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OPCIÓN B 
 

Lea atentamente  o seguinte e texto de HUME e a part ir del  responda as cuestións que se 
formulan.  

 Teña  en conta que se trata de cuestións interrelacionadas . Procure integrar as 
respostas nunha composición redactada de maneira unitaria .  

 Na avaliación da proba teranse en conta non só os contidos do exposto (coñecemento da 
materia), senón tamén as calidades formais da exposición, tanto nos aspectos relativos ao uso 
dun vocabulario apropiado, coma no referente á corrección sintáctica, ortográfica e estilística. 

 
TEXTO 

22. Todos os razoamentos referentes a materias de feito, parecen estar fundados na relación de causa e 
efecto. Por medio desa única relación podemos ir máis aló da evidencia da nosa memoria e dos nosos 
sentidos. Se se lle preguntara a un home por qué cre calquera cuestión acerca dun feito que non ten 
presente –por exemplo que o seu amigo está no campo ou en Francia– daría unha razón; e esta sería 
algún outro feito, como unha carta recibida ou o coñecemento dos seus propósitos e promesas 
anteriores. Un home que encontrase un reloxo ou calquera outra máquina nunha illa deserta, concluiría 
que unha vez houbo homes nesa illa. Todos os nosos razoamentos concernentes a feitos son da mesma 
natureza. E neles suponse constantemente que hai unha conexión entre o feito presente e ese que se 
infire del. Se non houbese nada que os ligase, a inferencia sería completamente precaria. Oír unha voz 
articulada e un discurso racional na escuridade garántenos a presenza dalgunha persoa. ¿Por que? 
Porque estes son efectos de produción e fabricación humanas, estreitamente conectados con elas. Se 
analizamos todos os demais razoamentos desta natureza, atoparemos que están baseados na relación 
de causa e efecto, e que esta relación pode ser próxima ou remota, directa ou colateral. A calor e a luz 
son efectos colaterais do lume, e un efecto pode inferirse correctamente do outro.  
23. Polo tanto, se quixeramos satisfacernos no referente á natureza da evidencia que nos garante as 
cuestións de feito, deberiamos preguntarnos como chegar ó coñecemento da causa e do efecto. 
Aventurareime a afirmar, como proposición xeral que non admite excepcións, que o coñecemento desta 
relación non se acada en ningún caso por razoamentos a priori, senón que procede da experiencia, na 
que achamos que uns obxectos particulares calquera están continuamente unidos entre si. 

 
D. HUME,  Investigación sobre o coñecemento humano 

 
 

CUESTIÓNS PRINCIPAIS ÁS QUE DEBE DAR RESPOSTA A COMPOSICIÓN 
 
I) Marco histórico e conceptual: (avaliación:de 0 a 2,5 puntos) 

 Situar o autor do texto no marco histórico-cultural e filosófico da súa época. 

 Cuestión contextual:  A vinculación do empi r ismo e o racional ismo coa 
revolución cient í f i ca . 

 
II ) Comprensión temática: (avaliación: de 0 a 6 puntos) 

 Lea atentamente o texto e a partir del responda á seguinte cuestión temática: 
Fenomenismo e causal idade en Hume.  

 
III) Cuestión transversal: (avaliación: de 0 a 1,5 puntos) 

 Atendendo á problemática do texto e á cuestión temática expoña, con claridade e rigor 
conceptual, as relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes 
filosóficas ou épocas da “Historia da Filosofía”. 

 Comentario persoal. 
 

 


