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EXERCÍCIOS  
 

 

1. 
espírito e o eu. Primeiramente, deduzo a noção do ser da noção do eu, representando-se as coisas 

como existentes a sua imagem e semelhança, de acordo com sua noção do eu enquanto causa. Que 

tem de estranho que depois tenha encontrado nas coisas apenas aquilo que eu mesmo tinha colocado 

  

O fragmento acima representa uma  

a) descrição da máxima nietzscheana fundada na ideia da vontade de poder, em 

  

b) crítica ferrenha de Nietzsche a toda manifestação apolínea fundada na subjetividade ou na 

construção do eu a partir de uma vontade imanente declarada no erro da confusão entre a causa 

e o efeito.  

c) posição nietzscheana sobre as causas imaginárias, que revela o fracasso da existência humana a 

partir da crença que nutrimos em relação ao eu e ao ser e ao ordenamento que insistimos em dar 

para as coisas reafirmadas num logos.  

d) consideração na qual Nietzsche aprofunda as suas convicções acerca do erro como causalidade 

falsa e repercute a ideia da crença que temos num mundo interior repleto de fantasmas e de 

reflexos enganosos.  

 

2. No século -

reação ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930, foi criado nos Estados Unidos 

o Super-Homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre 

- -homem  

a) agiria de modo coerente com os valores pacifistas, repudiando o uso da força física e da violência 

na consecução de seus objetivos.  

b) expressaria os princípios morais do protestantismo, em contraposição ao materialismo presente 

no herói dos quadrinhos.  

c) abdicar-se-

  

d) representaria os valores políticos e morais alemães, e não o individualismo pequeno burguês 

norte-americano.  

 

3. O conceito representação na filosofia de Schopenhauer significa: 

a) a forma que o homem se espelha no mundo, vejo aquilo que quero ver, ouço aquilo que quero 

ouvir. 

b) a forma que o homem se relaciona com o mundo, utilizando-se de valores e moral. 

c) a forma que o homem é capaz de representar o mundo por intermédio de seus sentidos e 

intelecto. 

d) essência do mundo, solução para o enigma do universo. 

e) essência do mundo, a coisa em si que Kant tanto problematizava. 
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4. O conceito vontade para Schopenhauer significa: 

a) querer inconsciente de todos pela preservação do outro. 

b) querer consciente de todos pela sobrevivência. 

c) essência do mundo, amor, ódio e salvação. 

d) essência do mundo, a coisa em si kantiana, percebida imediatamente pela contemplação estética 

do mundo e dos objetos. 

e) essência do mundo, a coisa em si kantiana, percebida imediatamente por intermédio de meu 

próprio corpo. 

 

5. Freud (1856-1939), médico austríaco, teve como principal novidade a descoberta do inconsciente e a 

compreensão da natureza sexual da conduta, que foram golpes fortes na noção de liberdade racional 

da sociedade ocidental.  

Sobre as teorias de Freud, marque a alternativa incorreta.  

a) A teoria de Freud é duramente criticada pelas psicologia de linha naturalista, pois não usa a 

experiência no sentido tradicional do método científico.  

b) Freud trabalha com uma realidade hipotética, considerada inverificável nos moldes tradicionais: o 

inconsciente.  

c) A vida inconsciente, segundo Freud, é apenas a ponta do iceberg, e a montanha submersa é o 

consciente.  

d) A vida consciente, segundo Freud, é apenas a ponta do iceberg, e a montanha submersa é o 

inconsciente.  

 

6. 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; 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

A alternativa [D] é a única correta. A citação do enunciado está inserida na explicação de Nietzsche a 

respeito do erro como causalidade falsa. Com isso, Nietzsche põe em questão a noção de vontade, bem 

como faz uma crítica às interpretações da psicologia. 

 

2. c 

A única alternativa correta é a C. O conceito de super-homem (Ubermensch, em alemão) nietzschiniano 

em nada se relaciona com o personagem das histórias em quadrinhos. É, na realidade, um homem no 

seu estado natural, onde se manifesta a sua vontade de poder (ou vontade de potência) e não é mais 

dominado pelas regras culturais e pela moral cristã. 

 

3. c 

A única alternativa correta, que expressa o conceito de representação de acordo com a filosofia de 

Schopenhauer é a letra (c), pois a representação é justamente a maneira pela qual o homem pode 

representar o mundo a partir de seus sentidos e de seu intelecto. Isso é expresso justamente pela letra 

 

 

4. e 

. Vontade, 

para ele, é uma vontade cósmica, um ímpeto que faz agir desde o mundo inorgânico até os seres 

humanos.  Nos seres humanos a vontade torna-se uma vontade consciente.  Portanto, a letra (e) é a única 

correta.  

 

5. c 

A letra (c) é a única errada na medida em que, segundo Freud, a vida consciente é apenas a ponta do 

iceberg e não o contrário. E também porque a montanha submersa não é o consciente, como afirma a 

letra (c), mas sim o inconsciente.   

 

6. c 

A letra (c) é a única correta porque apresenta corretamente os três estádios ou modos de existência de 

acordo com o pensamento de Kierkegaard, que são: Estádio estético, estádio ético, estádio religioso. 

 

 


