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Jandaia do Sul, 02 de julho de 2020. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE FILOSOFIA 1º ANO 

Aluno:_____________________________________________________ nº___ 

Professor: Lucas Pereira Arruda 

 

1) Explique a teoria do Estado de Thomas Hobbes, partindo de sua concepção de 

natureza humana. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) O filósofo inglês Thomas Hobbes foi um dos grandes defensores do absolutismo 

político, modalidade de poder característica da maioria dos Estados nacionais 

europeus na Idade Moderna. A partir do texto, como Hobbes justifica o modelo 

político absolutista?  

A) A população de uma determinada nação deve eleger um governante com poderes para 

punir os indivíduos que desejam dominar os demais, pois é provado que o homem ama 

naturalmente a liberdade.  

B) É somente o povo que detém o direito de escolher um governante. Entretanto, se o 

líder político utilizar o medo para intimidar os seus governados, deve ser substituído por 

outro que respeite os pactos sociais.  

C) A criação de um Estado poderoso, incontestável e absoluto é racionalmente a melhor 

alternativa para o ser humano sair de uma situação caótica (estado de natureza) e viver de 

maneira satisfatória. 

3) Explique a teoria do Estado de John Locke, partindo de sua concepção de 

natureza humana. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) Explique a teoria do Estado de Rousseau, partindo de sua concepção de 

natureza humana. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5) Dentre os filósofos do chamado século das luzes, que preconizavam a difusão do 

saber como o meio mais eficaz para se pôr fim à superstição, à ignorância, ao império 

da opinião e do preconceito, e que acreditavam estar dando uma contribuição 

enorme para o progresso do espírito humano, Rousseau, certamente, ocupa um 



lugar não muito cômodo.  

Sobre a filosofia política de Rousseau, é correto afirmar que  

A) uma vez instaurado governo como corpo submisso à autoridade soberana, ulterior 

esforço de manutenção deste estado torna-se desnecessário.  

B) as formas clássicas de governo aristocrático são incompatíveis com a ideia de um povo 

soberano. 

C) apenas por um pacto legítimo os homens, após terem perdido a sua liberdade natural, 

podem receber, em troca, a liberdade civil. 

 

6) Leia as afirmações abaixo: a respeito da obra do filósofo Søren Aabye Kierkegaard. 

I) O dinamarquês Søren Aabye Kierkegaard é considerado o pai do racionalismo. Sua 

frase mais conhecida é “Penso, logo existo”. 

II) O pensamento de Søren Aabye Kierkegaard é marcado pelo objetivismo. Para ele, 

a filosofia deveria ser demonstrada por argumentos lógicos. 

III) A filosofia de Søren Aabye Kierkegaard é sistemática e pretende incluir em um 

sistema integrado todas as grandes questões da filosofia. 

IV) A problemática central de Søren Aabye Kierkegaard consiste na irracionalidade 

de nossa experiência do real; tinha uma preocupação filosófica com o “tornar-se 

cristão”. 

V) A filosofia de Søren Aabye Kierkegaard apresenta um vocabulário técnico que 

possui um sentido próprio no interior de sua obra. Para compreender o que um conceito 

significa é preciso entender toda a sua obra. 

Com base nas afirmações acima, estão corretas: 

a) Apenas I e IV; 

b) Apenas II e IV; 

c) Apenas IV; 

d) Apenas II, III e V; 

e) Apenas I, II, III e V 

7) O filósofo dinamarquês Søren Aabye Kierkegaard identificou três estádios distintos 

ou modos de existência. São eles: 

a) Estádio empírico, estádio racionalista, estádio existencialista; 

b) Estádio científico, estádio religioso, estádio jurídico; 

c) Estádio estético, estádio ético, estádio religioso. 



d) Estádio ético, estádio jurídico, estádio existencialista; 

e) Estádio estético, estádio técnico, estádio filosófico; 

8) Liberdade, para Jean-Paul Sartre (1905-1980), seria assim definida: 

a) o estar sob o jugo do todo para agir em conformidade consigo mesmo, instaurando 

leis e normas necessárias para os indivíduos. 

b) circunstâncias que nos determinam e nos impedem de fazer escolhas de outro modo. 

c) conformação às situações que encontramos no mundo e que nos determinam. 

d) escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo. “Estamos 

condenados à liberdade”, segundo o autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


