
 
 

 

LISTA DE CONTEÚDOS PARA RECUPERAÇÃO FINAL - 2019 

Professor: Airton José Müller 9º Ano 

Componente Curricular: Filosofia 

 
 Verdade e os diferentes pontos de vista.  

 Conhecimento e verdade. 

 Vivência das virtudes. 

 Virtude: o que é? 

 Novas virtudes para novos tempos. 

 Desejo, necessidade, vontade.  

 As pessoas e suas ideias. 

 Ter X Ser: como isto interfere na vida das pessoas.  

 Consumidores ou consumistas? 

 Ideologia e alienação  

 O amor e a filosofia  

 Liberdade e responsabilidade  

 Ter X Ser: como isto interfere na vida das pessoas.  

 Como vivem Pobres e Ricos?  

 Consumidores ou consumistas? 

 A adolescência e as perspectivas de vida. 

  Ser Humano Integral. 

  Questões contemporâneas: O que o mundo globalizado oferece?  

 A globalização é para todos?  

 Os desafios no mundo globalizado. 

  O jovem no mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

REVISÃO PARA O 

EXAME FINAL 

 

Data: ____/____/2019. 

 

Componente Curricular: Filosofia Ano: 9º Turma:  

Professor: Airton José Müller Aluno (a):  

 

Responda a partir das reflexões e dos textos trabalhados em aula 

Questão 1 

 

Percebemos que o ser humano se distingue dos demais por transformar a natureza, criando 

para si uma segunda natureza, nomeada como: 

 

a. Sensiblidde. 

b. Cultura. 

c. Solidariedade. 

d. Conhecimento. 

e. Sociedade. 

 

Questão 2 

 

 Por meio da cultura, o ser humano transforma o espaço ao seu redor, adaptando-o às suas 

necessidades e vontades, fato que o distingue dos demais seres. 

 

 Diante da afirmação, observa a ideias que seguem e diga se elas são verdadeiras ou falsas 

 

(     )O ser humano com sua capacidade emocional, não consegue transformar a natureza, nem 

adapta-la as suas necessidades e desejos. 

(    ) Todas  as melhorias que aconteceram para a vida humana, nunca interferiram, e nunca 

interferirão de forma negativa  no espaço natural. 

(      ) No passado da história da humanidade, a natureza era sentida como uma potência superior à 

qual os seres humanos  estavam submetidos, onde os fenômenos naturais eram compreendidos 

como fenômenos sagrados. 

(     ) A intervenção do ser humano no espaço natural trouxe melhorias para a vida humana, mas 

também provocou grandes problemas ambientais. 

 

Questão 3 

 

 O ser humano é objeto de estudo das mais diferentes ciências, como biologia, psicologia, 

sociologia, antropologia, etc., que procuram descrever e explicar os aspectos multiformes de sua 

vida. Na condição de ser-no-mundo, o humano se comunica com a realidade de diversas maneiras:  

 

I. Pela linguagem, que é a estruturação e articulação concreta do pensamento por meio da 

palavra. 

II. Pela ação intersubjetiva, representando a realidade política. 

III.  Pela atuação dentro da coletividade, que se realiza em termos da moral e da avaliação 

estética. 

IV. Pela inserção no mundo, representando a ideia de que somos produto do passado projetado 

no presente, isto é, a história. 

 



 
 

Estão corretas as afirmativas: 

 

a. I e II; 

b. II e III; 

c. III e IV; 

d. I e IV; 

e. II e IV. 

 

Questão 4 

  

O Iluminismo é um movimento que se contrapõe ao dogma religioso, e incentiva o ser 

humano a buscar a autonomia dele, fazendo-o pensar por si mesmo e agir segundo seus desejos e 

convicções.  

 

 Diante da afirmação acima, podemos afirmar que o Iluminismo defende a ideia de que 

é fundamental que o ser humano: 

 

a. Não valorize os seus desejos e concepções ao tomar decisões importantes. 

b. Busque viver de acordo com as regras estabelecidas pela doutrina cristã e leis da sociedade. 

c. Aprofunde sua relação consigo mesmo sem dar importância aos seus desejos. 

d. Oriente a sua vida conforme os princípios éticos estabelecidos pelas religiões. 

e. Se emancipe de toda a regra concebida fora dele. 

  

Questão 5 

 

A vontade é elemento fundamental para a realização de projetos e atividade que fazem parte do 

nosso dia-a-dia. Por isso, ela não pode se ausentar na vida do ser humano, pois ela é o motor de toda 

produção intelectual, prática e criativa que existe. Diante disso, observe as afirmativas que seguem 

e diga se elas são verdadeiras ou falas: 

 

(     ) A vontade é o que nos leva à ação, mas esta ação não é determinada pela ideia. 

(    )O ser humano só pode ter ações firmes, quando ele possuir ideias claras sobre o que quer fazer. 

(     ) As ideias que não são claras podem ocasionar fraqueza de ações. 

(      ) A vontade não pode ser relacionada com os sentimentos, pois estes, impedem de nos levar a  

atingir o fim proposto. 

 

Questão 6 

 

 Partindo da ideia de que a filosofia não consiste em palavras, mas em ações, pois o seu fim 

não consiste em fazer-nos passar o tempo com alguma distração, nem em libertar o ócio do tédio, 

podemos dizer que o principal objetivo da filosofia consiste em: 

 

a. Orientar as pessoas à viverem com temor diante das leis da sociedade, já que estas não 

podem ser questionadas. 

b. Em dar forma  e estrutura à nossa alma, ensinando-nos um rumo na vida, orientando nossos 

atos e apontando o que devemos fazer ou pôr de lado. 

c. Orientar a vida social apenas para a criação e invenção tecnológica. 

d. Em transmitir uma mensagem de conforto diante das dificuldades para as pessoas viverem 

melhor consigo mesmo. 

e. Orientar as pessoas a buscaram um conhecimento básico, que as ajude a viver melhor 

individualmente sem se preocupar com o bem comum. 

 

 



 
 

 

 

Questão 7 

 

O ser humano é investigado nas mais variadas áreas do conhecimento, onde ele foi, e é 

compreendido de diferentes formas. A filosofia dedica muito das suas reflexões ao ser humano, 

buscando compreender a sua história, evolução e comportamento. 

  

 Diante disso, observe as alternativas que seguem e identifique qual delas melhor define 

a finalidade da filosofia ao se ocupar com o ser humano. 

 

a. Provar que o ser humano é independente, ou seja, não precisa dos outros para 

viver/sobreviver. 

b. Tem como finalidade mostrar o funcionamento e importância dos órgãos que estruturam o 

ser humano. 

c. Busca compreender o sentido e o significado da existência do ser humano em seus diferentes 

aspectos. 

d. Preocupa-se apenas com o seu comportamento social, isto é, relação com as pessoas e leis 

que orientam a sua postura na convivência. 

e. Entender o ser humano como um ser infinito, através da identificação das suas atitudes 

diante da vida social, já que essas estão ligadas às experiências vividas. 

 

Questão 8 

 

A virtude e a vontade são elementos fundamentais que movem a vida das pessoas, fazendo com 

que elas busquem a sua realização enquanto indivíduo. Ao mesmo tempo, percebemos que as duas 

ideias são vivenciadas de várias formas diferentes, dependendo da época, fatores culturais e 

concepções de sociedade. 

 

Diante da afirmação acima, observe as ideias que seguem e diga se elas são verdadeiras ou 

falsas. 

 

(     ) Ao longo da história, percebemos que, em certo momento, ao desrespeitar à vontade do chefe 

da família, o indivíduo era punido com diferentes formas de castigo, que iam de palmadas nas 

crianças ao uso da chibata e outros tipos de tortura contra os escravos. 

(      ) No contexto da vida social, percebemos que a Igreja fiscalizava os comportamentos tidos 

como desvios em relação à doutrina e à fé que tivessem sido cometidos por qualquer pessoa 

enviando periodicamente o visitador, que ouviam confissões e denúncias contra quem estivesse 

praticando vícios da falta de fé. 

(     ) No âmbito jurídico, quem tinha a autoridade para investigar e punir eram os governadores 

gerais. 

(      ) A Igreja fiscalizava  todos os tipos de vícios da falta de fé, mas jamais punia qualquer um dos 

indivíduos pois defendia a ideia da vida, motivo pela qual ela orientava a pessoa à evitar tal vício e 

viver de forma livre e coerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Questão 9 

 

 Carlos Castañeda afirma que a vontade é uma coisa que o ser humano usa, por exemplo, 

para vencer uma batalha que ele, por todos os cálculos, devia perder. 

 O que você acha dessa afirmação? Você acha que na nossa sociedade hoje, este conceito 

é aplicado? Explique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Questão 10 

 A filosofia procura nos levar a ter boas ideias, a refletir os acontecimentos da vida. É um 

caminho para a reflexão sobre os nossos problemas e para a solução destes, ajudando a pessoa a 

tomar consciência da força das suas ideias. 

 Explique o significado da afirmação acima. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Questão 11 

“Vivemos num mundo que valoriza as aplicações imediatistas do conhecimento”. 

 

Você concorda com essa afirmação? Explique o significado dessa afirmação. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Questão 12 
 
No dia-a-dia, percebemos que as pessoas tendem naturalmente a defender os seus 

pensamentos e opiniões. 
 
Partindo dessa ideia, podemos dizer que isso acontece, pois os nossos 

pensamentos e opiniões estão: 
  

a. Sofrendo influências do nosso inconsciente, que é a base das emoções que vivenciamos. 
b. Ligados ao espírito de luta e defesa da vida; 
c. Ligados às suas ideias, crenças, experiências e valores; 
d. Sofrendo influências das pesquisas científicas realizadas; 
e. Eternamente ligados ao princípio ético em que fomos socializados. 

 



 
 

Questão 13 
Tivemos a oportunidade de ver a partir do nosso estudo, e também pelas observações que 

fazemos diariamente no convívio social das pessoas, que a discordância ou os problemas de 
compreensão do ponto de vista alheio podem ser considerados elementos significativos para 
alimentar o conflito. Além disso, também existem outros, como crer que toda a opinião precisa 
estar absolutamente certa ou absolutamente errada. 
 Fundamentando-se na ideia acima e no nosso estudo, identifique nas alternativas que 
seguem, justificativas para quem pensa dessa forma classificando-as entre verdadeiras e falsas: 
 
(   ) Esquecemos que os pontos de vista são diferentes; 
(   ) É impossível alguém saber tudo; 
(   ) Temos consciência de que cada um tem uma opinião e interpretação diferente dos fatos; 
(   ) Nossas experiências e conhecimentos formam a base do modo como pensamos. 
 
 
Questão 14 

Frequentemente nos deparamos diante de muitos conceitos diferentes em relação ao 
sentido da palavra conflito, tendo na maioria das vezes o significado de discórdia e 
desentendimento. 
 
 Ao unir esses três termos, e fundamentando-se no nosso estudo, qual é a alternativa 
que melhor consegue definir o significado dos mesmos? 
 
  
Questão 15 

Fazendo uma análise profunda sobre as questões discutidas em torno do tema sobre os 
conflitos, podemos chegar a conclusão que: Enquanto houver liberdade, haverá conflitos. 
Diante disso, faça uma análise das afirmativas que seguem e diga se elas são verdadeiras ou 
falsas: 
 
(   ) Desejos, ideias, opiniões e interesses, não encontram espaço para se expressar no nosso 
convívio social; 
(  ) Ao viverem isolados ou em pequenos grupos, que pensam da mesma maneira, os seres 
humanos estarão desenvolvendo o senso crítico e o conhecimento. 
(   ) Ao viver isolados ou em pequenos grupos também estaríamos sendo privados de condições 
materiais indispensáveis à vida. 
(   ) Enquanto seres livres, os desejos, ideias, opiniões e interesses encontram espaço para serem 
expressos. 
 
 
 
Questão 16 

Os interesses individuais ou de alguns grupos, fundamentados em desejos, são fontes de 
conflito, que esbarram nas duas dimensões do ser humano: indivíduo e ser social. Entre classes 
sociais, por exemplo, há conflitos históricos nunca solucionados, porque seus interesses entram 
em desacordo e o bem de uma significa, muitas vezes, o mal da outra. 

 
Diante da afirmação acima, o grande desafio para solucionar conflitos  quando se 

está envolvido neles é? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Questão 17 
Um dos meios de expansão da cultura, e que ao mesmo tempo nos remete a uma ideia de 

globalização são os meios de comunicação de massa, representada fortemente pela televisão. 
Diante disso, observe as ideias que seguem e diga se elas são verdadeiras ou falsas: 
 
(   ) A construção de sentido do que é apresentado pelos meios de comunicação de massa, 
especialmente pela televisão, é feita também pela discussão entre pessoas que integram um 
mesmo grupo social, utilizando-se da sua experiência de vida e do senso comum para decifrar o 
que lhes é transmitido. 
(   ) O que caracteriza a televisão como veículo de comunicação e estrutura sua linguagem 
específica, distinguindo-a do cinema, é a possibilidade de transmissão direta, no momento em que 
as coisas acontecem. 
(    ) Podemos perceber que a linguagem televisiva é organizada e completa, não precisando de 
interpretação nem relação com outras partes que já foram apresentadas em outros momentos. 
(     ) Muitas vezes os espectadores são levados a confundir realidade e representação, fazendo-
os acreditar que a televisão é um veículo transparente, objetivo e não deformador da realidade, 
pois cada imagem que aparece, é uma escolha em termos de enquadramento, entre os elementos 
que são mostrados ou descartados. 
 
 
Questão 18 

 A cultura é um dos fatores determinantes da forma de pensar e agir da sociedade diante 
das mais variadas situações. Observe e analise as situações que seguem  identificando-as como 
verdadeiras ou falsas: 
 
(    ) A cultura não é elemento central para o desenvolvimento de um grupo social, pois uma nação 
cresce a partir do momento em que uma pessoa decide as prioridades econômicas sociais e 
políticas para serem seguidas e assumidas por todos os outros. 
(   ) A cultura, além de mediar nossa relação com o mundo, também age como um cimento, 
elemento de união entre as pessoas que adotam os mesmos usos, costumes e valores e torna a 
vida  segura e contínua para  a sociedade humana.  
(   ) A cultura dá o sentido de pertença a um determinado grupo que, além da língua, divide 
também o vocabulário, o sotaque, os modos de vida, os valores etc. 
  
Questão 19 

Percebemos na atualidade um movimento constante na busca por informações sobre o que 
está acontecendo no mundo. Isso é muito importante, pois nos mantém atentos à realidade, 
contribuindo significativamente na formação cultural da pessoa. Ao mesmo tempo, podemos ser 
influenciados negativamente, especialmente quando: 
 

I. Os meios de comunicação, por atenderem ao gosto médio do público, acabam por 
homogeneizar seus produtos; 

II. Promovemos por meio deles certa alienação da vida e de seus problemas; 
III. O espectador se torna um receptor completamente passivo que simplesmente recebe tudo, 

sem realizar nenhuma elaboração pessoal, sem fazer nenhuma síntese. 
IV. Quando estamos conscientes de que aquela informação que nos é transmitida deve passar 

por uma reflexão crítica, para ver se ela realmente é verdadeira e útil para a sociedade.  
 
Podemos entender como influências negativas dos meios de comunicação sobre o 

ser humano as afirmativas: 
 
a. I e II; 
b. II e III; 
c. III e IV; 
d. I, II e III; 
e. II, III e IV. 

 

 



 
 

 

LISTA DE CONTEÚDOS PARA RECUPERAÇÃO FINAL - 2019 

Professor: Airton José Müller 1ª série 

Componente Curricular: Filosofia 

 

 O que é filosofia? 

 Origem da filosofia. 

 Finalidade da filosofia. 

 O Conhecimento. 

 A origem do conhecimento. 

 O ser humano: um ser conhecedor. 

 As dimensões do pensamento em relação ao ato de conhecer; a validação empírica, a 
conexão e a reflexão. 

 A conexão cognitiva e os vínculos entre dados e conceitos. 

 Filosofia, Conhecimento e Pensamento. 

 As origens do pensamento filosófico na Grécia Antiga. 
 Os fundamentos do conhecimento segundo os gregos: Arché, Cosmos e Logos 
 Os Pré-socráticos. 
 Sócrates, o método investigativo-maiêutico e o conhecimento problematizado. 
 As Escolas Filosóficas Gregas (Sofismo, Epicurismo, Estoicismo). 
 Platão, o Mundo Sensível e o Mundo das Ideias. 
 Aristóteles, da Metafísica a Política. 
 A polis grega e a ideia de democracia. 
 O Helenismo e o pensamento filosófico. 
 Filosofia, Mitologia e Ciência na Grécia Antiga. 

 O Cristianismo, o Conhecimento e a Filosofia. 

 Alexandria, centro do neoplatonismo cristão. 

 Filo de Alexandria e as releituras das categorias gregas de Logos, Arché e Cosmos.  

 Os “Padres da Igreja” e a Apologia Cristã no mundo greco-romano. 

 A Patrística e a questão do conhecimento no mundo cristão antigo. Santo Agostinho e as 
“Duas Cidades”. 

 As ideias agostinianas de corpo, ser humano, poder e conhecimento. 

 A Filosofia Árabe, a busca do conhecimento e sua origem na unicidade divina.  

 A Escolástica Medieval e a sistematização do conhecimento.  

 Tomás de Aquino e suas releituras de Aristóteles. 
 
 

 
Obs.: Conteúdos podem/devem ser estudados a partir dos textos entregues ao longo do ano. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

REVISÃO PARA O 

EXAME FINAL 

 

Data: ____/____/2019. 

 

Componente Curricular: Filosofia Série: 1ª Turma:  

Professor: Airton José Müller Aluno (a):  

 

Pense, reflita e argumente: 

 

1. O que é o senso comum? Identifique no dia a dia, falas e fatos, que podem se enquadrar 

nesse conceito. 

 

 

2. Comente e explique a seguinte ideia: “conhecer as coisas é percebê-las e pensa-las da 

maneira como elas são para nós, é filtrá-las e trabalhá-las segundo nossa visão de 

mundo e nossa maturidade intelectual, que será sempre parcial”. 
 

 

3. Comente e explique a ideia do sofista Protágoras: “o homem é a medida de todas as 

coisas”. 
 

 

4. Comente e explique a ideia de Aristóteles: “Todos os seres humanos tendem por natureza 

a saber”. 
 

 

5. O conhecimento e a cultura são elementos ligados entre si, fundamentais para a vida das 

pessoas, principalmente no que diz respeito a construção de uma sociedade mais digna e 

racional. Diante da afirmação e do nosso estudo, defina o termo cultura? 

 

 

6. Diante da nossa reflexão, percebemos que a Reforma Protestante teve um papel fundamental  

no que se refere ao paradigma da escrita. Diante da afirmação, qual é o significado da 

Reforma Protestante? 

 

 

7. O conhecimento se faz presente de uma forma bem variada na vida das pessoas. Uma das 

formas do conhecimento se desenvolver na nossa vida é pelo senso comum. O que é e 

quais são as principais características do senso comum? 

 

 

8. O conhecimento é um elemento que buscamos diariamente nas nossas ações através da 
pesquisa, observação, reflexão, síntese e tantos outros meios pelos quais ele se 
manifesta. Diante do nosso estudo ao longo do trimestre, como podemos definir o 
conhecimento: 

 
 

 
 



 
 

 

9. Sócrates é considerado um divisor de águas na história da filosofia, tendo muito influência  
na formação crítica dos jovens de sua época  através do método da maiêutica. Explique o 
que é, e o que representa a maiêutica  o método socrático. 

 
 

10.  Qual foi a principal ideia defendida por Platão? 

 

 

11. Quem eram os sofistas e quais foram as principais ideias defendidas por eles? 
 
 

12. Aristóteles surge para a filosofia num momento em que a civilização grega começa a 
entrar em declínio. Que ideias e qual a importância de Aristóteles para a filosofia e sua 
história? 

 

  
13. Para Aristóteles, os passos na direção do conhecimento se dá em cinco etapas. Quais 

são? Explique-os. 
 
 

14. A teoria das quatro causas de Aristóteles, tornou-se referência para a compreensão da 
realidade intrínseca do ser. Quais são as quatro causas, e o que representa cada uma 
delas? 

 

 

15. O que é a ética para Aristóteles? 
 
 

16. Nicolau Copérnico, é considerado fundador da Astronomia moderna por criar a teoria do 

heliocentrismo, que afrontou o geocentrismo de Ptolomeu. Quais são as principais ideias 

que são associadas à Copérnico? 

 

 

17. No período em que Copérnico viveu, vigorava na Astronomia o chamado sistema 

aristotélico-ptolomaico que considerava: 

 

 

18. Durante um longo período da nossa história tivemos presente em nossa vida o Tribunal da 

Santa Inquisição. O que este tribunal representava? 

 

 

19. No período medieval, tivemos como destaque duas grandes sínteses envolvendo o 

pensamento grego e o pensamento cristão, conhecidas como patrística e escolástica. 

Explique o que caracteriza cada uma destas duas teorias. 

 

 

20. Diante da nossa reflexão, percebemos que a Reforma Protestante teve um papel 

fundamental ao abrir os caminhos para a modernidade. Qual significado podemos dar para 

a Reforma Protestante? 

 



 
 

 

 

LISTA DE CONTEÚDOS PARA RECUPERAÇÃO FINAL - 2019 

 

Professor: Airton José Müller 2ª série 

Componente Curricular: Filosofia 

 
  Ciência moderna. 
  O começo de tudo. 
 Inovação tecnológica X Ser humano. 
 Os mitos da tecnologia e do progresso. 
 Tecnologia e desigualdade entre as nações. 
 As Revoluções Científicas e a Modernidade. 
 O empirismo, o experimentalismo e o racionalismo cognitivos 
 Bacon e as origens do Conhecimento Moderno. 
 A Filosofia Política e o Poder Absolutista na Modernidade. 
 Maquiavel, os meios e os fins do poder. 
 Hobbes e os condicionamentos sociais da existência humana. 
 Rousseau e o ”Contrato Social” entre os seres humanos. 
 Discussões temáticas a partir das questões propostas pelos filósofos dos séculos VI, XVII 

e XVII. 
 Os fins devem justificar mesmo os meios na sociedade contemporânea? 
 Em que situações o homem é “lobo” do próprio homem nas sociedades atuais? 
 Ele pode deixar de sê-lo? 
 Que tipos de “contratos” os seres humanos traçam nas sociedades atuais? 
 Que “contratos” precisam ser traçados nas sociedades contemporâneas? 
 As principais correntes filosóficas dos finais do século XVIII e do século XIX e a Era das 

Revoluções Políticas e Econômicas.  
 O Liberalismo Político e suas implicações nas sociedades europeias dos séculos XIX e XX. 
 A Formação da consciência em Hegel e a construção do pensamento dialético. 
 A Crítica ao Poder Econômico: Karl Marx e o conceito de luta de classes. 
 Marx e a inversão do pensamento dialético hegeliano. 
 Discussões temáticas a partir das questões propostas pelos filósofos dos séculos XVIII e 

XIX: 
 As origens do Autoritarismo Político nas sociedades contemporâneas. 
 Preconceito, Fanatismo e Intolerância.  
 A Exploração Econômica e suas formas de justificação ideológica.  
 A organização da produção (Toyotismo, fordismo) e seus impactos sociais e ético-

filosóficos. 
 A Luta de classes nas sociedades contemporâneas.  
 A repressão ao desejo e a patologização da vida humana.  
 A integração do ser humano à Natureza e ao Meio Ambiente.  
 A importância da reflexão e argumentação filosóficas na eliminação do preconceito, da 

intolerância, da exploração e da repressão. 
 
 
 
Obs.: Conteúdos podem ser encontrados e estudados a partir dos textos entregues. 
 

 



 
 

 

 
 

REVISÃO PARA O 

EXAME FINAL 

 

Data: ____/____/2019. 

 

Componente Curricular: Filosofia Série: 2ª Turma:  

Professor: Airton José Müller Aluno (a):  

 

Pense, reflita e argumente: 

 

1. Explique o que significa uma das frases mais conhecidas de O Príncipe “os fins justificam 

os meios”.  

 

 

2. O que significa “mais-valia” na teoria marxista? 

 

 

3. Comente e explique a ideia de Fichte: “O eu é tudo”. 

 

 

4. Explique e comente a frase de Rousseau, quando ele diz que: “o ser humano nasce bom, 

mas é a sociedade que o corrompe”. 

 

 

 

5. Nicolau Maquiavel (1469 – 1527) ficou responsável em criar a teoria mais importante 

sobre as questões concretas do poder. Essas ideias foram expressas num livro chamado O 

Príncipe, que  é fruto de suas meditações no exílio, tornando-se o grande clássico da teoria 

política moderna. Diante disso, cite as principais ideias de Maquiavel defendidas nesta obra? 

 

 

6. Maquiavel foi um pensador que se destacou por tratar de um tema de grande importância 

para o dia-a-dia das pessoas, que é a política. Sabemos que tudo na nossa vida passa pela 

política, pois as nossas leis, investimentos, saúde, segurança, educação passam pelas pautas 

dos nossos políticos. Diante disso, e a partir do nosso estudo qual foi a grande inovação 

trazida por Maquiavel? 

 

 

7. Na obra Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant, examinando o problema do conhecimento 

humano, distinguiu duas formas básicas do ato de conhecer. Quais são estas duas formas? 

Explique-as. 

 

 

8. O pensamento de Immanuel Kant pode ser distinguido em quatro perguntas fundamentais 

que ele buscou responder com suas obras. Quais são estas perguntas e o que representam?  

 

 

9. Para  Kant, a verdade  e o conhecimento ocorrem nas afirmações que ele chama de juízos. O 

que é um juízo e quais são suas principais formas de manifestação? 

 



 
 

 

10. Immanuel Kant ao falar da moral ( razão prática) aborda dois conceitos fundamentais que 

fazem parte da nossa vida e devem ser compreendidos: heteronomia e autonomia. Explique 

o significado destes dois conceitos. 

 

  

11. Qual  afirmação podemos usar para justificar a iniciativa de Hegel em elaborar uma nova 

concepção de filosofia: 

 

 

12. Um dos temas centrais da filosofia de Hegel é a ideia de Espírito. Para ele a evolução do 

Espirito se dá em três etapas. Quais são e o que significam? 

 

 

13. Quais são os passos da dialética de Hegel?  O que representa cada passo? 

 

14. Você concorda com a ideia de Derrida, quando ele diz que “a desconstrução não consiste 

em passar de um conceito a outro, mas sim em inverter e deslocar uma ordem conceitual bem 

como a ordem não conceitual à qual ela se articula”? Explique. 

 

15. A política é necessária para a organização da vida em sociedade e decidir sobre o Bem 

Comum das pessoas. O que você acha dessa afirmação? Explique a sua opinião. 

 

 

16. Explique o que Thomas Hobbes quis transmitir para nós quando ele afirma que “o 

homem é o lobo do homem”? Você concorda com ele? Explique. 

 

17. Ao longo da nossa vida tomamos muitas decisões que interferem positiva ou 

negativamente  na vida dos outros e na nossa. Diante disso, explique o que serve de base 

para tomarmos as nossas decisões? 

 

 

18. Podemos dizer que o ser humano funciona como um filtro de tudo aquilo que ele apreende 

da realidade, elementos  que ajudam na tomada de decisão e formação do ser moral. Diante 

disso, explica a ideia de ser moral? 

 

 

19. A política é um elemento extremamente importante e que interfere na vida de todas as 

pessoas. Atualmente ela pode ser compreendida a partir de quatro tipos de comportamento. 

Cite e comente os estes comportamentos. 

 

 

20. Fundamentando-se na origem da política e o posicionamento de alguns filósofos sobre a 

sua prática, explique qual é o significado e a importância da política. 

 

 

21. Maquiavel foi um pensador que se destacou por tratar de um tema de grande importância 

para o dia-a-dia das pessoas, que é a política. Sabemos que tudo na nossa vida passa pela 

política, pois as nossas leis, investimentos, saúde, segurança, educação passam pelas 

pautas dos nossos políticos. Diante disso, e a partir do nosso estudo qual foi a grande 

inovação trazida por Maquiavel? 

 



 
 

 

22. O trabalho representa muito na vida  das pessoas, tornando-se algo edificante ou opressor. 

Diante dessa afirmação, o que representa o trabalho na vida das pessoas? 

 

 

23. Ao longo da história o trabalho era visto de diferentes formas. Quais são as características 

do trabalho? 

 

 

24. Quais são as principais contribuições da revolução industrial no mundo do trabalho. 
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Pense, reflita e argumente: 

 

 

1. Quando nos deparamos com o estudo sobre a fenomenologia, percebemos que existem duas 

frases que costumam tornar o caminho menos denso para o entendimento de uma teoria tão 

complexa. Quais são estas frases?  

 

 

2. Para a fenomenologia, o fenômeno se dá à consciência como se ela tivesse o poder de fazer 

o objeto se adaptar a seus mecanismos psicológicos, lógicos e sociais. Tivemos vários 

pensadores que se destacaram no estudo sobre o assunto, mas o que se mais destaca é: 

 

 

3. Para a maioria dos pensadores que se voltaram para a questão da fenomenologia, o foco da 

reflexão partia do fenômeno. Diante disso, explique o que é a fenomenologia. 

 

 

4. Sören Kierkegaard aponta para a irracionalidade e para os paradoxos que cercam o ser 

humano como algumas das razões da gratuidade de estar no mundo. Quais são os 

principais temas que ele aborda em suas reflexões? 

 

 

5. Walter Benjamin é um filósofo de múltiplos interesses, variados enfoques e de grande 

destaque. Um de seus interesses e enfoques mais importantes foi sua análise da influência 

das técnicas de reprodução de seu tempo nas obras de arte. Qual era a pretensão dele ao 

abordar este tema: 

 

 

6. A partir do nosso estudo, como podemos  definir o pensamento pós-moderno? 

 

7. Qual  afirmação podemos usar para justificar a iniciativa de Hegel em elaborar uma nova 

concepção de filosofia: 

 

 

8. Um dos temas centrais da filosofia de Hegel é a ideia de Espírito. Para ele a evolução do 

Espirito se dá em três etapas. Quais são e o que significam? 

 

 

9. Quais são os passos da dialética de Hegel?  O que representa cada passo? 
 



 
 

10. A Escola de Frankfurt ocupa-se com a teoria crítica, enfatizando o caráter original de 
seus estudos, diferenciando-os da crítica tradicional feita por seus antecessores. Diante 
disso, Identifique as principais características/informações da escola de Frankfurt. 

 
 

11. Um dos aspectos discutidos de forma veemente pela escola de Frankfurt foi a questão da 
indústria cultural, que segundo eles, afeta muito a relação entre os seres humanos e os 
seres humanos e a natureza. Diante disso, identifique nas afirmativas que seguem, a 
finalidade da Indústria Cultural. 

 
 
 

12. Marilena Chauí, fundamenta-se nas teses de Adorno sobre a questão de Indústria 
Cultural e elabora alguns argumentos que fundamentam e explicam a sua visão. Quais 
são esses argumentos? 

 
 

13. Com base no pensamento estético de Adorno e Benjamin, considere as afirmativas a 
seguir e diga se elas são verdadeiras ou falsas: 

 
(   ) Apesar de terem o mesmo ponto de partida, a saber, a análise crítica das técnicas de 

reprodução, Adorno e Benjamin chegam a conclusões distintas. Adorno entende que a 
reprodutibilidade das obras de arte é algo negativo, pois transforma esta última em mercadoria; 
para Benjamin, apesar de a reprodutibilidade ter aspectos negativos, uma forma de arte como o 
cinema pode ser usada potencialmente em favor da classe operária. 

(  ) Para Adorno, o discurso revolucionário na arte torna esta forma de expressão humana 
instrumentalista, e isto significa abolir a própria arte. Por seu turno, Benjamin considerava que os 
novos meios de comunicação não deveriam ser substituídos, mas sim transformados ou 
subvertidos segundo os interesses da comunicação burguesa. 

(    )  Para Adorno, a noção de aura (a autenticidade; a existência única de uma obra de arte) na obra 
de arte preservava a consciência de que a realidade poderia ser melhor, mas o processo de 
massificação da arte dissolveu tal noção e, com ela, a dimensão critica da arte. Para Benjamin, a 
perda da aura destruiu a unicidade e a singularidade da obra de arte, que perde o seu valor de 
culto e se torna acessível. 

(   )  Adorno vê positivamente a reprodutibilidade da arte, já que a obra de arte se transforma em 
mercadoria padronizada que possibilita a todos o acesso e o desenvolvimento do gosto estético 
autônomo; para Benjamin, a reprodução tem como dimensão negativa essencial o fato de 
impossibilitar às massas o acesso às obras. 
 
 
 

14. Os filósofos da Escola de Frankfurt, apoiados nas teorias de Marx, Freud, Hegel, Kant e 
Max Weber, identificaram e nomearam uma síntese teórica que movia a sociedade de 
seu tempo, intitulada como a razão instrumental. Partindo do nosso estudo, o que 
representava a ideia da razão instrumental? 

 

15. A dialética negativa é a negação de todas as posições filosóficas já adotadas, ou aquelas 
que poderiam vir a ser adotadas, de modo que , por meio da negação sistemática dos 
valores tradicionais, surgiria algum conhecimento positivo, que por sua vez, seria negado, 
e assim continuamente.Assim concluímos que Theodor Adorno faz a crítica a uma 
forma específica e histórica de razão, tendo como objetivo: 

 

 
16. Um dos grandes desejos do ser humano é a liberdade. O existencialismo é uma teoria 

que busca discutir bastante essa questão, tentando entender o significado da mesma na 
vida do ser humano. O período em que a ideia existencialista se desenvolveu é 
marcado por duas grandes guerras mundiais, fazendo surgir em meio a profundas 
crises políticas uma reflexão sobre: 

 



 
 

17. Quando nos deparamos com o estudo sobre a fenomenologia, percebemos que existem 
duas frases que costumam tornar o caminho menos denso para o entendimento de uma 
teoria tão complexa. Diante da afirmação observe as ideias que seguem: 

 
I. “A existência precede a essência”. 
II. “Retorno as coisas mesmas”. 
III. “O homem está condenado a ser livre”. 
IV. “Toda a consciência é consciência de alguma coisa”. 
V. “ O ser humano é um processo constante de ser”. 

 
 Das frases acima, quais são as que tornam o caminho da fenomenologia menos denso? 
 

a. I e II. 
b. I e V. 
c. II e III. 
d. IV e V. 
e. II e IV. 

 
18. Ao partir do homem concreto suspende o juízo em relação a verdades e certezas já 

afirmadas, deixando que a própria existência do ser fale por ele mesmo e estuda o ser 
com base em suas manifestações concretas.  

Diante disso, Heidegger nos apresenta três características que nos ajudam a compreender 
o ser. Observe as ideias que seguem, relacionando a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 

1. Ser-no-mundo. (  ) Dinâmica da vida, permanente construção, 
não repouso. 

1. Vir-a-ser. (  ) Inserção do indivíduo num contexto social, 
marcado por afetos, sentimentos e 
conhecimentos prévios. 

2. Temporalidade. (   ) Abertura, inacabamento, tornar-se algo 
novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


