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Questões de Literatura   

 
Leia o texto a seguir e responda as questões   1,2 e 3: 
 
   Na cultura da chamada sociedade ocidental, a palavra razão origina-se de duas fontes: a palavra latina ratio e a 
palavra grega logos.  Essas duas palavras são substantivos derivados de dois verbos que têm um sentido muito 
parecido em latim e em grego.  Logos vem do verbo legein, que quer dizer: contar, reunir, juntar, calcular. Ratio vem 
do verbo reor, que quer dizer: contar, reunir, medir, juntar, separar, calcular.  
   Que fazemos quando medimos, juntamos, separamos, contamos e calculamos? Pensamos de modo ordenado. E de 
que meios usamos para essas ações? Usamos palavras (mesmo quando usamos números estamos usando palavras, 
sobretudo os gregos e os romanos, que usavam letras para indicar números).  
   Por isso, logos, ratio ou razão significam pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de 
modo compreensível para outros. Assim, na origem, razão é a capacidade intelectual para pensar e exprimir-se 
correta e claramente, para pensar e dizer as coisas tais como são. A razão é uma maneira de organizar a realidade 
pela qual esta se torna compreensível. É, também, a confiança de que podemos ordenar e organizar as coisas porque 
são organizáveis, ordenáveis, compreensíveis nelas mesmas  e por elas mesmas, isto é, as próprias coisas são 
racionais.  

Marilena Chauí  
Questão 01  
 
  Depreende-se corretamente do texto que:  
 
a) a origem grega da palavra razão denota a ideia de que pensamento e linguagem são absolutamente estanques e 
distintos.  
b) o conhecimento é sempre ilusório, porque se baseia em opiniões que são imutáveis de pessoa para pessoa.  
c) sentimentos, emoções e paixões são exemplos da capacidade humana de raciocínio de base lógica.  
d) a razão está alicerçada nas mesmas bases que a crença religiosa, pois ambas dependem da fé em uma revelação 
divina.  
e) a capacidade humana de reflexão e organização do pensamento pode ser reconhecida como o nosso 
conhecimento racional sobre nós e o mundo que nos rodeia.  
 
Questão 02 
 
  Observe as afirmações abaixo sobre o texto.  
 
 I. A autora associa capacidades cognitivas como medir, reunir, separar, calcular à nossa própria capacidade de 
pensar e raciocinar.  
II. Pensamento e linguagem estão inextricavelmente relacionados no que se entende como razão humana.  
III. A organização da realidade que nos cerca só é possível porque, como os gregos e os romanos, usamos números 
para expressar e medir nossa capacidade intelectual.  
 
Assinale a alternativa correta.  
 
a) As afirmações I e II estão corretas.  
b) As afirmações II e III estão corretas. 
c) As afirmações I e III estão corretas.  
d) Todas as afirmações estão corretas.  
e) Nenhuma das afirmações está correta.  
 
 
 



Questão 03 
 
  Observe as afirmações abaixo sobre o texto.  
I. O objetivo principal do texto é informar e esclarecer as vantagens do estudo sério e dedicado.  
II. O objetivo principal do texto é demonstrar, com utilização de argumentos de autoridade (citados explicitamente), 
as razões pelas quais o estudo da filosofia deve estar presente na educação básica.  
III. O objetivo principal do texto é negar a existência de uma propriedade cognitiva do ser humano e, a partir disso, 
iniciar uma discussão filosófica.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas a afirmação I está correta.  
b) Apenas a afirmação II está correta.  
c) Apenas a afirmação III está correta.  
d) Todas as afirmações estão corretas.  
e) Nenhuma das afirmações está correta. 

 


