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RILDO 

 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DE FILOSOFIA 

01. 
“Se eu posso escolher dentre possibilidades, então minha ação é livre. Juntamente com a 
liberdade está a responsabilidade pela ação: uma vez que o agente é livre para tomar 
decisões, torna-se responsável pelas suas atitudes”. 

Marque a alternativa em que a relação entre liberdade, possibilidade e responsabilidade, está coerentemente indicada. 
 
a) A possibilidade de ser livre acompanha as ações responsáveis. 

b) É possível ser responsabilizado pelas ações, pois todas são livres. 

c) A responsabilidade das ações ocorre quando o indivíduo não pode ser livre. 

d) Há liberdade quando existem possibilidades para o agir, o que gera responsabilidades. 

e) A liberdade ocorre quando a responsabilidade está ausente das possibilidades de ação. 

 
 

“Há quem atribua suas mazelas existenciais aos outros, sempre. Mudam de país, de 
sociedade, de costumes, de vida, mas seguem instrumentalizando a mesma queixa. 
Parece sempre existir um culpado para o infortúnio de algumas pessoas. Isso, 
eventualmente, pode traduzir uma verdade objetiva. No entanto, pode por vezes 
mascarar um sofrer de si mesmo que encontra nos outros uma ressalva”. 

PACKTER, Lúcio. Por que nos angustiamos? 06 fev. 2017. Disponível em 
http://filosofia.uol.com.br/por-que-nos-angustiamos/

 
 

02. O texto expressa uma noção crítica presente na obra de Jean-Paul Sartre, caracterizada pela ideia de que 
 
a) a liberdade de escolha é ilusória em um meio social regido por hierarquias entre as pessoas. 
b) cada indivíduo é responsável por suas próprias escolhas, gerando angústia diante do mundo. 
c) responsabilizar outros indivíduos pelos próprios fracassos é uma maneira de exemplificar o existencialismo. 
d) deve-se abrir mão da liberdade de escolha para realmente viver sem responsabilidades e angústias. 
e) se Deus existisse, não haveria preocupação em relação às escolhas da vida, já que elas seriam operadas pela divindade. 
 

03. No que diz respeito à sociedade de consumo, julgue as alternativas, colocando V para verdadeiro e F para falso. 
 
(    ) consumir é um ato de patriotismo, pois contribui para o progresso da sociedade, gerando muitos empregos. 
(    ) o consumismo excessivo não pode ser visto como um problema, pois não interfere de modo algum na realidade social. 
(    ) o consumo promove o fim dos conflitos entre as classes sociais, pois permite que todos possam consumir igualmente. 
(    ) a sociedade de consumo é caracterizada pela estatização dos meios de produção e pela proibição da propriedade privada. 
(   ) os produtos são cada vez menos duradouros na sociedade de consumo, e as inovações tecnológicas induzem a uma troca 
constante, principalmente dos produtos eletrônicos.  
 

04. Para sobreviver, o ser humano necessita de recursos básicos como água, comida, vestimentas, moradia, saúde, educação, 
segurança etc. Diferente de outros seres, o ser humano não tem essas necessidades providas naturalmente, ou seja, é o próprio 
indivíduo que deve produzir as suas condições de existência. 
Consumimos de forma consciente? Justifique. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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05. Apropriando-se da natureza e transformando-a com seu trabalho, o indivíduo foi produzindo não apenas o essencial, mas foi 
criando outras necessidades sociais. E, transformando a natureza por meio do trabalho, o ser humano transforma também a si 
mesmo: interage com outros indivíduos e aprende mais sobre si mesmo. O trabalho dignifica o homem? Comente. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

06. O diálogo com o horizonte humano próximo, aquele no qual os indivíduos estão inseridos, e com os diferentes horizontes com os 
quais entram em contato é, portanto, fundamental para descobrir a própria humanidade e para determinar quem se quer ser e em 
qual mundo quer se inserir. 
O que pode acontecer se não existir diálogo nos relacionamentos? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

07. Na mitologia grega, as MOIRAS eram irmãs que determinavam o destino  das pessoas. Qual personagem da mitologia grega, não 
conseguiu fugir do seu destino, de matar o pai e casar com a própria mãe? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

08. A antiga inscrição na entrada do templo de Delfos, “Conhece-te a ti mesmo”, inspirou Sócrates a construir sua filosofia. 
O que isso significa? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

09. Na sua opinião, os jovens devem começar a trabalhar cedo? Por quê?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. O consumo proporciona felicidade? Justifique. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


