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EXERCÍCIOS  
 

 

1. O filósofo alemão Immanuel Kant formulou, na Crítica da Razão Pura, uma divisão do conhecimento e 

acesso da razão aos fenômenos. Fenômenos não são coisas; eles nomeiam aquilo que podemos 

conhecer das coisas, através das formas da sensibilidade (Espaço e Tempo) e das categorias do 

entendimento (tais como Substância, Relação, Necessidade etc.). Assim, Kant afirma que o 

conhecimento humano é finito (limitado por suas formas e categorias). Como poderia haver, então, 

algum conhecimento universalmente válido? Ele 

dos 

fenômenos, antes deles e para que os fenômenos possam ser reunidos em um conhecimento que 

tenha unidade e sentido.  

Com base nisso, indique a alternativa CORRETA. 

a) Para Kant, o conhecimento humano é diretamente dado pela experiência das coisas, acessíveis 

pelos sentidos (visão, audição, etc.). 

b) Juízos sintéticos a priori são afirmações de conhecimento cuja natureza é particular e que se altera 

caso a caso. 

c) Se a Metafísica é o conhecimento da essência das coisas elas mesmas, Kant é, na Crítica da Razão 

Pura, um defensor da Metafísica, e não um defensor da finitude do conhecimento. 

d) Para Kant, Espaço e Tempo são categorias do entendimento mediante as quais conhecemos os 

fenômenos. 

e) Juízos sintéticos a priori permitem organizar o conhecimento, dando a ele validade universal e 

unicidade. 

 

2. O tempo nada mais é que a forma da nossa intuição interna. Se a condição particular da nossa 

sensibilidade lhe for suprimida, desaparece também o conceito de tempo, que não adere aos próprios 

objetos, mas apenas ao sujeito que os intui. 
KANT, I. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden e Udo Baldur Moosburguer. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p.47. 

Coleção Os Pensadores. 

 Com base nos conhecimentos sobre a concepção kantiana de tempo, assinale a alternativa correta. 

a) O tempo é uma condição a priori de todos os fenômenos em geral. 

b) O tempo é uma representação relativa subjacente às intuições. 

c) O tempo é um conceito discursivo, ou seja, um conceito universal. 

d) O tempo é um conceito empírico que pode ser abstraído de qualquer experiência. 

e) O tempo, concebido a partir da soma dos instantes, é infinito. 
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3. A pura lealdade na amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é imposta 

a todo homem, essencialmente, pelo fato de tal dever estar implicado como dever em geral, 

anteriormente a toda experiência, na ideia de uma razão que determina a vontade segundo princípios a 

priori. 
 KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Barcarolla, 2009. 

 A passagem citada expõe um pensamento caracterizado pela 

a) eficácia prática da razão empírica 

b) transvaloração dos valores judaico-cristãos.   

c) recusa em fundamentar a moral pela experiência.    

d) comparação da ética a uma ciência de rigor matemático.  

e) importância dos valores democráticos nas relações de amizade.    

 

4. Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos; porém, todas as tentativas 

para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento malogravam-se com 

esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da 

metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento.  
KANT, I. Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste-Guibenkian, 1994 (adaptado). 

O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como revolução copernicana da 

filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que 

a) assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. 

b) defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. 

c) revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. 

d) apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. 

e) refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por 

Kant. 

 

5. considero apenas 

A como algo contido (ocultamente) nesse conceito A, ou B jaz completamente fora do conceito A, 

   

                   

Considerando o texto acima e a teoria do conhecimento de Kant, é INCORRETO afirmar que 

a) os juízos sintéticos a posteriori são os mais importantes para a teoria do conhecimento de Kant, 

pois são contingentes e particulares, estando ligados a casos empíricos singulares. 

b) Kant denomina o primeiro modo de relacionar sujeito e predicado de juízo analítico e o segundo, 

de juízo sintético. 

c) 

sintéticos  

d) os juízos analíticos, embora universais e necessários, não fazem progredir o conhecimento, pois 

são tautológicos. 

e) 

sem o conceito de extensão. 
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6. No século XVIII, o filósofo Emanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. 

Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído 

internamente por meio das formas a priori da sensibilidade (espaço e tempo) e pelas categorias lógicas 

do entendimento. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida 

pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias 

coordenadas sensíveis e intelectuais. De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que  

a) 

conteúdos da experiência.  

b) os conhecimentos são revelados por Deus para os homens.  

c) todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência.  

d) Kant foi um filósofo da antiguidade.  

e) para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, não o objeto.  

   

7. Até agora se supôs que todo nosso conhecimento tinha que se regular pelos objetos; porém, todas as 

tentativas de mediante conceitos estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do que nosso 

conhecimento seria ampliado, fracassaram sob esta pressuposição. Por isso, tente-se ver uma vez se 

não progredimos melhor nas tarefas da Metafísica admitindo que os objetos têm que se regular pelo 

nosso conhecimento, o que assim já concorda melhor com a requerida possibilidade de um 

conhecimento a priori dos mesmos que deve estabelecer algo sobre os objetos antes de nos serem 

dados. O mesmo aconteceu com os pensamentos de Copérnico que, depois das coisas não quererem 

andar muito bem com a explicação dos movimentos celestes admitindo-se que todo exército de astros 

girava em torno do espectador, tentou ver se não seria mais bem-sucedido se deixasse o espectador 

mover-se e, em contrapartida, os astros em repouso. 
                                         KANT, I. Crítica da razão pura. Prefácio à segunda edição. Trad. de Valério Rohden e Udo Baldur 

Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 14. (Os Pensadores) 

 

Considerando a leitura do trecho acima, podemos dizer que a revolução copernicana de Kant é 

a) uma revolução filosófica e científica segundo a qual o espectador não pode permanecer fixo em 

sua posição, aprendendo apenas os fenômenos, mas deve considerar que ele mesmo encontra-

se em movimento para poder perceber as coisas em si mesmas. 

b) uma revolução astronômica que pretendeu mudar o curso da Filosofia Moderna, propondo uma 

reavaliação da física newtoniana. 

c) uma revolução filosófica que estabeleceu que o conhecimento da coisa em si só pode ser atingido 

caso haja um cuidadoso estudo dos fenômenos. 

d) uma revolução filosófica que afirmou a distinção entre fenômeno e coisa em si, qualificando esta 

última como incognoscível. 
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Exercícios  
 

1. e 

A letra (e) é a única correta porque, de fato, os juízos sintéticos a priori permitem organizar o 

conhecimento, dando a ele validade universal e unicidade de acordo com o pensamento de Kant. Os 

juízos sintéticos a priori são juízos que acrescentam informação e, ao mesmo tempo, possuem, por conta 

do caráter apriorístico, características universais. 

 

2. a 

 A letra (a) está correta porque o tempo, assim como o espaço, de acordo com Kant, é condição a priori 

de toda a experiência.  A letra (b) está incorreta porque o tempo é uma representação necessária 

subjacente às intuições, razão pela qual o tempo não pode ser suprimido.  Já a letra (c) está incorreta na 

medida em que o tempo não é um conceito discursivo e sim uma forma pura da intuição sensível. A letra 

(d) está errada porque o tempo não é empírico, pois é suposto como condição de possibilidade da 

própria experiência. Por fim, a letra (e) está incorreta já que a infinitude do tempo não resulta da soma 

dos instantes; supõe, antes, uma unidade prévia subjacente. 

 

3. c 

Para Kant, todo conhecimento começa com a experiência, mas nem todo conhecimento se funda na 

experiência. Ele fará uma síntese (síntese kantiana), apresentará uma nova visão filosófica - o criticismo. 

Nessa questão em especial, repare que ele faz comentários sobre a questão da amizade. Ao ler o texto, 

observamos que a lealdade adquirida pela amizade se fundamenta anteriormente à experiência (o que 

ele vem chamar de juízo a priori), isto é, as análises e impressões num primeiro momento. Logo, a 

alternativa que condiz é a letra C. Ele se recusa em fundamentar a moral pela experiência 

 

4. a 

A questão é resolvida por meio da interpretação atenta do texto, que coloca a relação entre razão e 

objeto de forma antagônica. Se ampliarmos a análise da questão, a partir da orientação do comando, 

entre Kant e Hume não há, em nenhum momento, relação de contraposição. No entanto, percebe-se 

que a questão ficou restrita, na realidade, à boa interpretação do texto, o que conduz à escolha da letra 

 

 

5. a 

A letra (a) está errada ne medida em que os juízos mais importantes, de acordo com Kant, para a teoria 

do conhecimento são os juízos sintéticos a priori e não os juízos sintéticos a posteriori. 

 

6. e 

A única alternativa correta é a letra (e) porque, de fato, Kant empreende uma grande revolução na 

filosofia ao colocar o sujeito no centro do processo de conhecimento.   

 

7. d 

A letra (d) é a correta porque a revolução copernicana empreendida pela filosofia de Immanuel Kant faz 

sim a distinção entre fenômeno e coisa em si, considerando que a coisa em si não pode ser conhecida. 

 


