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PROVA DE FILOSOFIA 
 
Questão 38 
 
a) Preservação da vida: a cidade nasce, antes de tudo, com a finalidade de proporcionar aos homens a 

preservação da vida;  
 

b) Auto-suficiência: a cidade chega à sua forma definitiva quando torna possível as múltiplas formas de 
auto-suficiência, sendo esta a assunção de cada cidadão com o fim (telos) em si mesmo.  

 
c) Vida melhor: a finalidade última da cidade é tornar possível a vida melhor, que consiste não apenas 

em atingir a auto-suficiência, mas também em alcançar a virtude. 
 
 
Questão 39 
 
a) Ter consciência de um múltiplo de representações significa ter consciência de algo como minhas 

representações; por conseguinte, supõe uma referência a um sujeito. 
 

b) Deste modo, se temos consciência de um múltiplo de representações, e isto deve significar que se-
jamos capazes de discriminar, reproduzir e identificar representações diversas, devemos também 
poder atribuí-las a um mesmo sujeito, ou melhor, auto-atribuí-las. 

 
c) Sem a consciência de nossa própria identidade, não seríamos capazes de reconhecê-las como reu-

nidas em um mesmo sujeito, ou seja, como um múltiplo de minhas representações. Por conseguinte, 
qualquer que seja a causa de minhas representações, quer sejam efeitos de um mundo externo ou 
estados internos, não posso deixar de reconhecê-las como minhas, ou seja, com pertencentes a um 
mesmo eu. Podemos assim garantir a necessidade da relação entre o múltiplo representado e a uni-
dade da consciência, porém não podemos ainda assegurar que o próprio múltiplo possua uma uni-
dade independente das condições subjetivas da consciência, ou melhor, que nossas representações 
estejam ligadas entre si. 

 
 
Questão 40 
 
a) Redução ao absurdo 

 
b) Tese criticada: O significado de um nome é o seu referente. 
 
c) Um nome não perde seu significado quando não possui referente. Logo, o significado de uma palavra 

não pode ser identificado ao seu referente. Wittgenstein reforça a relação entre o significado de uma 
palavra e seu uso na linguagem. 

 


