
 
1. CONTEÚDOS  

 

 Kant – Apriorismo e a Revolução Copernicana do pensamento. 

 Hegel – Dialética e Geist 

 Kierkegaard – O Conceito de Angustia 

 

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. As 
filosofias de Kant, Hegel e Kierkegaard. 
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1. Referente a filosofia Apriorismo de Kant coloque a letra “F” na frente das afirmativas falsas e “V” na frente das 

afirmativas verdadeiras. 

 

a) (0, 20) (        ) Kant tenta unir o Racionalismo com o Empirismo. 

b) (0, 20) (        ) Kant disse: “Hume me acordou do sonho dogmático. 

c) (0, 20) (        ) Kant não acredita que existe estruturas inatas. 

d) (0, 20) (        ) As impressões sensíveis são sempre Aposteriori. 

e) (0,20) (        ) Kant não concorda que a única forma de adquirir o conhecimento é pela Experiência. 

 

2. Por que podemos afirmar que através da Revolução Copernicana do Pensamento Kant pode inverter a relação 

epistemológica entre Sujeito e Objeto? Lembrando que antes da filosofia de Kant o objeto e que era responsável pelo 

conhecimento e a partir de Kant passa a ser o Sujeito. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Kant diferentemente dos Empiristas não duvida da existência das coisas que não pode ser conhecida pela realidade 

sensível, pois para existem duas realidades, a Noumenon, que é a realidade onde existem as coisas das quais eu não 

consigo sentir e a Phainomenon, que é a realidade na qual as coisas se apresentam aos meus sentidos. Dessa forma 

você deve colocar as palavras que estão dentro do quadro em sua realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO DE FILOSOFIA  – 1° TRIMESTRE 
Prof. Gustavo de Almeida Barros         9º Ano _____ 

 

 

“Absoluto”    -    Monalisa    -    Prof. Gustavo    -    Ser-em-si    -    Humano    -    

Bola 

Liberdade    -    Ar-Condicionado    -    Bicicleta    -    amor 
(0,5) Noumenon (0,5) Phainomenon 



4. Kant passa a marcar a filosofia com o seu pensamento, com Hegel não foi diferente, embora ele também não poupa 

o seu antecessor. A esse respeito responda 

 

a) (0,5) Diga com o que da filosofia de Kant Hegel concorda. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

b) (0,5) Diga com o que da filosofia de Kant Hegel discorda. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Utilize o seu conhecimento acerca da dialética em Hegel e complete as lacunas. 

 

(0,25) _____________________      -      Afirmação      -      Abstrato 

Antítese      -      (0,25) _____________________      -      (0,25) _____________________ 

Síntese      -      (0,25) _____________________      -      Abstrato 

 

6. (1,0) Diga com suas palavras qual é o significado de Geist e a sua função. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

7. (1,0) Qual é a principal preocupação de Kierkegarde 

________________________________________________________________________________________________ 

 

8. (1,0) Qual é a crítica que Kierkegaard faz a Filosofia de Hegel? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

9. (1.0) O que leva o homem a Angustiar-se? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

10. (1,0) Explique com suas palavras o porquê Kierkegaard afirma que é preciso que o homem aprenda a Angustiar-se. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 


