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AVALIAÇÃO PRODUTIVA  7º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 

QUESTÃO 01 

Uma proposição ou é evidente ou ela é deduzida necessariamente de uma proposição evidente. 

Segundo a teoria de Ockham cite um exemplo de uma proposição evidente. 

QUESTÃO 02 

Guilherme de Ockham, em inglês William of Ockham (existem várias grafias para o nome deste 

franciscano: Ockham, Ockham, Occam, Auquam, Hotham e inclusive, Olram;[1] Ockham, 1285 — 

Munique, 9 de abril de 1347), foi um frade franciscano, filósofo, lógico e teólogo escolástico inglês, 

considerado como o representante mais eminente da escola nominalista, principal corrente oriunda 

do pensamento de Roscelino de Compiègne (1050-1120). Guilherme de Ockham, também conhecido 

como o « doutor invencível » (Doctor Invincibilis) e o « iniciador venerável » (Venerabilis Inceptor), 

nasceu na vila de Ockham, nos arredores de Londres, na Inglaterra, em 1285, e dedicou seus últimos 

anos ao estudo e à meditação num convento de Munique, onde morreu em 9 de abril de 1347, 

possivelmente vítima da peste negra. Ainda sobre Ockham, explique a “Navalha de Ockham”. 

QUESTÃO 03 

Durante a filosofia escolástica, destaca-se o nome de Guilherme de Ockham, por conta de seu 

pensamento pautado por um princípio de economia. Segundo Etienne Gilson, em A filosofia na Idade 

Média, Ockham não se cansava de repetir que, se quisermos uma proposição que nos garanta, ao 

mesmo tempo, a sua verdade e a realidade que ela afirma, precisaremos de uma: 

A) evidência imediata

B) mediação especulativa.

C) criação artística.

D) fé inesgotável.

E) reflexão subjetiva.

QUESTÃO 04 

Para relembrar o Quadrado Lógico: 

a) Quando “Todo gato late” for falso, sua contrária será___.

b) Quando “Algum Adam tem olhos azuis” for verdadeiro, sua subcontrária será___.

c) Quando “Nenhum peixe fala português” for verdadeiro, sua subalterna será____.

d) Quando “Alguma farmácia não tem álcool em gel” for verdadeiro, sua contraditória será___.


