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Exercícios sobre Hegel e a dialética 
 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A dialética de Hegel  

a) envolve duas etapas, formadas por opostos encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, frio-

calor).  

b) é incapaz de explicar o movimento e a mudança verificados tanto no mundo quanto no 

pensamento.  

c) é interna nas coisas objetivas, que só podem crescer e perecer em virtude de contradições 

presentes nelas.  

d) é um método (procedimento) a ser aplicado ao objeto de estudo do pesquisador.  

 

2. mento especulativo, 

qualificado como Ideia de liberdade. Ao mesmo tempo em que tem a pretensão de analisar a liberdade 

segundo um modo conceitual (lógico-ontológico), quer, também, compreendê-la como uma forma 

histórica de sua manifestação. Ou, dito de outro modo, sem abandonar o seu caráter autorreferencial 

(subjetivo), o filósofo pretende efetivá-la na sua necessária forma institucional (objetiva). (...) Se a 

liberdade subjetiva não alcançar essa dimensão e se circunscrever no âmbito dos interesses e desejos 

particulares dos indivíduos nas suas relações privadas, o próprio princípio da liberdade se vê 

  
MARÇAL, J. [org.] Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009. p. 309. 

Com base na citação anterior, assinale o que for correto.  

a) O livre arbítrio constitui uma ameaça para a realização da liberdade.  

b) A liberdade deve ser pensada em dois planos distintos: o primeiro, autorreferencial ou subjetivo, 

e o segundo, institucional ou objetivo.  

c) A efetividade do Estado e das instituições sociais constitui um obstáculo para os desejos 

particulares dos indivíduos.  

d) O exercício da liberdade não é característico de um processo historicamente definido.  

e) A liberdade é uma síntese da religião com o autoconhecimento.  
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3. Analise as 

-1831) declara que a filosofia moderna pode ser considerada o nascimento da 

filosofia propriamente dita, porque nela, segundo Hegel, pela primeira vez, os filósofos afirmam que 

I. A filosofia é independente e não se submete a nenhuma autoridade que não seja a própria razão 

como faculdade plena de conhecimento. Isto é, os modernos são os primeiros a demonstrar que 

o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças a seu 

próprio esforço. Só a razão conhece e somente ela pode julgar a si mesma. 

II. A filosofia moderna realiza a primeira descoberta da subjetividade propriamente dita porque nela 

o primeiro ato do conhecimento, do qual dependerão todos os outros, é a reflexão e consciência 

de si reflexiva. 

III. A filosofia moderna é a primeira a reconhecer que, sendo todos os seres humanos seres 

conscientes e racionais, todos têm igualmente o direito ao pensamento e a verdade. Segundo 

Hegel, essa afirmação do direito ao pensamento, unida à ideia da recusa de toda censura sobre o 

pensamento e palavra, seria a realização filosófica do princípio da individualidade como 

subjetividade livre que se relaciona livremente com a verdade.  

IV. A filosofia moderna está tão intimamente vinculada aos fundamentos da práxis humana que a ação 

não pode ser ignorada na determinação de seus critérios filosóficos.  

 

Para Hegel, os modernos foram os primeiros a entender que esta prática, no entanto, não deve ser 

considerada apenas no sentido restrito da conduta pessoal, mas na acepção mais abrangente de 

experiência humana em seus vários aspectos, desde histórico até o nível psicológico.  

a) Apenas I, III e IV.  

b) Apenas I, II e III.  

c) Apenas I.  

d) Apenas II, III e IV.  

e) Apenas IV.  

4. Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant, substituiu o eu de Fichte e o 

absoluto de Schelling por outra entidade: a ideia. A ideia, para Hegel, deve ser submetida 

necessariamente a um processo de evolução dialética, regido pela marcha triádica da 

a) experiência, juízo e raciocínio. 

b) realidade, crítica e conclusão. 

c) matéria, forma e reflexão. 

d) tese, antítese e síntese. 

5. Qual é a diferença entre o conceito de movimento histórico, em Hegel, e o de processo histórico, em 

Marx?  

a) Para Hegel, através do trabalho, os homens vão construindo o movimento da produção da vida 

material e, assim, o movimento histórico. Para Marx, a consciência determina cada época 

histórica, desenvolvendo o processo histórico.  

b) Para Hegel, a História pode sofrer rupturas e ter retrocessos, por isso utiliza-se do conceito de 

movimento da base econômica da sociedade. Marx acredita que o modo de produção encaminhe 

para um objetivo final, que é a concretização da Razão.  

c) Para Hegel, a História tem uma circularidade que não permite a continuidade. Para Marx, a História 

é construída pelo progresso da consciência dos homens que formam o processo histórico.  

d) Para Hegel, a História é teleológica, a Razão caminha para o conceito de si mesma, em si mesma. 

Marx não tem uma visão linear e progressiva da História, sendo que, para ele, ela é processo, 

depende da organização dos homens para a superação das contradições geradas na produção da 

vida material, para transformar ou retroceder historicamente.  
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6. Hegel, em seus cursos universitários de Filosofia da História, fez a seguinte afirmação sobre a relação 

 
HEGEL, G. W. F. Filosofia da História. 2 ed. Brasília: Editora da UnB, 1998, p. 17. 

De acordo com a reflexão de Hegel, é correto afirmar que 

I. a razão governa o mundo e, portanto, a história universal é um processo racional. 

II. a ação dos homens obedece a vontade divina que preestabelece o curso da história. 

III. no processo histórico, o pensar está subordinado ao real existente. 

IV. a ideia ou a razão se originam da força material de produção e reprodução da história. 

 

Assinale a alternativa que contém somente assertivas corretas.  

a) III e IV.  

b) I e II.  

c) II e III.  

d) I e III.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Questão complexa sobre a dialética hegeliana, que é tanto uma característica da realidade objetiva e 

subjetiva quanto um método, exigindo uma leitura muito atenta dos itens. Descarta- -se facilmente as 

são três, tese, 

antítese e síntese) e incapaz de explicar o movimento e a mudança, quando ela é a própria causa da 

a dialética como algo imanente às próprias coisas, muito mais do que um simples recurso metodológico, 

concepção muito mais apropriada, por exemplo, a Platão. 

 

2. b 

Essa questão é simples na medida em que sua resposta é encontrada tomando como base o próprio texto 

de Hegel destacado no en

(b) é a única alternativa que representa corretamente o que foi dito por Hegel. Bastaria atentar para esse 

Ou, dito de outro modo, sem abandonar o seu caráter autorreferencial 

(subjetivo), o filósofo pretende efetivá-la na sua necessária forma institucional (objetiva), para perceber 

que, efetivamente, liberdade deve ser pensada em dois planos distintos: o primeiro, autorreferencial ou 

subjetivo, e o segundo, institucional ou objetivo.   

 

3. b 

Apenas a proposição (IV) não está correta de acordo com o pensamento de Hegel acerca da novidade 

do pensamento moderno.  Para Hegel, tal novidade remete, fundamentalmente, a ideia de que os 

modernos são os primeiros a considerar que a filosofia deve ser independente, ou seja, não deve estar 

submetida a nenhuma outra disciplina, como ocorreu com grande parte da filosofia produzida ao longo 

da Idade Média. A descoberta da subjetividade, colocando como primeiro ato de conhecimento a própria 

reflexão e a consciência de si reflexiva, é também uma das novidades do pensamento moderno de acordo 

com Hegel, assim como o reconhecimento de que todos os seres humanos são conscientes e racionais.  

da modernidade, não está de acordo com o que pensa Hegel sobre a importância do pensamento 

moderno. 

 

4. d 

A evolução dialética se dá a partir de três momentos caracterizados por Hegel, a saber: Tese, Síntese e 

Antítese. A tese seria um momento de afirmação. A antítese é a negação da tese, gerando uma 

contradição.  Já a síntese constitui a superação da contradição.  Portanto, a única alternativa correta é a 

letra (d). 

 

5. d 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o materialismo marxista opõe-se ao idealismo hegeliano. Isso se 

percebe na forma como cada um concebe o processo histórico. Na dialética hegeliana, a ideia caminha 

para sua síntese, em um processo que, em certa medida, pode ser chamado de teleológico. Para Marx, 

a História é determinada pela produção da vida material dos homens, em um processo de luta de classes. 

A única alternativa que contempla de forma correta essas duas perspectivas é a [D] 

 

 

 

 

 



FILOSOFIA 
 

     

Filosofia 5 
 

 

6. d 

O caráter historicista da filosofia de Hegel está corretamente descrito nas proposições (I) e (III). A 

proposição (II) está errada porque Hegel não acredita que o processo da história seja governado por 

Deus.  E a proposição (IV) está errada porque Hegel é um filósofo idealista e, portanto, não acredita que 

a razão tenha sua origem na força material de produção e reprodução da história.  

 


