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HISTORIA DA FILOSOFÍA  
 

ACLARACIÓNS.- O comentario deberá analizar o fragmento (conceptos fundamentais e argumentación) e relacionalo 
cun contexto máis amplo (o autor e o seu lugar na historia da filosofía), con corrección expresiva e gramatical. 

As cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do exame) desenvolverán os contidos pertinentes, con precisión conceptual e rigor 
expositivo; asemade, con corrección expresiva e gramatical. 

As respostas á 3ª parte consistirán, sen máis, no nome do filósofo e o título da obra. 

 

OPCIÓN A 

1. Comenta o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolve a cuestión seguinte. 
(Cualificación máxima.- 6 ptos.: 3 para o comentario e 3 para a cuestión) 

Realidade e coñecemento en Platón 

 “-Pois ben, meu querido Glaucón, esa imaxe debémola aplicar totalmente ao dito 
anteriormente; hai que comparar a rexión que se manifesta por medio da vista coa morada do 
cárcere e esa luz do lume co poder do sol; compara a subida ao mundo de arriba e a 
contemplación das cousas deste coa ascensión da alma á rexión do intelixible e non errarás 
respecto do que espero que é o que ti desexas oír.”  

(PLATÓN, República, VII, 517 a-b) 

2. Alienación e ideoloxía en Marx. (Cualificación máxima.- 3 ptos.) 

3. Responde as 4 breves cuestións seguintes. (Cualificación máxima.- 1 pto.): 

a) Indica a que filósofo corresponden os seguintes conceptos: dúbida metódica – imperativo 
categórico. 

b) Nomea unha obra de Descartes e outra de Locke. 

 

OPCIÓN B 

1. Comenta o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolve a cuestión seguinte. 
(Cualificación máxima: 6 ptos.: 3 para o comentario e 3 para a cuestión) 

Ética e política en Aristóteles 

 “De todo iso resulta que a cidade é das realidades naturais e que o home é un animal 
social (zôon politikón), e que o asocial por natureza e non por acaso ou é inferior ou superior 
ao home, coma o censurado por Homero como home sen tribo, sen leis, sen fogar, pois quen é 
tal por natureza tamén é desexoso de guerra, por ser como unha peza solta no xogo das 
damas. 

 ”Por que o home é animal social en maior medida que a abella ou calquera animal 
gregario é cousa evidente: a natureza, como dicimos, nada fai en van, o home é o único dos 
animais que ten a palabra (lógos).” 

(ARISTÓTELES, Política, I, 1253 a) 

2. Hume: crítica das ideas de substancia e causalidade. (Cualificación máxima.- 3 ptos.) 

3. Responde as 4 breves cuestións seguintes. (Cualificación máxima.- 1 pto.): 

a) Indica a que filósofo corresponden os seguintes conceptos: moral de escravos – razón vital. 

b) Nomea unha obra de Nietzsche e outra de Ortega y Gasset. 

 


