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II.4. (05x3=15) 

4.1. Inválida, porque viola a regra que diz que a definição deve 
convir ao definido e apenas ao definido - os regulamentos 
internos são uma parte dos regulamentos, seria 
necessário especificar. Também se aceitaria a justificação 
baseada na violação da regra que diz que a definição não 
deve conter o termo a definir ou termos da mesma família 
(‘regulamento’ e ‘regras’ são termos da mesma família). 

4.2. Válida, porque não viola nenhuma regra geral da 
definição, nem viola o princípio dos indefiníveis (o termo 
‘Homem’ não é singular nem um termo com um grau de 
generalidade máximo). 

       A definição não é negativa, é clara e breve e está 
adequada ao definido e só ao definido, porque apresenta 
o género mais próximo (‘Animal’) e a diferença específica 
(‘racional’), ou seja a característica que distingue o 
Homem dos outros animais. 

4.3. Inválida, porque ‘Deus’ é um conceito singular, 
violando, assim, o princípio dos indefiníveis. 

II.5. Ordenação por ordem crescente de compreensão:  
[2(5x01)=10 pontos] 

       1.1. Ser; Primata; Ser humano; Português; 
Português nascido no século XX; João. 

 1.2. Saber; Saber racional; Filosofia; Filosofia do 
século XVII; Filosofia de Descartes. 

II.6. (12 pontos)  
Este argumento é inválido porque viola o princípio do 
terceiro excluído que diz que uma proposição é verdadeira 
ou falsa, não há uma terceira hipótese. Ora, aqui é 
levantada uma terceira hipótese para lá da verdade ou da 
falsidade.

Grupo II 

II.1. Decida da verdade ou falsidade das 
seguintes asserções: 

(5x03=15 pontos) 

1.1.  F; 
1.2.  F; 
1.3.  F; 
1.4.  V; 
1.5.  F. 

II.2. (5x02=10 pontos)  

  2.1.Universal; 
2.2. Singular; 
2.3. Particular (=‘Alguns detetives’); 
2.4. Particular (=‘Alguns livros’); 
2.5. Particular (=‘Algumas escolas’). 

II.3. Reduza os seguintes enunciados à forma 
normal 

predicativa (forma canónica proposicional), 
indicando 

o tipo de proposição resultante bem como o(s) 
termo(s) que está(ão) distribuído(s)em cada caso: 
{[(3x02=06)+(3x02=06)+(3x02=06)]=18 pontos} 

3.1. ‘Alguns livros não têm leitores’ -  Tipo O 
- Predicado distribuído. 

3.2.  ‘Todos os polícias são agentes da lei’ - 
Tipo A - Sujeito distribuído. 

3.3. ’Nenhum Homem é divino’. Tipo E - 
Sujeito e Predicado distribuídos. 

Grupo III 
III.1. O que é pedido pelo enunciado da questão: 
     a) Justificar as afirmações do texto (não se trata de 
parafrasear); 
     b) nessa justificação, relacionar os conceitos de 
razão e de sentido. 

Vamos começar pela alínea b): 
O que é a Razão? (definição) - A Razão é a nossa 
capacidade de conhecer e organizar a realidade de forma 
verdadeira (conhecer a realidade de forma adequada) e 
coerente (bem estruturada). 
Também se pode falar na Razão num sentido objetivo, 
como a razão de ser das coisas, ou a ordem que estrutura 
a realidade. 

O sentido é a coerência: o nosso pensamento tem sentido 
se for coerente (se não violar nenhum princípio racional - 
ver os princípios lógicos da razão). 
O nosso pensamento tem que ser coerente. 
A realidade é, também coerente, porque possui uma 
estrutura cognoscível e explicável. 
Ter sentido equivale a ser compreensível. 

A razão é a fonte do sentido, porque ela segue princípios 
que dão coerência ao pensamento e ao conhecimento do 
real. 

a) Quais são as afirmações do texto? 
A. “Somente através da razão o ser humano consegue 

organizar a realidade […], fazendo com que esta se 
transforme em algo compreensível e capaz de ser 
organizado”. 

= O ser humano consegue dar sentido à realidade, ou 
seja, torna-a compreensível. 
Isto só é possível graças à razão (que definimos acima 
como a nossa capacidade de conhecer e organizar a 
realidade de forma verdadeira (conhecer a realidade de 
forma adequada) e coerente (bem estruturada). 

B. “Através da razão o ser humano maximiza a sua 
capacidade de organização e ordenamento das coisas 
de acordo com as suas próprias capacidades de 
serem organizadas e ordenadas”. 

= A realidade pode ser organizada e ordenada pela razão 
porque ela própria possui uma organização, uma ordem - 
é neste sentido que se pode falar na razão em sentido 
objetivo. Esta ideia está presente no princípio da razão 
suficiente: ‘nada acontece sem razão/ tudo o que acontece 
tem uma causa’. 

Correção



C. (Esta ideia está presente em B.) “As próprias coisas […] já são racionais 
[nelas próprias]”. 

Em síntese: nós damos sentido à realidade (compreendemos a realidade), 
porque o nosso pensamento é coerente, segue princípios lógicos e, dessa 
forma, consegue descobrir a ordem (a organização) que estrutura a própria 
realidade. 

III.2. O que é pedido pelo enunciado da questão: 
a) Justificar porque é que a filosofia é um problema filosófico; 
b) fazê-lo a partir das características da filosofia. 

No 10º ano demos as seguintes características da filosofia: autonomia; 
radicalidade; historicidade e universalidade. 
Também definimos o objeto da filosofia como sendo a totalidade do real, o 
que distingue a filosofia dos outros saberes racionais (as ciências - o texto 
refere-se à psicologia). 

O que é que nos diz o texto de Miguel Real? 
 a) A felicidade é mais do que um desejo e uma motivação. A Psicologia 
limita-se a estudar o conceito de felicidade como desejo e motivação. O 
que é que isto significa? Ao contrário da filosofia a psicologia estuda 
apenas uma pequena parte do real - os comportamentos e os processos 
mentais, não saindo do âmbito do seu objeto de estudo. 
b) A felicidade é mais do que desejo e motivação, ela é “um valor racional”; 
“uma aspiração ideal”; envolve articulação entre o pensamento e a razão, 
que cruza “inúmeros estímulos, emoções, desejos, necessidades”. Isto 
significa que a felicidade envolve a totalidade do ser humano, todas as 
suas dimensões, por isso é tão difícil restringir de forma taxativa a 
compreensão deste conceito - e é isso que torna necessária uma 
exploração filosófica do mesmo, porque a filosofia não é um saber vago, 
subjetivo, impreciso, mas, muito pelo contrário, um saber totalizante: 
c) o conceito de felicidade “transborda para a filosofia; 
d) a filosofia é “[o] único estudo que possui a cultura do passado [para 
poder questionar-se sobre a felicidade]” - aqui temos uma referência à 
historicidade da filosofia; 
e) mas a filosofia também é o único saber que possui “a visão geral para 
[…] definir [a felicidade] como conceito central da ética”. Aqui temos uma 
referência explícita à universalidade: todos os homens buscam a felicidade 
e só a filosofia está apetrechada para dar conta desta inquietação de todos 
os tempos e de todos os seres humanos. Por isso a problematização 
filosófica ultrapassa o horizonte da psicologia (os estudos da psicologia 
estão focalizados num tempo e num espaço particulares” e assentam em 
“inquéritos circunstanciais sobre um número limitado de indivíduos”). 

Em síntese: 

A felicidade é um problema filosófico 
porque a sua compreensão ultrapassa os 
limites da investigação científica sobre os 
comportamentos e os processos mentais 
dos seres humanos, ultrapassa também, 
as motivações individuais que levam as 
pessoas a definir a felicidade de forma 
subjetiva e circunstancial. 
A felicidade enquanto busca (enquanto 
problema) engloba a totalidade do 
humano e permanece como uma 
constante histórica - em todas as épocas 
as pessoas buscaram a felicidade como 
algo de muito decisivo para dar sentido 
às as suas vidas. 
Por outro lado, a felicidade é, também, 
“um valor racional” - a própria razão 
enquan to busca de sen t i do (de 
inteligibilidade) coloca a felicidade como 
meta.


