EXERCÍCIOS

7º ANO– FILOSOFIA – SUSSUMO MATSUI.
A impressão deste material não é obrigatória.

Relacione a coluna da direita com a da esquerda:
(a) Anfibolia.
(b) Apelo ao número.
(c) Apelo à natureza.
(d) Apelo à náusea.

(e) Apelo à ignorância.

(f) Apelo à riqueza.
(g) Apelo á Lazaro.

(h) Ênfase.

(i) Falácia de composição.
(j) Falácia de divisão.
(k) Falácia do espantalho.
(l) Falácia do escocês.
(m) Falso axioma.
(n) Sorites.
(o) Você também

( ) Eu acredito no Papai Noel, mesmo não tendo provas de sua
existência.
( ) A presidente da Disneylândia disse que cometeu o crime
porque os presidentes anteriores também cometeram.
( ) A mãe falou com a filha sentada na mesa.
(
)Você pode até criticar esse refrigerante, mas ele lucra
milhões de reais a mais do que esse outro, logo, o primeiro
refrigerante é o melhor.
( ) A seleção brasileira de Futebol jogou muito bem na Copa
passada. Neymar é um elemento da equipe de Futebol. Logo,
Neymar jogou muito bem na Copa passada.
( ) Ao dizer que quer uma polícia mais enérgica, o candidato
Vanesso está defendendo a tortura.
( )Todas as crianças gostam de sorvete. Mas a Maria é uma
criança e não gosta de sorvete. Logo, a Maria não é realmente
uma criança, porque todas as crianças gostam de sorvete.
( )“Sou o homem mais belo do mundo. Com efeito, Paris é a
cidade mais bela do mundo, o meu colégio é o mais belo de
Paris, o meu quarto é o mais belo do colégio; sou o homem mais
belo do meu quarto. Por isso, sou o homem mais belo do
mundo”.
( )As células não têm consciência. Portanto, o cérebro, que é
feito de células, não tem consciência.
( ) Não conte para a minha mãe, por favor. Você não vai
contar, certo? Não conte,please! Por favor, vai?
( )Ele deve estar certo quando fala de economia, já que sofreu
tanto na vida por causa de suas dificuldades financeiras.
( ) Quem não arrisca, não petisca.
( )Na natureza há animais que fazem bullying; por isso, o
bullying no ser humano é natural e, por isso, é bom.
( ) Não se pode desrespeitar os amigos!
( ) 93% dos americanos acredita que a liberdade de possuir
armas de guerra resulta na prevenção do crime. E perante esta
evidência, dizer o contrário é ridículo.
( ) Gandhi viveu em pobreza voluntária, por isto seus conselhos
devem ser seguidos por todos.

