EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
7º ANO

FILOSOFIA

SUSSUMO

1. O que é falácia?

2. Explique e exemplifique:
a) Ad Baculum ou apelo à força.
b) Ad Crumenan ou apelo à riqueza.
c) Ad Lazarum ou apelo à pobreza.
d) Ad Verecundiam ou apelo à autoridade.
e) Falso dilema.
f) Falso axioma.
g) Bola de neve.
h) Falsa causa.
i) Falsa analogia.
j) Ad Misericordiam ou apelo à misericórdia.
k) Ad Populum ou apelo à popularidade.
l) Ad nauseam ou apelo à náusea.
m) Ad Hominem ou ataque à pessoa.
n) Ad numerum ou apelo ao número.
o) Generalização apressada.
p) Ad Novitatem ou apelo à novidade.
q) Olha o avião.

3. Identifique as falácias.
a) Se você continuar comendo chocolate, você vai morrer.

3º Bimestre

b) Todo ser humano é mau.
c) Os mecânicos dizem que os carros japoneses são os melhores.
d) 70% da população é contra o Trump, por isso ele é um péssimo presidente.
e) Se você não pagar o lanche hoje, eu te deduro para o Raul.
f) Ele trai os amigos, não confie nele.
g) Compre hoje, não perca a oportunidade. Está muito barato. Compre.
h) Ou você almoça em casa ou você não vai comer nada.
i) Toda vez que eu vou ao shopping com a camisa verde, eu encontro com um colega.
j) Quem pegou a caneta? Bom, hoje tem prova, né?
k) O IPhone 9 é o melhor smartphone, pois é o modelo mais novo.
l) O AmazonKindle é melhor do que o Ipad, pois o dono da Amazon é o homem mais rico do mundo.
m) Esse perfume é muito bom, ele é o mais vendido no Brasil.
n) Deus ajuda quem cedo madruga.
o) O pobre sabe o que é sofrer, por isso ele tem mais empatia.
p) Tem dó de mim, pois eu estou gripado... Copia pra mim...
q) O Sandro parece um papagaio: fala, fala, fala e não para.
r) Protex, mata até 99,9% das bactérias.

