
Rua Rui Barbosa, 724 Centro/Sul 

Fone: (86) 2106-0606 • Teresina – PI 

Site: www.procampus.com.br 
E-mail: procampus@procampus.com.br 

 

1/2 

MANHÃ   TURMA  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - FILOSOFIA 

 

GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

7º Ano - Ensino Fundamental 

PROF. CLÁUDIA 

 

1. Que filosofa alemã falou sobre o duplo aspecto da personalidade humana? Que aspectos são esses?  
________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual importante pensador escreveu um texto simbólico denominado alegoria? Qual o nome desta alegoria? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. Qual a origem da palavra cultura? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

4. Como podemos definir a cultura filosoficamente? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

5. Cultivou ou educação da crianças ( caráter, índole, temperamento), e sinônimo de civilização ( bons civis, cidadãos) são 
dois termos usados por uma importante pensadora contemporânea. De quem estamos falando? 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

6. O Brasil é um país que vive a diversidade cultural? Por quê?  
_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

. 

 

7. Cite exemplos de manifestações culturais de algum outro país que influenciaram na cultura brasileira. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

8. Complete com os termos do quadro abaixo: 
 
 
 
 
 
 
a) A ____________________ é a ausência de tolerância, falta de compreensão ou aceitação em relação a algo. 
 

b) A ________________________ é a distinção ou diferenciação. Um termo que designa uma ação preconceitusosa 
em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. 
 

 

c) O _____________________ é um movimento ou atitude, de cunho conservador que enfatiza a obediência rigorosa a 
um conjunto de princípios básicos. 
 

Preconceito     Intolerância 
Discriminação                       

Racismo                
Fundamentalismo 
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d) O _________________________ é o Juízo pré-cocebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante 
pessoas. Uma idéia formada antecipadamente.  
 
e) O ____________________________ é o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entra raças, 
entre etnias. 
 
  

9. O diálogo é um dos principais processos para a construção do conhecimento e Convivência Social. Sobre o diálogo 
escreva: 
a) O que de bom podemos aprender com ele? 
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
b) o que de ruim podemos ter sem ele? 
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

10. Que importante pensador falava sobre a diálética e retórica? Qual a diferença entre elas? 
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 


