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Frederick  August  von  Hayek  concebe  o  indivíduo  como  uma 
singularidade  e  o  conhecimento  como  algo  subjetivamente  determinado, 
particular  e  intransferível.  Esse  conhecimento,  portanto,  não  está,  para 
Hayek, fundamentado nem em fatos objetivos, que a teoria pudesse captar, 
nem em uma sorte qualquer de razão transcendental. Mas, além de seus 
propósitos particulares e do conhecimento subjetivo que  cada um possui do 
mundo, a ação humana é, para Hayek,constituída também por regras, que 
os homens seguem meio inquestionadamente, por um processo de imitação. 
Essas regras, por sua vez, não são postuladas, não são produtos de um 
suposto  contrato  original  resultante  da  ação  intencional  de  indivíduos 
autocentrados,  não podendo,  pois,  ser  reduzidas às  ações de indivíduos 
racionais,  como  rezam  os  preceitos  metodológicos  por  trás  da  rational  
choice (escolha racional). Ora, o que Hayek está então sugerindo é que nem 
toda  ação  humana  é  produto  de  indivíduos  racionais,  autônomos  e 
independentes,  autodeterminados  e  soberanos,  tal  como  requer  a  teoria 
econômica  moderna.  Ao  contrário,  as  ações  humanas  são  fortemente 
dependentes  de  um  processo  que  é  social  e  socialmente  determinado. 
Afirma, por isso, que, em uma sociedade complexa como a nossa, o homem 
não tem outra escolha a não ser se adaptar às forças cegas do processo 
social. E, em função de tudo isso, afirma que, palavras dele, “a desgraça do 
mecanismo de mercado é dupla, porque, por um Lado, ele não é produto do 
desígnio  humano  e,  por  outro,  as  pessoas  que  são  guiadas  por  ele 
normalmente não sabem por que são levadas a fazer o que fazem”. 

Idem, ibidem.

Com referência às ideias e à tipologia do texto, julgue os itens subsequentes.

01.  O  texto,  por  apresentar  a  síntese  do  pensamento  de  von  Hayek,  é  predominantemente 
descritivo.

02. Embora esteja empregada de modo correto, a palavra “rezam” (l.12) poderia ser substituída, 
sem prejuízo para o sentido e a correção gramatical do texto, por ditam ou por estabelecem.

03. Ao afirmar  que as  pessoas guiadas pelo mercado ‘normalmente  não sabem por  que são 
levadas  a  fazer  o  que  fazem’ (l.23),  von  Hayek  retoma  a  ideia  de  que  as  ações  humanas 
dependem de um processo social socialmente determinado.

Acerca dos elementos gramaticais presentes no texto, julgue os itens que se seguem.

04.  No texto, a palavra “Ora” (l.13) tem sentido diferente daquele empregado na seguinte frase: 
Ora essa ação é voluntária, ora ela é socialmente determinada.

05. No último período do texto, caso se retirem o trecho “palavras dele” e as vírgulas que o isolam, 
não se perde a informação sobre a autoria da citação feita, e o trecho continua gramaticalmente 
correto.



GABARITO

01. E
Comentários:  Por  expor  um  ponto  de  vista,  o  texto  é  predominantemente  dissertativo-
argumentativo.

02. C
Comentários: A palavra “rezar” tem sentido de “orar, fazer preces”, mas também possui o sentido 
de dizer, proferir, ditar.

03. C
Comentários: Nem toda ação humana é produto de indivíduos racionais e independentes, pois o 
homem precisa adaptar-se ao processo social.

04. C
Comentários: No período acima, “ora” é uma conjunção que indica alternância. 
No texto, “ora” é uma interjeição e expressa um sentimento.

05. C
Comentários: O texto faz referência anterior sobre o autor da citação. E o trecho iniciado por “a 
desgraça  do  mecanismo  de  mercado”  mantém-se  gramaticalmente  correto,  introduzindo  uma 
oração subordinada substantiva objetiva direta


