
 
1. CONTEÚDOS  

 

 Introdução a Filosofia (caderno e livro) – Pensamento Racional, Atitude Crítica e Atitude 

Reflexiva. 

 Conhecimento Tipos de conhecimentos 

 Verdade (caderno e livro) 

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

 

 O Aluno deverá reler o conteúdo estudado ao longo do trimestre. Realizar um resumo do 

mesmo pode contribuir de forma significativa para a construção do conhecimento. 

 Deve realizar atentamente a lista de exercício. 

 Deve levantar e anotar as suas dúvidas para que seja debatida na aula de recuperação. 

 

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 feita e trazida na AULA DE REC para que o professor 
posa tirar as dúvidas. No final da aula ela será entregue para o professor; 
 
- A lista de exercícios não poderá ser entregue depois da aula de REC; 
 
- SE NÃO acontecer a aula de REC os alunos entregarão a lista no dia da prova 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. 
 
- O xerox não realizará cópias de projetos de REC no dia da aula. 
 
 
 
4. Lista de exercícios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Reavaliar a aprendizagem acerca do conteúdo programático para o primeiro trimestre. 
Introdução a Filosofia O conhecimento e a verdade. 
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1. (1,0) Estudamos em sala de aula que o conhecimento não é específico a Filosofia, que ao longo da prática humana 

foi possível observar que há diversos tipos de conhecimento. Escreva o nome de quatro tipos diferentes de 

conhecimento. 

 

I -  Conhecimento ____________________________________________ 

II -  Conhecimento ____________________________________________ 

III -  Conhecimento ___________________________________________ 

IV -  Conhecimento ___________________________________________ 

 

2. (1,0) Muitos teóricos consideram que os conhecimentos acima mencionados são produção humana. E dessa forma 

passível de ser aprendidos na escola. Escreva na frente do conhecimento o nome do(a) professor(a) que te ensina tal 

conhecimento. 

 

 CONHECIMENTO PROFESSOR(A) 

I   

II   

III   

IV   

 

3. Assim como o Conhecimento não é algo específico da Filosofia podemos afirmar que o pensamento também não. 

Dessa forma, cada conhecimento possui o seu tipo de pensamento e a Filosofia possui, portanto, um pensamento 

específico. A respeito do Pensamento Filosófico responda. 

 

a) (0,3) Qual é o Nome dado ao Pensamento Filosófico? 

________________________________________________________________________________________________ 

 

b) (0,7) Quais são suas principais características.? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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4. Veja atentamente a tirinha de Calvin e Haroldo. E depois responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Estudamos também que nem todo conhecimento possui uma validade, ou ao menos, são conhecimentos duvidosos, 

como o demonstrado na tirinha. Qual é o nome de tal conhecimento. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Explique as principais características de tal conhecimento 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Vimos também que a filosofia pode ser compreendida como a busca da verdade, Mas também vimos que falar da 

verdade não é tão fácil assim, pois para a filosofia o conceito de verdade foi constituído através do tempo. Dessa forma, 

você deve ler atentamente as afirmações a baixo e na frente de cada uma você deve escrever a letra “F” para as 

afirmações falsas referente ao conceito de verdade e a letra “V” para as afirmações Verdadeiras referente ao conceito 

de verdade. 

 

a) (0,25) (       ) As palavras Aletheia, Veritas e Emunah são palavras que tem como significado a palavra verdade. 

b) (0,25) (       ) A palavra Aletheia refere-se as verdades que eu posso dizer, pois está relacionada as coisas que 

aconteceram. 

c) (0,25) (       ) A palavra Veritas refere-se as verdades das quais eu posso sentir, perceber, pois está relacionada ao 

presente. 

d) (0,25) (       ) A palavra Emunah refere-se ao que eu posso esperar, acreditar, é por isso que são verdades referentes 

as professias. 

 



6. (1,0) É possível relacionar as três verdades com três tipos de distintos. Escreva quais são esses pensamentos a frete 

de cada verdade acima listada. 

I. Emunah  -  Pensamento _______________________________________ 

II. Veritas  -  Pensamento ________________________________________ 

III. Aletheia  -  Pensamento ______________________________________ 

 

Atenção: Nós estudamos que para que possamos filosofar é preciso mudar a nossa atitude, é preciso que se 

tenha as atitudes filosóficas. Estudamos duas dessas atitudes. As questões 7 e 8 se referem a elas. 

 

7. (1,0) Explique com suas palavras o que é uma Atitude Crítica? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

8. (1,0) Explique com suas palavras o que é uma Atitude Reflexiva? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

9. (1.0) Para que possamos realizar uma investigação filosófica descobrir a Etimologia da palavra pode ser muito útil. 

Observe as palavras e seus significados que estão dentro dos quadros. Notem que primeiro a palavra está escrita em 

grego, depois em português e por último o seu significado. 

 

 

Estudaremos que o primeiro período da filosofia não era chamado de Filosofia. O primeiro nome que a Filosofia teve foi 

devido a preocupação que os homens tiveram na época, que era: descobrir de forma racional a ordem e a origem 

de tudo. 

 

Utilizando as informações dos quadros diga qual era o nome da Filosofia em seu primeiro período? 

________________________________________________________________________________________________ 

 

10. (1.0) O filósofo francês Gilles Deleuze em sua tese principal de doutoramento diz que: 

 “Um livro de Filosofia deve ser, por um lado, um tipo muito particular de romance policial”. 

Pois deve conter conceitos (ideias ou noção específica) que varia em cada situação. Por isso é preciso que se 

interrogar a realidade em todos os casos, nunca utilizando nenhuma concepção adquirida anteriormente. 

 

Assinale a alternativa que melhor remete essa prática de romance policial presente na filosofia. 

 

a) Pensamento Racional. 

b) Verdade Racional. 

c) Atitude Critica. 

d) Atitude Reflexiva. 

Kosmus – Cosmos – 

Ordem/Origem 

Logus – Logia – Estudo Racional 


