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RELAÇÃO DO CONTEÚDO PARA A RECUPERAÇÃO FINAL 

01. RELAÇÃO DO CONTEÚDO 

 RENASCIMENTO 

Características do pensamento filosófico renascentista 

Maquiavel 

Vazio epistemológico 

 MODERNIDADE 

Descartes 

Empirismo 

Francis Bacon 

John Locke 

David Hume 

 ILUMINISMO 

Montesquieu 

Kant 

 IDEALISMO  

Hegel 

 CONTEMPORANEIDADE 

Marx 

Nietzsche 

Escola de Frankfurt 

 

02. ORIENTAÇÕES 

O aluno deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

▪ Revendo as anotações feitas em sala de aula; 

▪ Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

▪ Estudando o conteúdo no livro. 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 Trabalho – Resolução dos exercícios apresentados, tendo como objetivo auxiliar na fixação dos 

conteúdos. 

Valor: 20 pontos- O trabalho constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 fechadas. 

Data de entrega: 16/12/2019 (no dia da prova de recuperação de filosofia) 

 Prova: Valor: 80 pontos- A prova constará de 15 questões, sendo 9 questões discursivas e 6 fechadas. 

  

04. INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSE EXERCÍCIO 
01. Não é necessário copiar as questões. Anexe esta folha no trabalho.  

02. Numere as respostas seguindo a mesma ordem desta folha, destacando os números e os itens das 

questões. As questões fechadas deverão ser resolvidas nesta folha, transcrevendo a opção correta para a 

folha de respostas. 

03. O trabalho poderá ser digitado. Se o fizer manuscrito responda a caneta. 

04. Entre uma questão e outra saltar duas linhas. Entre os itens da mesma questão uma linha. 

05. Respostas completas, corretas e organização na elaboração do trabalho serão critérios de correção. 

06. Fazer o exercício com atenção e não copiar dos colegas. Lembre-se que a melhor maneira de aprender a 

matéria é resolvendo os exercícios. 

                                                  

BOM TRABALHO! 

 ENRIQUE 

 

 



QUESTÃO 1 (Valor: 1,0) 

Explique o que é o esclarecimento unilateral, segundo Adorno e Horkheimer.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

  

QUESTÃO 2 (Valor: 1,0) 

Explique por que Maquiavel pode ser considerado o pai do pensamento político moderno.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 3 (Valor: 1,0) 

Compare a postura de Francis Bacon e René Descartes diante do vazio epistemológico causado pela ruptura com 

o paradigma medieval.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 4 (Valor: 1,0)  
Descreva o que é a Dúvida Metódica (ceticismo metodológico ou dúvida hiperbólica) de Descartes e a sua 

importância.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 5 (Valor: 1,0)  
Descreva a importância do cógito de Descartes.  
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

QUESTÃO 6 (Valor: 1,0)  

Relacione a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas à necessidade de aperfeiçoamento da 

democracia.  
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 7 (Valor: 1,0) 

Relacione a teoria da tábula rasa de John Locke ao empirismo. 

__________________________________________________________________________________________ 

  

 

QUESTÃO 8 (Valor: 1,0)  
Descreva o que é o problema da indução de David Hume.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 9 (Valor: 1,0)  
Descreva como a teoria do conhecimento de Kant pretende solucionar o impasse entre racionalismo e 

empirismo.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10 (Valor: 1,0)  
Explique por que não poderíamos conhecer a coisa-em-si segundo Kant.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 11 (Valor: 1,0)  
Descreva como, segundo Kant, podemos determinar a moralidade de uma ação, isto é, se é boa ou má. Explique 

como funciona o imperativo categórico e a importância da motivação da ação. 

__________________________________________________________________________________________ 

  

QUESTÃO 12 (Valor: 1,0)  
Relacione liberdade e leis a partir de Montesquieu.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 



QUESTÃO 13 (Valor: 1,0)  

Explique por que, para Hegel, a história é dialética.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 14 (Valor: 1,0)  

Explique por que Marx é considerado um dos filósofos da suspeita.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 15 (Valor: 1,0)  
Explique a crítica de Nietzsche ao racionalismo socrático e platônico. Relacione sua resposta aos conceitos de 

apolíneo e dionisíaco.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 16 (Valor: 1,0) (UEL 2013) 

“Certamente, a brusca mudança de direção que encontramos nas reflexões de Maquiavel, em comparação com 

os humanistas anteriores, explica-se em larga medida pela nova realidade política que se criara em Florença e na 

Itália, mas também pressupõe uma grande crise de valores morais que começava a grassar. Ela não apenas 

constatava a divisão entre “ser” e “dever ser”, mas também elevava essa divisão a princípio e a colocava como 

base da nova visão dos fatos políticos”  

REALE, G.; ANTISERI, D. História da Filosofia. São Paulo: Paulinas, 1990. V. II, p. 127. 

 

 Em acordo com o texto, temos entre as contribuições de Maquiavel à Filosofia Política: 

A) Inauguração da reflexão sobre a constituição do Estado ideal. 

B) Estabelecimento de critérios para a consolidação de um governo tirânico e despótico. 

C) Consolidação da tábua de virtudes necessárias a um bom homem. 

D) Fundação dos procedimentos de verificação da correção das normas. 

E) Rompimento do vínculo de dependência entre o poder civil e a autoridade religiosa. 

 

QUESTÃO 17 (Valor: 1,0) (ENEM 2012) “É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; mas 

a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é 

liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão pudesse fazer tudo o que 

elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder”. 

 
MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997 (adaptado). 

 

A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito 

 

A) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. 

B) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. 

C) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis. 

D) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. 

E) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. 

 

QUESTÃO 18 (Valor: 1,0) (ENEM 2013)  

TEXTO I “Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas 

opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia 

ser senão mui duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de 

todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e 

inabalável”. 
DESCARTES, R. Meditações concernentes à Primeira Filosofia. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (adaptado). 

 

TEXTO II “É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo 

o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada 

pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa 

mesma dúvida”. 

 
SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 2001 (adaptado). 

 



A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do 

conhecimento, deve-se 

 

A) retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. 

B) questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. 

C) investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. 

D) buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. 

E) encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. 

 

QUESTÃO 19 (Valor: 1,0) (UFSJ 2004) “O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de 

fio condutor aos meus estudos pode ser formulado em poucas palavras: na produção social da própria vida, os 

homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção estas 

que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A 

totalidade destas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 

levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais determinadas de 

consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político e 

espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que 

determina sua consciência”. 
 

MARX, Karl. Prefácio à crítica da economia política. In: Os Pensadores. v. 35, p. 135. 

 

De acordo com o pensamento de Marx, 

 

A) a consciência dos homens determina o seu ser. 

B) o ser social determina a consciência dos homens. 

C) o modo de produção afasta o homem da vida social. 

D) a consciência independe da estrutura econômica. 

E) o Espírito é anterior é determinante para a consciência. 

 

QUESTÃO 20 (Valor: 1,0) (UEMA 2013) Nietzsche celebrizou-se e tornou-se até venerado por muitos por 

haver filosofado, no dizer comum, a ―golpes de martelo, uma vez que realizou críticas radicais à filosofia de 

tradição socrático-platônica, ao cristianismo e, inclusive, à ciência. Nietzsche desferiu golpes impiedosos a essas 

categorias da cultura ocidental, porque 

 

A) desarticularam a moral histórica, impedindo a vontade de potência subjetiva no ocidente. 

B) desmotivaram a vontade de potência humana, conforme paradigmas da filosofia e da ciência. 

C) impuseram uma moral de rebanho, capaz de atrofiar a vontade de potência dos indivíduos. 

D) determinaram a ―morte de Deus, privando-se da competência de arrebanhar os homens. 

E) preservaram a tradição atrofiando, consequentemente, a possibilidade de atualização de uma moral universal. 

 


