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Atividade avaliativa:
QUESTÃO 01 - Acerca do pensamento de Hegel, assinale a alternativa correta.
a) De acordo com Hegel, a realidade é uma construção humana e, dessa forma, pode ser transformada.
b) Para Hegel, o ser humano é quem faz a história e, portanto, é ele quem cria os problemas sociais.
c) De acordo com Hegel, a vida é sem sentido, irracional, cruel e cega, concepção herdada de Schopenhauer.
d) Para Hegel, a verdade está em constante transformação, acompanhando o movimento da História.
e) Segundo Hegel, cada indivíduo possui a sua verdade particular, o que significa dizer que a verdade é subjetiva.
QUESTÃO 02 - Assinale a alternativa que apresenta as etapas da dialética, de acordo com o pensamento de Hegel.
a) 1. Espírito subjetivo, 2. Espírito objetivo, 3. Espírito absoluto.
b) 1. Tese, 2. Antítese, 3. Síntese.
c) 1. Feudalismo, 2. Capitalismo, 3. Comunismo.
d) 1. Observação, 2. Interpretação, 3. Conclusão.
e) 1. Síntese, 2. Tese, 3. Antítese.
QUESTÃO 03 - Acerca do pensamento de Marx, assinale a alternativa correta.
a) De acordo com Marx, a realidade histórica é Espírito, ou seja, a realidade é um sujeito em constante mutação.
b) Para Marx, o Espírito do Mundo caminha rumo ao seu completo desenvolvimento.
c) Segundo Marx, após o surgimento da cultura cristã ocidental, valores como coragem e ousadia passaram a ser
considerados ruins.
d) Para Marx, por meio de Sócrates e do Cristianismo, a moral de escravos prevaleceu sobre a moral nobre.
e) Para Marx, quando o trabalhador é obrigado a se submeter à lógica de produção capitalista, ele perde sua
essência humana.
QUESTÃO 04 - Analise as afirmativas abaixo.
I. No pensamento de Marx, ideologia significa um conjunto de ideias que refletem uma determinada visão de mundo.
II. Para Marx, a ideologia é uma forma de despertar os trabalhadores para sua condição de explorados no sistema
capitalista.
III. Para Marx, a ideologia anestesia a consciência humana e o trabalhador se acostuma com sua situação de
explorado.
IV. De acordo com Marx, a ideologia consiste em ideias que têm como objetivo mascarar a realidade para que a
classe trabalhadora explorada não veja a realidade dos fatos.

Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
QUESTÃO 05 - Acerca do pensamento de Nietzsche, assinale a alternativa correta.
a) De acordo com Nietzsche, o cristianismo contribuiu para o avanço da humanidade ao reprimir o espírito apolíneo.
b) Segundo Nietzsche, durante muito tempo na história cristã, difundiu-se a ideia de que tudo aquilo que era material
e carnal deveria ser valorizado.
c) Nietzsche é um grande defensor do pensamento de Sócrates e sua ênfase numa vida guiada unicamente pela
razão.
d) Para Nietzsche, o cristianismo estimulava a vontade de poder, os desejos e tudo aquilo que era natural no ser
humano.
e) Um dos objetivos da filosofia nietzschiana é o de criticar os valores tradicionais considerados por ele como
degradantes.
QUESTÃO 06 - Assinale a alternativa que apresenta o sentido correto da noção de “morte de Deus” em Nietzsche.
a) Condenação de Jesus de Nazaré, considerado como Filho de Deus pelos cristãos.
b) Mito da morte do criador da natureza.
c) Diagnóstico da ausência cada vez maior de Deus no pensamento ocidental.
d) Demonstração de que Deus não existe.
e) Assassinato das consciências humanas pela figura divina.
QUESTÃO 07 - Explique a seguinte frase de Hegel: “O que quer que aconteça, cada indivíduo é sempre filho de sua
época”.

QUESTÃO 08 - Explique o conceito de dialética no pensamento de Hegel.

QUESTÃO 09 - Explique a seguinte frase de Marx: “O modo de produção da vida material condiciona o processo em
geral de vida social, político e espiritual”.

QUESTÃO 10 - Explique o conceito de ideologia no pensamento de Marx.

QUESTÃO 11 - Explique a crítica que Nietzsche faz à moral cristã.

QUESTÃO 12 - Explique o conceito de eterno retorno no pensamento de Nietzsche.
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