
                                     

Aluno (a) ____________________________________________________________________________ 

Lista para aula de recuperação 

FILOSOFIA – 1º Ano 

 

01.A expressão filosofia analítica abrange um conjunto de correntes de pensamento que entendem a filosofia 

basicamente como análise dos termos da proposição filosófica. 

- Pode-se afirmar que o fragmento acima corresponde: 

a) ao pensamento antigo 

b) à filosofia medieval 

c) à filosofia contemporânea 

d) ao sistema cartesiano 

e) ao pensamento moderno 

 

 

2. Além de persistirem as tendências citadas, na segunda metade do século XX surgiram diversas doutrinas 

baseadas na integração de elementos extraídos de diferentes escolas e disciplinas. 

- Pode-se afirmar que o fragmento acima pertence ao pensamento da: 

a) filosofia da linguagem 

b) filosofia racionalista 

c) filosofia escolástica 

d) filosofia contemporânea 

e) filosofia moderna 

 

 

03. (Unimontes) Auguste Comte (1798-1857) foi um pensador positivista que propôs uma nova ciência social à 
Sociologia, que inicialmente foi chamada de Física Social. Sobre os princípios dessa ciência para esse autor, 
analise as afirmativas e assinale as alternativas, marcando V para verdadeiro ou F para falso. 
(     ) No estágio positivo, a vida social será explicada pela filosofia, triunfando sobre todas as outras formas de 
pensamento. 
(     ) A imposição da disciplina era, para os positivistas, uma função primordial da escola, pois ali os membros de 
uma sociedade aprenderiam, desde pequenos, a importância da obediência e da hierarquia. 
(     ) A maturidade do espírito seria encontrada na ciência; por isso, na escola de inspiração positivista, os 
estudos literários e artísticos prevalecem sobre os científicos. 
(     ) Defendeu a necessidade de substituir a educação europeia, ainda essencialmente teológica, metafísica e 
literária, por uma educação positiva, conforme o espírito da civilização moderna. 
A sequência correta é  
a) F,V,V.F.    
b) F,V,F,V.    
c) V,F,F,F.    
d) V,V,V,F.    
 

04.  Cite o nome de três escolas filosóficas do período contemporâneo. 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



05. Explique a influência exercida pela revolução cientifica no início da era moderna para a Filosofia Moderna. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

06.  Sobre o pensamento contemporâneo, Explique a teoria dos três Estados para a Física Social de Augusto 

Comte. 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
07. Explique qual é o campo de estudo da Filosofia da História. 
 
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

08. Explique qual é o campo de estudo da História da Filosofia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

09. Leia este trecho, em que se faz referência à construção do mundo moderno: 

“… os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho 

interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, 

censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos”. 

CHAUÍ, Marilena. “Primeira filosofia”. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 80. 

A leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Assinale a afirmativa que contém 

essas características. 

a) Deismo e ceticismo. 

b) Teocentrismo e Racionalismo. 

c) Racionalismo e Antropocentrismo. 

d) Classicismo e Ceticismo. 

 

 

 

 

 

 



10. (Espm) Seu principal objetivo era demonstrar, por um raciocínio lógico formal, a autenticidade dos dogmas 

cristãos. A filosofia devia desempenhar um papel auxiliar na realização deste objetivo. Por isso a tese de que a 

filosofia está a serviço da teologia.  

(Antonio Carlos Wolkmer – Introdução à História do Pensamento Político) 

 

O texto deve ser relacionado com:  

a) a filosofia epicurista.  

b) a filosofia escolástica.  

c) a filosofia iluminista.  

d) o socialismo.  

e) o positivismo.  

 


