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Filosofia 

 

Exercícios sobre Teorias do Conhecimento 

Exercícios 

 

1. No período moderno, emergiu uma escola filosófica que pôs em questão as concepções inatistas e 

metafísicas de conhecimento. Para os filósofos partidários dessa escola, o conhecimento é sempre 

decorrente da experiência, jamais podendo existir ideias inatas. 

 

O nome dessa corrente filosófica, bem como o nome de um de seus filósofos representativos são, 

respectivamente: 

a) Inatismo; Descartes. 

b) Idealismo; Kant. 

c) Escolástica; Santo Agostinho. 

d) Empirismo; Locke. 

e) Metafísica; Platão. 

 

 

2. A modernidade desenvolve, desde o seu início, dois paradigmas de ciência: empirismo e racionalismo. 

 

Sobre eles é incorreto afirmar que: 

a) O racionalismo propõe um método que parte de hipóteses racionais para a verificação empírica. 

b) O empirismo parte da experiência para a construção de teses gerais sobre a realidade. 

c) O racionalismo está associado à indução, enquanto o empirismo à dedução. 

d) No fim da modernidade aparecem perspectivas metodológicas conciliatórias, como o método 

fenomenológico. 

e) O empirismo influenciou as ciências experimentais, enquanto o racionalismo as ciências lógicas 

ou matemáticas. 
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3. O Racionalismo e o Empirismo, correntes filosóficas do denominado pensamento moderno, tiveram em 

comum: 

a) A preocupação com o problema do conhecimento acerca da realidade, embora por métodos 

distintos. 

b) O interesse especulativo com vistas à elaboração da teologia católica. 

c) A compreensão da Filosofia como uma disciplina exata e resultante da experiência. 

d) A sua filiação aos pressupostos fundamentais do pensamento grego original. 

e) A vinculação aos princípios da filosofia crítica do Iluminismo. 

 

 

4. Entre os problemas principais da Filosofia, destaca-se a teoria do conhecimento, que tem por objetivo 

investigar as fontes do conhecimento, as formas de juízos verdadeiros e as regras para a obtenção do 

conhecimento seguro. 

 

Sobre a teoria do conhecimento, assinale o que for incorreto. 

a) O problema do conhecimento, em suas diferentes formas de fundamentação, seja racional 

(através da razão) ou empírica (através da experiência), não diz respeito ao nascimento da  

Filosofia, na Grécia antiga, nem à filosofia da Idade Média. Ele se deve apenas à filosofia moderna. 

b) O sofista Protágoras, com a afirmação de que “o homem é a medida de todas as coisas”, pode ser 

considerado um precursor do relativismo contemporâneo, do ponto de vista da teoria do 

conhecimento. 

c) O que diferencia, segundo Platão, opinião e conhecimento, é que a opinião fornece apenas um 

quadro provisório do mundo, ao passo que o conhecimento é o estudo do imutável e permanente. 

d) Para René Descartes, o desejo de verdade não é suficiente para fundar o conhecimento, mas, sim, 

regras para a direção do espírito, estabelecidas pelo rigor de um método lógico e metafísico. 

 

 

5. “Dogmatikós, em grego, significa ‘o que se funda em princípios’, ou aquilo que é ‘relativo a uma 

doutrina’. Dogmatismo é a doutrina segundo a qual é possível atingir a certeza.” 

ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2003, p. 54. 

 

Sobre as diferentes formas de manifestação do dogmatismo, assinale o que for correto. 

a) A metafísica tradicional, por acreditar que poderia progredir sem uma crítica da razão, foi 

considerada, por Immanuel Kant, dogmática. 

b) Uma ciência opõe-se ao dogmatismo, quando ela se declara neutra e legitima suas descobertas, 

acreditando na infalibilidade de seu método. 

c) As proposições do cálculo e da geometria são, para Kant, dogmáticas, pois são princípios reflexivos 

que unem a sensibilidade e o entendimento no juízo de gosto. 

d) escola jônica, ao procurar a arché na physis, produz uma nova forma de pensamento dogmático, 

pois todos os seus pensadores concordam que o universo tem a mesma origem. 
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6. Estabeleça a associação entre as possibilidades do conhecimento (coluna I) e a(s) sua(s) 

característica(s) (coluna II). 

 

Coluna I 

(1) Dogmatismo 

(2) Ceticismo 

(3) Criticismo 

(4) Pragmatismo 

 

Coluna II 

(      ) Caracteriza-se pela atitude de conhecimento que consiste em acreditar estar de posse da certeza 

ou da verdade antes de fazer a crítica da faculdade de conhecer. 

(    ) Posição epistemológica segundo a qual o espírito humano nada pode conhecer com certeza; 

conclui pela suspensão do juízo e pela incerteza permanente. 

(     ) Caracteriza-se por afirmar que não é possível conhecer as coisas tais como são em si, apenas 

podemos conhecer os fenômenos, aquilo que aparece. 

(    ) Posição epistemológica que afirma que o intelecto é dado ao homem não para investigar e 

conhecer a verdade, mas sim para orientar-se na realidade. 

 

Marque a opção que contempla a sequência correta das associações de cima para baixo. 

a) 2, 3, 4, 1 

b) 1, 2, 3, 4 

c) 4, 1, 2, 3 

d) 1, 3, 2, 4 

e) 3, 4, 1, 2 
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1. D 

Para John Locke, não existem ideias inatas (ideias que nasceriam com o homem como, por exemplo, a 

ideia de Deus), o homem nasce como uma tábula rasa, desprovido de qualquer conhecimento, sem 

nenhuma ideia pré-formada em sua alma. Ele defende que nossas ideias serão criadas empiricamente a 

partir da sensação e da reflexão. 

 

2. C 

A alternativa [C] está incorreta, pois associa os termos “indução” e “dedução” de maneira invertida. O 

método indutivo é aquele pelo qual um juízo sobre uma experiência gera uma generalização, por isso 

está relacionado ao empirismo. O método dedutivo, por sua vez, é aquele pelo qual se determina uma 

conclusão partindo da regra geral para casos singulares, por isso está ligado ao racionalismo.  

 

3. A 

Na modernidade, com as transformações ocorridas pela Revolução Científica, surge uma nova forma de 

investigação filosófica chamada teoria do conhecimento. Essa nova vertente, buscava responder, em 

grande medida, à seguinte pergunta: De que forma o ser humano alcança o conhecimento? Nesse 

contexto, surgem duas correntes filosóficas distintas que buscam responder essa pergunta, a saber, o 

racionalismo e o empirismo. Para os racionalistas, o conhecimento só pode ser alcançado pela razão. 

Já para os empiristas, só é possível conhecer as coisas, a partir da experiência, ou seja, através dos 

sentidos. 

 

4. A 

A alternativa [A] está incorreta, pois a teoria do conhecimento nasceu na Grécia Antiga e perpassa todos 

os períodos da filosofia. A Teoria das Ideias, elaborada por Platão, é um grande exemplo de como a 

discussão acerca das origens e possibilidades do conhecimento já estava presente na antiguidade.   

 

5. A 

Ao dogmatismo da metafísica tradicional, Immanuel Kant opõe o criticismo, doutrina segundo a qual não 

se pode conhecer as coisas como são em si, mas apenas os fenômenos. Embora o conhecimento seja 

possível, ele não é absoluto. Não somos capazes de conhecer, pela razão, as verdades metafísicas, tais 

como Deus, a alma e a liberdade. 
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6. B 

Coluna II 

(1) Caracteriza-se pela atitude de conhecimento que consiste em acreditar estar de posse da certeza ou 

da verdade antes de fazer a crítica da faculdade de conhecer. O conhecimento dogmático consiste na 

afirmação de verdades de modo acrítico. 

(2) Posição epistemológica segundo a qual o espírito humano nada pode conhecer com certeza; conclui 

pela suspensão do juízo e pela incerteza permanente. O ceticismo duvida da possibilidade de conhecer 

com certeza. 

(3) Caracteriza-se por afirmar que não é possível conhecer as coisas tais como são em si, apenas 

podemos conhecer os fenômenos, aquilo que aparece. Para o criticismo, nós não conhecemos as coisas 

em si, mas apenas os seus fenômenos, isto é, o modo como aparecem para nós. 

(4) Posição epistemológica que afirma que o intelecto é dado ao homem não para investigar e conhecer 

a verdade, mas sim para orientar-se na realidade. Segundo o pragmatismo, o homem tem a racionalidade 

não para conhecer a verdade, mas sim para se orientar na realidade. 

 

Portanto, a alternativa [B] é a opção que contempla a sequência correta das associações. 


