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Lista de exercícios #1 — Conceitos e definições 
 
 
Exercício 1 — Extensão dos termos 
Coloque cada um dos seguintes grupos de termos em ordem decrescente de extensão: 
 
(a) mamífero — vertebrado — carnívoro — gato doméstico — animal — felídeo 
(b) meia-de-armação — atleta — meio-campista — jogador — futebolista 
(c) número inteiro — número racional — número primo — inteiro não-negativo — número natural 
(d) queijo — produtos matinais — emmental — queijo semimacio/firme — laticínio 
(e) instrumento de corda — Guarnerius del Gesù— fonte sonora — Guarnerius — instrumento de 
arco — Lord Wilton 1742 — violino 
 
 
Exercício 2 — Definições de conceitos 
Para cada um dos seguintes enunciados, analise-o à luz dos critérios para uma boa definição, e 
discuta se ele constitui uma definição satisfatória do conceito tratado, e, caso negativo, por que não. 
 
1. “Uma pintura é uma figura desenhada sobre uma tela com um pincel.” 
 
2. “A Arquitetura é a arte de fazer cantar o ponto de apoio.” 

AUGUSTE PERRET, Encyclopédie Française, v.16(1935) 
 
3. “Arquitetura é antes de mais nada construção, mas, construção concebida com o propósito 
primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada 
intenção.” 

LÚCIO COSTA, Considerações sobre arte contemporânea (1940) 
 
4. “A arquitetura é o jogo sábio, glorioso e magnífico de volumes sob a luz do sol.” 

LE CORBUSIER, Para uma arquitetura (1923) 
 
5. “O Universo é uma esfera infinita, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está 
em parte alguma.” 

PASCAL, Pensamentos 
 
6. “Ruído é qualquer sinal indesejado.” 

VICTOR E. RAGOSINE, “Gravação magnética”, Scientific American, v. 222, Fevereiro de 1970. 
 
7. “A hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude.” 

FRANÇOIS XIV, Duque de La Rochefoucauld, Máximas, No. 218 
 
8. “A vida é a arte de extrair conclusões suficientes de premissas insuficientes.” 

SAMUEL BUTLER, Notebooks 
 
9. “Espirrar é emitir vento de forma audível pelo nariz”. 

SAMUEL JOHNSON, Dictionary of the English Language (1755) 
 
10. “Número inteiro é aquele que não é fracionário.” 
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11. “Medo é a sensação de estar-se à beira do nada” 
Citada por L. HEGENBERG, Definições, termos teóricos e significado 

 
12. “A beleza é a eternidade contemplando-se no espelho.” 

Citada por L. HEGENBERG, Definições, termos teóricos e significado 
 
 
Exercício 3 — Definições de conceitos 
Discuta criticamente as seguintes definições: 
 
1. “Economia é a ciência que trata dos fenômenos resultantes das atividades econômicas dos 
homens em sociedade.” 

J. M. KEYNES, Scope and Methods of Political Economy 
 
2. “A justiça é cada um cumprir a sua própria tarefa, não se intrometendo no que não é de sua 
conta.” 

PLATÃO, República 
 
3. “Que é, então, governo? Uma instituição intermediária, estabelecida entre os súditos e o soberano 
para sua correspondência mútua, encarregada da execução das leis e da manutenção da liberdade 
civil e política.” 

JEAN JACQUES ROUSSEAU, O Contrato Social 
 
4. “Por bem entendo aqui todo o gênero de alegria e tudo o que, além disso, a ela conduz, e 
principalmente tudo o que satisfaz ao desejo, qualquer que ele seja. Por mal, ao contrário, entendo 
todo o gênero de tristeza, e principalmente o que frustra o desejo.” 

BARUCH ESPINOSA, Ética, Parte III 
 
5. “Considero, pois, que o poder político é o direito de elaborar leis com penas de morte e, por 
conseqüência, todas as penas menores, com vista a preservar e regular a propriedade; além disso, 
empregar a força da comunidade na execução de tais leis e na defesa dessa mesma comunidade 
contra agressões estrangeiras. Tudo isto, unicamente, para o bem público.” 

JOHN LOCKE, Ensaio sobre o Governo Civil 
 
6. “Que se entende por crença? É a semi-cadência que fecha uma frase musical na sinfonia da nossa 
vida intelectual.” 

CHARLES SANDERS PEIRCE, How To Make Our Ideas Clear 
 
7. “O poder político, propriamente dito, consiste meramente no poder organizado de uma classe 
para oprimir outra.” 

KARL MARX e FRIEDRICH ENGELS, O Manifesto Comunista 
 
8. “A pena causada pela calamidade que atingiu a outrem é a compaixão; e promana da imaginação 
de que idêntica calamidade possa cair sobre nós.” 

THOMAS HOBBES, Leviathan, Cap. VI 
 
9. “Vemos que todos os homens entendem por justiça uma espécie do estado de caráter que dispõe 
as pessoas a fazerem o que é justo, impelindo-as a agirem justamente, no sentido de almejarem o 
que é direito.” 

ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco 
 
10. “A investigação é a transformação controlada ou dirigida de uma situação indeterminada em 
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outra que está de tal modo determinada em suas relações distintas, em seus componentes, que 
converte os elementos da situação original num todo unificado.” 

JOHN DEWEY, Logic: The Theory of Inquiry 
 

[Itens 1 a 10 adaptados de: I. M. Copi - Introdução à Lógica] 
 
 
Exercício 4 — Definições de conceitos 
Discuta criticamente as seguintes definições: 
 
1. “Hoje, no entanto, devemos dizer que um estado é uma comunidade humana que reclama, com 
sucesso, o monopólio do uso legítimo da força física em um dado território.” 

MAX WEBER, Política como vocação 
 
2. “Conhecimento é opinião verdadeira encadeada por um cálculo de causa. [...] Disse alguém que 
conhecimento é opinião verdadeira acompanhada de explicação racional.” 

PLATÃO, Mênon 98a e Teeteto 201d 
 
3. “Causa significa aquilo que produz um efeito.” 
 
4. Um objeto está em relação a outro como causa para um efeito quando produz o outro de tal 
maneira que sejam obedecidas as seguintes regras: 
“(i) A causa e o efeito têm de ser contíguos no espaço e no tempo. 
(ii) A causa tem de ser anterior ao efeito. 
(iii) Tem de haver uma união constante entre a causa e o efeito. É principalmente essa qualidade 
que constitui a relação. 
(iv) A mesma causa sempre produz o mesmo efeito, e o mesmo efeito nunca surge senão da mesma 
causa. Esse princípio deriva da experiência, e constitui a fonte da maioria de nossos raciocínios 
filosóficos. Pois quando descobrimos, por meio de um experimento claro, as causas ou efeitos de 
um fenômeno, imediatamente estendemos nossa observação a todo fenômeno do mesmo tipo, sem 
esperar aquela repetição constante, da qual a primeira idéia dessa relação proveio. 
(v) Há outro princípio atrelado a esse, a saber, que onde vários objetos diferentes produzem o 
mesmo efeito, têm de fazê-lo por meio de alguma qualidade que descobrimos ser comum a todos 
eles. Pois como efeitos semelhantes implicam causas semelhantes, sempre temos de atribuir a 
causação à circunstância na qual descobrimos a semelhança. 
(vi) Nessa mesma razão funda-se o seguinte princípio. A diferença nos efeitos de dois objetos 
semelhantes tem de provir da particularidade pela qual diferem. Pois como causas semelhantes 
sempre produzem efeitos semelhantes, quando nossa expectativa é desapontada em um caso 
qualquer, temos de concluir que esta irregularidade provém de alguma diferença nas causas. 
(vii) Quando um objeto aumenta ou diminui com o aumento ou diminuição de sua causa, deve ser 
considerado um efeito composto, derivado da união de vários efeitos diferentes que surgem da 
várias partes diferentes da causa. 
(viii) A oitava e última regra... é que um objeto que exista durante um certo tempo em sua inteira 
perfeição sem nenhum efeito não é a causa única de nenhum efeito, mas requer a assistência outro 
princípio capaz de promover a sua influência e operação. Pois como efeitos semelhantes 
necessariamente seguem causas semelhantes, e num tempo e lugar contíguos, sua separação por um 
momento mostra que essas causas não são completas. 

Itens (i) a (viii): DAVID HUME, Tratado da natureza humana,  
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5. “A palavra corpo, em sua acepção mais geral, significa o que preenche ou ocupa um determinado 
espaço ou um lugar imaginado; que não dependa da imaginação, mas seja uma parte real do que 
chamamos o universo.” 

THOMAS HOBBES, Leviathan, Cap. XXXIV 
 
6. “Guerra é um ato de violência visando compelir o nosso oponente a realizar nossa vontade.” 
CARL VON CLAUSEWITZ, On War, apud I. M. Copi & C. Cohen, Introduction to Logic, 8th ed. 

 
7. “A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que se não vêem.” 

Hebreus 11:1 
 
8. “A fé pode ser definida concisamente como uma crença ilógica na ocorrência do improvável.” 

H. L. MENCKEN apud I. M. Copi & C. Cohen, Introduction to Logic, 8th ed. 
 
9. “A imparcialidade [científica] é a concepção de que as teorias são corretamente aceitas apenas 
em virtude de manifestarem os valores cognitivos em alto grau, segundo os mais rigorosos padrões 
de avaliação e com respeito a uma série apropriada de dados empíricos. A neutralidade estabelece 
que as teorias não implicam nenhum enunciado sobre os valores e, em princípio, podem ser 
adotadas em práticas realizadas no interior de qualquer esquema de valor.” 

HUGH LACEY, Valores e atividade científica I, p. 179-180 
 
10. 
(a) [Idêntico ao item 4 do exercício 3.] “Por bem entendo aqui todo o gênero de alegria e tudo o que, 
além disso, a ela conduz, e principalmente tudo o que satisfaz ao desejo, qualquer que ele seja. Por 
mal, ao contrário, entendo todo o gênero de tristeza, e principalmente o que frustra o desejo.” 

BARUCH ESPINOSA, Ética, Parte III 
(b) “Por bem entenderei aquilo que sabemos com certeza ser-nos útil. Por mal, ao contrário, aquilo 
que sabemos com certeza que nos impede de nos tornarmos senhores de um bem qualquer.” 

BARUCH ESPINOSA, Ética, Parte IV 
(c) “Bom e mau se dizem apenas num sentido relativo. Uma coisa considerada isoladamente não é 
dita ser boa ou má; mas somente em sua relação com outra à qual ela é útil ou nociva para a 
obtenção daquilo que ama. E dessa maneira qualquer coisa pode ser dita ao mesmo tempo boa ou 
má sob diferentes relações. [...] Aqueles que estão à procura de um bem metafísico fora de toda 
relação criam dificuldades em consequência de um falso preconceito.” 

BARUCH SPINOZA, Pensamentos metafísicos 
 
 
Exercício 5 — Uso e menção de termos 
Coloque aspas, ou não, nas afirmações seguintes, de modo a torná-las verdadeiras: 
 
(a) Rosa é dissílaba. 
(b) Napoleão foi imperador da França. 
(c) Sócrates é o nome de um filósofo grego. 
(d) A palavra water tem o mesmo significado que a palavra portuguesa água. 
(e) A sentença nenhum gato é preto é falsa. 
(f) Todavia e contudo, mas não também, possuem o mesmo significado que mas, contudo, não, não. 
(g) O numeral 8 designa designa a soma de 4 mais 4. 
(h) 2+2 é igual a 3+1, mas 3+1 é diferente de 4. 
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Exercício 6 — Uso e menção de termos 
Diga se as sentenças a seguir são verdadeiras ou falsas. 
 
(a) ‘O nome da rosa’ é o título de uma obra de Umberto Eco. 
(b) Stanford tem oito letras. 
(c) ‘3+1’ é igual a ‘4’. 
(d) ‘Pedro Álvares Cabral’ descobriu o Brasil. 
(e) A palavra ‘Logik’ não é uma palavra do português. 
(f) Há um livro de James Joyce cujo nome é Ulisses. 
(g) Miau tem quatro letras. 
(h) ‘Miau’ tem quatro patas. 
 
 


