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 BATERIA DE EXERCÍCIOS DE FILOSOFIA 
 

 

01- Cada teoria do conhecimento constitui uma reflexão filosófica, com objetivo de investigar? 

a) As origens, as possibilidades e os fundamentos. 

b) As possibilidades, os objetivos, os fundamentos e o valor. 

c)  As origens, os objetivos, os fundamentos, a extensão e o valor. 

d) As possibilidades,  a origem, o valor, a extensão e os fundamentos. 

e) O conhecimento puro,  empírico e objetivo. 

 

02- Quais foram os três filósofos que colaboram de forma decisiva na Idade Moderna para teoria do 

conhecimento? 

a) René Descartes, John Locke e Immanuel Kant. 

b) John Locke, Isaac Newton e Immanuel Kant. 

c) Isaac Newton, Karl Marx e Augusto Comte. 

d) Aristóteles, Platão e Karl Marx. 

e) Immanuel Kant, John Locke e Platão. 

 

03- A primeira corrente filosófica, no processo de conhecimento dá maior importância ao sujeito e a 

segunda dá maior importância ao objeto. Quais são essas correntes filosóficas? 

a) Realismo e idealismo. 

b) Ceticismo e dogmatismo. 

c) Criticismo e dogmatismo. 

d) Realismo e dogmatismo. 

e) Idealismo e realismo. 

 

04- As formas mais críticas de realismo, que problematizam a relação sujeito-objeto, entendem o objeto 

como? 

a) O objeto é real e não pode ser contestado. 

b) O objeto não é determinante do processo de conhecimento. 

c) O objeto é determinante do processo de conhecimento. 

d) A determinação do conhecimento advém do sujeito. 

e) O conhecimento determina o objeto. 

 

05- Para a corrente filosófica idealista, como são construídos os objetos? 

a) Os objetos são construídos a partir da realidade. 

b) Os objetos são construídos pelas nossas idéias pela nossa consciência. 

c) Os objetos são constituídos do subconsciente. 

d) Os objetos são formados a partir da experiência. 

e) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

06- Qual das correntes filosóficas que defende a possibilidade conhecermos a verdade? 

a) Dogmatismo. 

b) Ceticismo. 

c) Realismo. 

d) Idealismo. 

e) Marxismo. 

 

07- Qual dessas correntes filosóficas que defende a impossibilidade conhecermos a verdade? 

a) Realismo. 



b) Criticismo. 

c) Empirismo. 

d) Dogmatismo. 

e) Ceticismo. 

 

08- O ceticismo absoluto é uma corrente filosófica que é radical, enquanto ao conhecimento. Qual é 

posição dessa corrente? 

a) O ceticismo absoluto defende que a verdade é sempre possível de se alcançar. 

b) A corrente filosófica do ceticismo absoluto defende a existência de várias verdades. 

c) O ceticismo absoluto defende que não é possível conhecer a verdade. 

d) O ceticismo absoluto é uma corrente que defende o conhecimento e através dele a verdade. 

e) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

09- O filósofo grego Pirro (365-275 a.C) é um dos fundadores do ceticismo absoluto. Para Pirro era 

impossível ao homem conhecer a verdade, devido a duas fontes principais de erro. Quais são essas 

fontes? 

a) Os sentidos e o objeto. 

b) A razão e a causalidade. 

c) O sujeito e o objeto. 

d) Os sentidos e a razão. 

e) O conhecimento e a razão. 

 

10- Dentre o ceticismo relativo, existe a doutrina do relativismo. Como essa doutrina compreende a 

verdade? 

a) O relativismo compreende que não existe verdade absoluta, mas sim nenhuma verdade. 

b) O relativismo compreende que existem verdades subjetivas. 

c)  O relativismo compreende que existem verdade relativas, que a verdade é limitada a um certo tempo, a 

um determinado contexto histórico e um determinado espaço social. 

d) O relativismo compreende que tudo que existe no planeta terra é relativo. 

e) O relativismo compreende que tudo que é abstrato é relativo. 

 

11- De acordo com a ideia central da teoria do conhecimento, destacaram-se basicamente duas correntes 

filosóficas; Indique-as: 

 

 

12- O que significa a palavra: empirismo? 

 

 

13- Qual é a defesa da corrente filosófica empirista? 

 

 

14- Qual é o princípio empirista do inglês John Locke? 

 
 

15- Segundo, John Locke, de onde provém o vasto conjunto de idéias que existe na mente humana? 

 

 

16- Diferencie reflexão e sensação, segundo Locke: 

 

 

17- Explique o significado do termo: racionalismo. 

 

 

18- Ao que a doutrina racionalista atribui o conhecimento? 



 

19- Segundo o racionalismo lógico, como é possível alcançar o conhecimento verdadeiro? 

 

 

20- Segundo o filósofo alemão Immanuel Kant, o homem possui certas faculdades ou estruturas que são 

denominadas por ele de? 

 

 

21- Para o filósofo alemão Immanuel Kant, o que a experiência fornece? 

 

 

22- Para Immanuel Kant, o que a razão organiza? 

 

 

33- Qual é a fonte de conhecimento segundo a corrente filosófica racionalista? 

 

 

34- Qual é a fonte de conhecimento segundo a corrente filosófica racionalista? 

 

 

35- Qual é a crítica da corrente racionalista à corrente empirista? 

 

 

 

Bom Estudo! 


