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1. Para Arthur Schopenhauer, o sentido da existência se resume na seguinte ideia: 
a) (    ) O sentido da existência está presente dentro da felicidade, ao alcançar a 

felicidade, o ser humano encontra o sentido da sua existência. 
b) (    ) O sentido da vida está em, satisfazer e lutar por algo, quando alcançamos algo ou 

conseguimos satisfazer algo em nossa vida, encontramos um sentido, porém ele é 
passageiro e precisa ser satisfeito por outro desejo ou satisfação para começar um 
novo sentido. 

c) (    ) O sentido da vida está em encontrar algo que vale a pena ser vivido e vivenciá-lo a 
cada dia de nossas vidas. 

 
2. Segundo o pensador Jean Grondin, o sentido da vida independe de nós. Isso significa 

que: 
a) (    ) O sentido não depende, de modo algum, de uma construção de sentido. 

Simplesmente sentimos as coisas, não precisamos construir conceitos elaborados 
sobre as coisas, simplesmente sabemos quando algo pode ser bom ou pode ser ruim. 

b) (    ) O sentido é uma simples ilusão, por isso, ele é independente de nós, o sentido é 
considerado uma ilusão coletiva que temos sobre as coisas. 

 
3. Quando falamos de crenças religiosas, estamos tratando de: 
a) (    ) fantasia. 
b) (    ) credibilidade. 
c) (    ) delírio. 
d) (    ) imaginação. 

 
4. As crenças religiosas estão sempre em conformidade com algo maior, com algo 

transcendente, isto é, com algo acima de nossa compreensão. Essa afirmativa está: 
a) (    ) errada. 
b) (    ) correta. 

 
5. Assinale a alternativa que apresenta a ideia de uma crença aberta: 
a) (    ) São crenças que não aceitam o debate ou a análise, sobre alguma conformidade 

seguida e aceita. 
b) (    ) São crenças que possuem  características de crenças transcendentes, isto é, são 

crenças que vão além da nossa capacidade lógica de reflexão e entendimento. 
c) (    ) São crenças que admitem a discussão, a partir de uma análise lógica e racional. 
d) (    ) São crenças religiosas. 
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