
TESTE DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

FILOSOFIA – 11ºANO 

 

GRUPO I 

 

 
1. Tendo em conta o seguinte enunciado responda às perguntas. 

 

“Não venho exercitar os vossos ânimos! Eu não sou bom orador como Brutus. Não tenho 

talento, nem eloquência, nem o dom da palavra que inflama o sangue dos homens. Mas 

se eu fosse Brutus, e Brutus fosse António, esse António havia de exasperar os vossos 

ânimos e dar uma língua a cada ferida de César, capaz de comover e amotinar as 

próprias pedras de Roma.” 
                      in Júlio César, de Shakespeare 

 

1.1. Defina falácia informal. 
1.2. Identifique a falácia existente no enunciado. 

 
2. Identifique as falácias presentes nos três enunciados seguintes, justificando 

convenientemente a sua escolha. 

 

A – “Admito também que existem pessoas para quem a aceitação da realidade do 

mundo exterior constitui um grande problema. A minha resposta é que não me dirijo a 

essas pessoas pois pressuponho a existência de capacidade racional nos meus 

leitores.” 

B – “Nietzsche morreu louco, portanto, podemos desconsiderar tudo o que ele disse 
sobre filosofia.” 
 
C – “Fantasmas existem, pois ninguém mostrou que não existem.” 

 

3. Leia atentamente o seguinte enunciado e indique qual o tipo de argumento de que fala o 
enunciado. Explique porquê. 
 
Há anos atrás eu e um amigo íamos a percorrer uma avenida de Lisboa (Av. Almirante 
Reis) quando vimos um homem a comprar um limão. Disse imediatamente ao meu 
amigo, como se fosse uma enorme evidência: “Ele está a comprar um limão, logo é 
drogado”. Como o meu amigo duvidou da conclusão (achando que o facto de uma 
pessoa comprar um limão não é razão suficiente para concluirmos que é drogada), vi-me 
obrigado a explicitar as várias razões (premissas) que não tinha formulado por as achar 
óbvias. Ei-las:  
- Normalmente as pessoas compram mais do que um limão, mas não seria prático um 
toxicodependente fazer isso.  
- O sumo de limão costuma ser usado para preparar doses de heroína.  
- Aquele indivíduo tinha um certo ar pálido e macilento que caracteriza muitos 
toxicodependentes.  
- Aquela zona era um lugar de passagem quase contínua de toxicodependentes que iam 
comprar droga ao bairro da Curraleira (que na época era uma conhecida zona de 
tráfico). 
 
Perante essas razões adicionais que explicitei, o meu amigo ficou convencido: “Deves 
ter razão”. 
       in http://duvida-metodica.blogspot.com/ 

 


