
 
1. CONTEÚDOS  

 

 Positivismo 

 Auguste Comte 

 Karl Marx 

 Friedrich Engels 

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

 

 Leitura e revisão das discussões realizadas em sala de aula. Fontes: caderno, livro  
 

  Estudar todos os dias, rever anotações e as tarefas, organizar suas dúvidas e esclarecê-

las com o professor. loucosporfilosofia@gmail.com  

 Elaborar um resumo com as principais ideias abordadas sobre os conteúdos acima 
citados. 

 

 Desenvolver responder as questões que se encontra na sequência. 
 

 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá 
o valor máximo de 2,0. A lista deverá ser realizada e entregue no dia da prova de REC para o 
aplicador 
 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
 
 
4. Lista de exercícios: 
 
A lista de exercício é composta por testes. Sendo que não se atribuirá notas a partir do acerto da 
alternativa, pois a resposta da mesma já está disponível no portal Edebe. Desta forma iremos 
avaliar a justificativa do por que aquela alternativa está correta. 
 
 
 
 

Objetivo: Favorecer ao aluno nova oportunidade para superar as dificuldades apresentadas e 
diagnosticadas durante o trimestre e propiciar a possibilidade de reaprender os conteúdos essenciais 
por meio de novas intervenções pedagógicas                                                         BONS   ESTUDOS      
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Nome:__________________________________________________________ Nº _____ Data:              
 
 
Justifique com suas palavras por que você assinalou tal alternativa 
 
1. Qual era o nome da filosofia de Auguste Comte 

a) Ciência Social 

b) Socialismo 

c) Física Social 

d) Química Social 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Por que Auguste Comte também chamava a sua ciência de Positivismo. 

a) Pelo seu pensamento Positivo na sociedade. 

b) Por ser uma ciência real e precisa. 

c) Por ser uma ciência que nega a existência do mal na sociedade. 

d) Por ser uma ciência real e racional 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Quais são os três momento (estágios) pelo qual o espírito humano teria passado. 

a) Teológico, metafísico, positivo 

b) Teológico, metafísico, filosófico 
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c) Metafísico, filosófico, positivo 

d) Mítico, teológico metafísico. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Tanto Auguste Comte como Karl Marx analisara a realidade pós. 

a) Guerra Gloriosa 

b) Guerra dos cem anos. 

c) Revolução Russa 

d) Revolução Industrial e francesa. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. O que é o Materialismo Histórico? 

a) Método utilizado por Marx para observar a realidade partindo do abstrato. 

b) Método utilizado por Marx para partindo observar a realidade partindo do concreto. 

c) Pensamento utilizado por Marx para especular a realidade partindo do abstrato. 

d) Pensamento utilizado por Marx para especular a realidade do concreto 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Para Marx a origem das Classes Sociais está: 

a) no trabalho. 



b) no dinheiro. 

c) na propriedade privada. 

d) no conhecimento científico. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Por que o trabalho no sistema capitalista coisifica o homem? 

a) Porque ao criar algo ele modifica a natureza. 

b) Porque o homem segue os desígnios da história. 

c) Porque o trabalho é um conceito e por isso abstrato. 

d) Porque o homem se vende como mercadoria 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Ao pagar o trabalhador pelas horas trabalhadas e não pelo que ele produz, gerando um valor excedente, 

que pertence ao capitalista, ao vender o que foi produziu pelo proletariado. Marx chama esse excedente 

de: 

a) Lucro. 

b) apropriação indébita 

c) Mais valia 

d) Rendimento. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


