
QUESTÕES DE FILOSOFIA – HUME 
 
1. (UEL 2013) Leia o texto a seguir. 
Hume considerou não haver nenhuma razão para supor que, dado o que se chama um “efeito”, 
deva haver uma causa invariavelmente unida a ele. Observamos sucessões de fenômenos: à noite 
sucede o dia, ao dia, a noite etc.; sempre que se solta um objeto, ele cai no chão etc. Diante da 
regularidade observada, concluímos que certos fenômenos são causas e outros, efeitos. 
Entretanto, podemos afirmar somente que um acontecimento sucede a outro - não podemos 
compreender que haja alguma força ou poder pelo qual opera a chamada “causa”, e não podemos 
compreender que haja alguma conexão necessária entre semelhante “causa” e seu suposto 
“efeito”. 
(FERRATER-MORA, J. Dicionário de Filosofia, Tomo I, São Paulo: Loyola, 2000, p.427.) 
a) Com base na filosofia de Hume, explique a importância do conceito de causalidade para o 
conhecimento dos fenômenos naturais. 
b) Explicite a leitura que Hume faz do empirismo. 
 
2. (UEL 2010) Leia o texto a seguir: 
O principal argumento humeano contra a explicação da inferência causal pela razão era que este 
tipo de inferência dependia da repetição, e que a faculdade chamada “razão” padecia daquilo que 
se pode chamar uma certa “insensibilidade à repetição”, ou seja, uma certa indiferença perante a 
experiência repetida. Em completo contraste com isso, o princípio defendido por nosso filósofo, um 
princípio para designar o qual propôs os nomes de “costume ou hábito”, foi concebido como uma 
disposição humana caracterizada pela sensibilidade à repetição, podendo assim ser considerado 
um princípio adequado à explicação dos raciocínios derivados de experiências repetidas. 
(MONTEIRO, J. P. Novos Estudos Humeanos. São Paulo: Discurso Editorial, 2003, p. 41) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o empirismo, é correto afirmar que Hume 
a) atribui importância à experiência como fundamento do conhecimento dedutivo obtido a partir da 
inferência das relações causais na natureza. 
b) corrobora a afirmação de que a experiência é insuficiente sem o uso e a intervenção da razão 
na demonstração do nexo causal existente entre os fenômenos naturais. 
c) confere exclusividade à matemática como condição de fundamentação do conhecimento acerca 
dos fenômenos naturais, pois, empiricamente, constata que a natureza está escrita em caracteres 
matemáticos. 
d) demonstra que as relações causais obtidas pela experiência representam um conhecimento 
guiado por hábitos e costumes e, sobretudo, pela crença de que tais relações serão igualmente 
mantidas no futuro. 
e) evidencia a importância do racionalismo, sobretudo as idéias inatas que atestam o nexo causal 
dos fenômenos naturais descobertos pela experiência. 
 
3. (UFU 2009) Leia atentamente o texto e responda as questões que se seguem. 
“Suponha-se que seja trazida de súbito a este mundo uma pessoa [...]. É verdade que ela 
observaria imediatamente uma contínua sucessão de objetos, e um acontecimento seguindose a 
outro, mas não conseguiria descobrir mais nada além disso. [...] Suponhamos agora que ela tenha 
adquirido mais experiência e vivido no mundo o bastante para observar que objetos ou 
acontecimentos semelhantes estão constantemente unidos uns aos outros. Qual é o resultado 
dessa experiência? O resultado é que essa pessoa passa a inferir imediatamente a existência de 
um objeto a partir do aparecimento do outro”. 
HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 63-64. 
 
A) O texto refere-se sobretudo a que princípio de associação de ideias: semelhança, contigüidade 
ou causalidade? 
B) Segundo Hume, a progressão do nosso conhecimento por inferência se funda sobre a razão ou 
sobre a experiência? 



C) A partir de suas respostas nas questões A e B, explique, do ponto de vista do que Hume 
denomina hábito, a diferença que o texto estabelece entre as duas pessoas hipotéticas: a que foi 
trazida de súbito para este mundo e a que aqui já vive de longa data. 
 
4. (UFU 1999) David Hume, filósofo do século XVIII, partindo da teoria do conhecimento, 
sustentava que 
I- o sujeito do conhecimento opera associando sensações, percepções e impressões recebidas 
pelos órgãos dos sentidos e retidas na memória. 
II- as idéias nada mais são do que hábitos mentais de associações e impressões semelhantes ou 
de impressões sucessivas. 
III- as idéias de essência ou substância nada mais são que um nome geral dado para indicar um 
conjunto de imagens e de idéias que nossa consciência tem o hábito de associar por causa das 
semelhanças entre elas. 
Assinale 
A) se I, II e III estiverem corretas. 
B) se apenas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas II e III estiverem corretas. 
D) se apenas I e III estiverem corretas. 
E) se nenhuma estiver correta. 


