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Teste de Filosofia 11º H 

 

Grupo I (50p.) 
 

 

Escolhe dos enunciados propostos os que te parecem correctos. As afirmações correctas são 
cinco.  
 
 

a) É condição necessária haver um sujeito e um objecto para que haja conhecimento; 
 

b) Na relação de conhecimento, o objecto é o pólo que é modificado 
 

c)  A relação do conhecimento só existe porque o sujeito possuindo uma consciência 
cognoscente modifica o objecto a conhecer e é o pólo activo da relação de 
conhecimento. 

 
d) O conhecimento implica a existência de um sujeito, de um objecto, e de uma correlação 

entre os dois. 
 

e) O conhecimento vulgar é um conhecimento sistemático e acrítico. 
 

f) O conhecimento científico diferencia-se do conhecimento vulgar por ser espontâneo, 
rigoroso, objectivo e universal; 

 
g) O conhecimento científico é  um tipo de conhecimento não dogmático; 

 
h) Ao contrário da ciência, o conhecimento filosófico está sujeito a prova. 

 
i) As ciências físicas preocupam-se essencialmente em compreender os fenómenos. 

 
j) As ciências humanas preocupam-se exclusivamente em explicar os factos do mundo e a 

sua relação com o homem. 
 

k) São as ciências formais (lógica, matemática, geometria) que nos permitem, a partir de 
um raciocínio dedutivo, explicar os fenómenos do Mundo; 

 
l) Uma Lei científica resulta exclusivamente de regras formais. 

 
m) Uma Lei é científica é um enunciado geral que descreve a ocorrência de regularidades 

entre fenómenos semelhantes classificando-os segundo características comuns. 
 

n) Uma Lei é científica porque se baseia num método que permite a economia de meios, é 
fruto de observação e experimentação, utilizando-se sempre instrumentos para tal. 

 
o) Uma Lei é científica porque faz parte do corpo de conhecimentos que apelidamos de 

ciência. 
 

p) Só constitui conhecimento científico o que podemos verificar e provar; 
 

q) O método científico tem como finalidade assegurar que se chegue sempre às mesmas 
conclusões científicas; 
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r) O conhecimento científico depende apenas de informação metodicamente organizada; 

 
s) A ciência preocupa-se principalmente com a ampliação do conhecimento racional do 

Homem de forma sustentada. 
 

t) A Ciência, a filosofia e o conhecimento vulgar possuem finalidades diferentes e como 
tal não há relação possível entre eles. 
 

 
GRUPO II (50 p.) 

 
 

A ciência nunca alcança a verdade, mas aproxima-se dela (…). A verdade em  

Ciência é da ordem da conjectura (…)   (  K. Popper) 

                                                                

1. Esclarece a frase proposta, tendo em conta: 
 
- As críticas de Popper ao verificacionismo/ indutivismo 
- O método da falsificabilidade 
- A posição epistemológica de Popper face ao progresso da ciência.  
 

 
GRUPO III (100 p.) 

 
Leia atentamente o texto e responda às perguntas que se seguem: 
 
 
«Os que se dedicaram às ciências foram empíricos ou dogmáticos. Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões; os racionalistas, à maneira das aranhas, extraem de 

si mesmo o que lhes serve para a teia. ( F. Bacon)          

1.Parece-te ter sentido a comparação entre os empiristas e as formigas? Justifica, servindo-te 
do filósofo D. Hume 
2. Comparar as aranhas ao racionalismo faz sentido? Porquê? Responde usando o filósofo R. 
Descartes. 
3. Segundo D. Hume, o conhecimento de factos baseia-se na relação causa-efeito. No entanto, 
o autor questiona o fundamento desta relação. A que conclusão chega? 
4. Descartes duvida. Hume duvida. No entanto, a dúvida reveste-se de significados diferentes. 
Justifica. 
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