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O alumnado debe de responder a UNHA das catro preguntas da Proba. Se responde a máis
preguntas só se avaliará a primeira que desenvolveu.
A cualificación da PREGUNTA é de 10 puntos, que se e distribúen do seguinte xeito:
PREGUNTA 1: 10 PUNTOS.
1.1. Comente o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolva a cuestión: O liberalismo
político de Locke” A cualificación máxima é de 6 puntos: 3 para o comentario do fragmento e 3 para a
cuestión proposta asociada.
a) No Comentario do fragmento valorarase a comprensión do texto, especialmente no que atinxe:
(i) á capacidade de identificar ben o tema central do texto e a articulación‐exposición do seu problema,
(ii) á concreción do problema a partir do significado dos seus conceptos fundamentais e o establecemento
de relacións entre eles, (iii) a estrutura argumentativa identificada no texto e desenvolvida polo estudante
na exposición do sistema do autor (iv) e a capacidade de relacionar o texto co seu contexto máis amplo
(do autor e do seu lugar na Historia da Filosofía). Deste xeito, o comentario do fragmento do Ensaio sobre
o goberno civil (Cap. 7 § 90) de Locke deberá manifestar unha axeitada comprensión dos conceptos
principais do texto proposto (monarquía absoluta, sociedade civil, formas de goberno, estado de
natureza, autoridade, conflito, obediencia, xuíz etc) e establecer ademais unha correcta contextualización
da súa temática no pensamento de Locke e deste filósofo na historia da filosofía. Cualificación máxima 3
puntos.
b) A cuestión teórica asociada avaliarase atendendo á pertinencia dos contidos informativos da
resposta verbo do que se pregunta, á precisión no uso dos conceptos e á coherencia e articulación
discursiva da exposición, na que ademais se terá en conta a corrección expresiva e gramatical. Deste xeito,
a cuestión O liberalismo político de Locke, atenderá entre outros contidos á exposición da diferencia entre
o “Estado natural” e a “sociedade civil”, á relación entre “ley natural” e “liberdade”, á relación entre a
necesidade de comunidade e de goberno civil, a función do poder lexislativo, o instinto de
autoconservación, etc. Cualificación máxima 3 puntos.
1.2. Explique un dos tres temas: A cualificación máxima será de 4 puntos.
1.2.1. A orixe do cosmos e a corrente presocrática.
1.2.2. Realidade e coñecemento en Platón.
1.2.3. Alienación e ideoloxía en Marx.
1.2. O alumnado debe de responder a UNHA das tres opcións temáticas que se lle ofrecen. A avaliación
da cuestión teórica escollida farase en base: (i) á pertinencia dos contidos informativos da resposta, (ii) á
precisión no uso dos conceptos e (iii) á coherencia e articulación discursiva da exposición. (iv) Tamén
terase en conta a corrección expresiva e gramatical.
1.2.1 Deste xeito, a cuestión A orixe do cosmos na corrente presocrática, atenderá entre outros
contidos á comprensión da orixe do logos filosófico, á diferenza entre “mito” e “logos”, á noción de
cosmos e cosmoloxía, a noción de arché e os principais elementos de orixe (física e non física, únicos e
plurais) propostas polos diferentes autores da “presocrática”. Cualificación máxima 4 puntos.
1.2.2. Deste xeito, a cuestión Realidade e coñecemento en Platón atenderá, entre outros
contidos, á comprensión dos dualismos platónicos (ontolóxico, epistemolóxico e antropolóxico), o
estatuto gnoseolóxico da “Idea” (eidos, Forma), a función epistémica da dialéctica, os graos de
coñecemento, etc. Cualificación máxima 4 puntos.
1.2.3. Deste xeito, a cuestión Alienación e ideoloxía en Marx, atenderá entre outros contidos á
importancia da ideoloxía na revolución social, á noción de Capital e estrutura económica, ás relacións de

produción e sociedade de clases, á alienación, á praxis no Materialismo, á Filosofía Alemana e a Ideoloxía,
etc. Cualificación máxima 4 puntos.
PREGUNTA 2: 10 PUNTOS.
2.1. Comente o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolva a cuestión: “Hume: crítica das
ideas de substancia e causalidade”. A cualificación máxima é de 6 puntos: 3 para o comentario do
fragmento e 3 para a cuestión proposta asociada.
a) No Comentario do fragmento valorarase a comprensión do texto, especialmente no que atinxe:
(i) á capacidade de identificar ben o tema central do texto e a articulación‐exposición do seu problema,
(ii) á concreción do problema a partir do significado dos seus conceptos fundamentais e o establecemento
de relacións entre eles, (iii) a estrutura argumentativa identificada no texto e desenvolvida polo estudante
na exposición do sistema do autor (iv) e a capacidade de relacionar o texto co seu contexto máis amplo
(do autor e do seu lugar na Historia da Filosofía). Deste xeito, o comentario do fragmento do Tratado da
natureza humana (Libro I, Parte I, sec. 6) de Hume deberá manifestar unha axeitada comprensión dos
conceptos principais do texto proposto (substancia, impresións, impresións de reflexión, paixón, emoción,
representación, idea de substancia, cualidades, modo, ideas simples, imaxinación, reflexión,
contigüidade, causalidade, etc), e establecer ademais unha correcta contextualización da súa temática no
pensamento de Hume e deste filósofo na historia da filosofía. Cualificación máxima 3 puntos.
b) A cuestión teórica asociada avaliarase atendendo á pertinencia dos contidos informativos da
resposta verbo do que se pregunta, á precisión no uso dos conceptos e á coherencia e articulación
discursiva da exposición, na que ademais se terá en conta a corrección expresiva e gramatical. Deste xeito,
a cuestión Hume: crítica das ideas de substancia e causalidade, atenderá entre outros contidos á
comprensión da “substancia” e do problema da impresión de causalidade e ás formas de coñecemento
posible e de reflexión e deberá manifestar unha axeitada comprensión das aportacións do Empirismo na
Filosofía Moderna. Cualificación máxima 3 puntos.
2.2. Explique un dos tres temas: A cualificación máxima será de 4 puntos.
2.2.1. Física e metafísica en Aristóteles.
2.2.2. O problema Razón/Fe na Filosofía Medieval.
2.2.3. Ortega y Gasset: a razón vital.
O alumnado debe de responder a UNHA das tres opcións temáticas que se lle ofrecen. A
avaliación da cuestión teórica escollida farase en base á pertinencia dos contidos informativos da
resposta, á precisión no uso dos conceptos e á coherencia e articulación discursiva da exposición. Tamén
terase en conta a corrección expresiva e gramatical.
2.2.1 Deste xeito, a cuestión Física e Metafísica en Aristóteles atenderá, entre outros contidos, á
relación entre estas dúas “ciencias” e o seu obxecto de reflexión, a problemática principal da Física en
canto "ás nocións de causa e ás formas de cambio” así como a contextualización desta problemática como
eixo da Filosofía Clásica. Cualificación máxima 4 puntos.
2.2.2. Deste xeito, a cuestión O problema Razón/Fe na Filosofía Medieval, atenderá, entre outros
contidos, á comprensión da diferencia entre “verdades de fe” e “verdades de razón”, “coñecemento
racional” e “coñecemento por revelación”, entre o fideísmo e o logicismo ou o problema dos universais
no Medievo. etc. Cualificación máxima 4 puntos.
2.2.3. Deste xeito, a cuestión Ortega y Gasset: a razón vital, atenderá, entre outros contidos, á
explicar o significado de “razón vital” e a explicar a función contemporánea da filosofía verbo da realidade
radical primeira e concreta (vida), etc. Cualificación máxima 4 puntos.
PREGUNTA 3: 10 PUNTOS.
3.1. Comente o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolva a cuestión: Os límites do
coñecemento en Kant. A cualificación máxima é de 6 puntos: 3 para o comentario do fragmento e 3 para
a cuestión proposta asociada.
a) No Comentario do fragmento valorarase a comprensión do texto, especialmente no que
atinxe: (i) á capacidade de identificar ben o tema central do texto e a articulación‐exposición do seu
problema, (ii) á concreción do problema a partir do significado dos seus conceptos fundamentais e o
establecemento de relacións entre eles, (iii) a estrutura argumentativa identificada no texto e
desenvolvida polo estudante na exposición do sistema do autor (iv) e a capacidade de relacionar o texto

co seu contexto máis amplo (do autor e do seu lugar na Historia da Filosofía). Deste xeito, o comentario
do fragmento da Crítica da Razón Pura (A51/B75‐A52/B76) de Kant deberá manifestar unha axeitada
comprensión do problema dos límites de coñecemento posible en Kant, desenvolvendo a semántica,
problemática e relacións dos conceptos fundamentais do texto (sensibilidade, representacións,
receptividade, entendemento, intuición, concepto, estética, lóxica), así como establecer ademais unha
correcta contextualización da súa temática no pensamento de Kant e deste na historia da filosofía.
Cualificación máxima 3 puntos.
b) A cuestión teórica asociada avaliarase atendendo á pertinencia dos contidos informativos da
resposta verbo do que se pregunta, á precisión no uso dos conceptos e á coherencia e articulación
discursiva da exposición, na que ademais se terá en conta a corrección expresiva e gramatical. Deste xeito,
a cuestión Os límites do coñecemento en Kant, atenderá entre outros contidos á exposición do Idealismo
trascendental e dos seus principais problemas epistemolóxicos na afirmación da Filosofía como ciencia e
do sentir da Ilustración, etc. Cualificación máxima 3 puntos.
3.2. Explique un dos tres temas: A cualificación máxima será de 4 puntos.
3.2.1. A orixe do cosmos na corrente presocrática.
3.2.2. Platón: antropoloxía e política.
3.2.3. Alienación e ideoloxía en Marx.
O alumnado debe de responder a UNHA das tres opcións temáticas que se lle ofrecen. A
avaliación da cuestión teórica escollida farase en base á pertinencia dos contidos informativos da
resposta, á precisión no uso dos conceptos e á coherencia e articulación discursiva da exposición. Tamén
terase en conta a corrección expresiva e gramatical.
3.2.1 Deste xeito, a cuestión A orixe do cosmos na corrente presocrática, atenderá entre outros
contidos á comprensión da orixe do logos filosófico, á diferenza entre “mito” e “logos”, á noción de
cosmos e cosmoloxía, a noción de arché e os principais elementos de orixe (física e non física, única e
plural) propostas polos diferentes autores da “presocrática”. Cualificación máxima 4 puntos.
3.2.2. Deste xeito, a cuestión Platón: antropoloxía e política atenderá, entre outros contidos, ao
dualismo antropolóxico platónico, a metáfora da inmortalidade da alma e a reminiscencia, así como as
formas de cidade e de Estado, as súas clases sociais, ás nocións e valores da xustiza e as súas formas de
goberno, etc. Cualificación máxima 4 puntos.
3.2.3. Deste xeito, a cuestión Alienación e ideoloxía en Marx, atenderá entre outros contidos á
importancia da ideoloxía na revolución social, á noción de Capital e estrutura económica, ás relación de
produción e sociedade de clases, á alienación, á praxis no Materialismo, á Filosofía Alemana e a Ideoloxía,
etc. Cualificación máxima 4 puntos.
PREGUNTA 4: 10 PUNTOS.
4.1. Comente o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolva a cuestión: O problema
Razón/Fe na Filosofía Medieval. A cualificación máxima é de 6 puntos: 3 para o comentario do fragmento
e 3 para a cuestión proposta asociada.
a) No Comentario do fragmento valorarase a comprensión do texto, especialmente no que
atinxe: (i) á capacidade de identificar ben o tema central do texto e a articulación‐exposición do seu
problema, (ii) á concreción do problema a partir do significado dos seus conceptos fundamentais e o
establecemento de relacións entre eles, (iii) a estrutura argumentativa identificada no texto e
desenvolvida polo estudante na exposición do sistema do autor (iv) e a capacidade de relacionar o texto
co seu contexto máis amplo (do autor e do seu lugar na Historia da Filosofía). Deste xeito, o comentario
do fragmento da Suma contra os xentís (Libro 1, cap. 7) de Tomé de Aquino deberá manifestar unha
axeitada comprensión á influencia do cristianismo no debate filosófico, e en particular a comparación
entre “razón” e “fe” como formas, ben complementarias ou ben antagónicas, de coñecemento na
Filosofía da Idade Media: a relación entre fideísmo (“coñecemento por revelación”, “revelación divina”) e
naturalismo (“coñecemento natural”); a relación e comparación entre teoloxía e filosofía, etc., e
establecer ademais unha correcta contextualización da súa temática no pensamento de Tomé de Aquino
e deste na historia da filosofía. Cualificación máxima 3 puntos.
b) A cuestión teórica asociada avaliarase atendendo á pertinencia dos contidos informativos da
resposta verbo do que se pregunta, á precisión no uso dos conceptos e á coherencia e articulación
discursiva da exposición, na que ademais se terá en conta a corrección expresiva e gramatical. Deste xeito,

a cuestión O problema Razón/Fe na Filosofía Medieval, atenderá entre outros contidos e ademais do
sinalado no comentario, ao problema da lóxica na demostración da existencia de deus, o
fundamentalismo gnoseolóxico, a ontoteoloxía e a relación entre o coñecemento natural e a teoloxía, etc.
Cualificación máxima 3 puntos.
4.2. Explique un dos tres temas: A cualificación máxima será de 4 puntos.
4.2.1. Hume: crítica das ideas de substancia e causalidade.
4.2.2. Razón e progreso na Ilustración.
4.2.3. Nietzsche: crítica da cultura occidental.
O alumnado debe de responder a UNHA das tres opcións temáticas que se lle ofrecen. A
avaliación da cuestión teórica escollida farase en base á pertinencia dos contidos informativos da
resposta, á precisión no uso dos conceptos e á coherencia e articulación discursiva da exposición. Tamén
terase en conta a corrección expresiva e gramatical.
4.2.1. Deste xeito, a cuestión Hume: crítica das ideas de substancia e causalidade atenderá, entre
outros contidos, ás aportacións do Empirisimo ao problema epistemolóxico da Filosofía Moderna, ás
formas de experiencia como formas de impresións, ás ideas e impresións de reflexión, ás paixóns e ás
emocións verbo da noción de substancia e de cualidade; o problema do causalismo e da indución, ás
cuestións de feito, os límites da regularidade da experiencia, a imposibilidade da metafísica, etc.
Cualificación máxima 4 puntos.
4.2.2. Deste xeito, a cuestión Razón e progreso na Ilustración atenderá, entre outros contidos, ás
diferentes comprensións da “Razón” como facultade na Época da Ilustración e da súa importancia nas
diversas posturas filosóficas ilustradas acerca do “progreso” nesa Época, etc Cualificación máxima 4
puntos.
4.2.3. Deste xeito, a cuestión Nietzsche: crítica da cultura occidental, atenderá entre outros
contidos á importancia do nihilismo e as súas formas como crítica á cultura, á crítica á filosofía platónica
do “mundo verdadeiro”, ó vitalismo, o “eterno retorno”, etc. Cualificación máxima 4 puntos.

