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• FENOMENOLOGIA

é uma metodologia ou um modo de pensamento
filosófico que retoma a importância dos fenômenos,
os quais devem ser estudados em si mesmos – tudo
que podemos saber do mundo e de nós próprios
resume-se a esses fenômenos, a esses objetos
fenomenais que o ser experimenta em sua finitude





• OBJETOS SÃO ENTES

Para Platão os objetos nos enganam

Para Heidegger os objetos são ENTES que é definido como 
TUDO que nos encontra, nos cerca, nos conduz, nos 
constrange, nos enfeitiça, nos preenche....

• ENTES GERAL: É tudo ao redor Exemplo: Sentimentos...

• ENTE PARTICULAR: Objetos Exemplo: Cadeira .. Sala...

• O SER: É o próprio sujeito





• Analisou a etimologia dos termos gregos.

• Foi reitor de universidade durante o nazismo

• Espírito nacionalista, manifestados desde 1933, 
época da ascensão do nazismo ao poder. 

• Em 1937,  perdeu a fé no povo alemão e se 
mostrou decepcionado com Hitler.

• Foi o pensador de uma única questão: A DO SER.



• Escreveu: Metafísica; Identidade e Diferença; 
Nietzsche; e outros temas.

• Sua principal obra foi Sein und Zeit (O Ser e 
O Tempo).

• Tem uma linguagem poética, devido à 
importância que dá a linguagem.

• Para ele a poesia constitui de fato “o bom 
perigo” para o pensador; “qualquer pensamento 
que desdobra o sentido é poesia, mas qualquer 
poesia é pensamento”.



Ideias Principais

• HOMEM CRIATIVO: “Para Heidegger o homem 
não esta no mundo como água dentro de um vaso, 
lápis dentro de uma gaveta, mas em uma relação 
ativa, construtiva e criativa com ele”. 

• HOMEM DISTANTE/PRÓXIMO: o homem existe, 
um ser aberto ao mundo que não esta em uma 
situação dada, colocado a circunstância, mas 
distancia-se e aproxima-se dela segundo seus 
desejos e necessidades. Por poder se distanciar é 
que o homem pode se aproximar. 



• DIREÇÃO é a correspondência entre o corpo e as 
coisas desejadas e define-se nesta 
correspondência, nesta relação corpo-coisa. 

• ESPAÇOS: A criação de espaços obedece a 
necessidades e interesses tanto do sujeito quanto 
da sociedade.

• TECNOLOGIA: Com a opção ocidental pela técnica 
segue-se a fragmentação do homem que perde sua 
vinculação com o sagrado, a totalidade cósmica.

• CRISE: Percebeu que a crise da cultura ocidental 
era ontológica por que o homem caiu no 
esquecimento do ser. 



• O SER: visando o ser, destacava o único ente 
que a ele tem acesso - o homem, isto é, o ser-
ai.

• Há um processo de mútua e constante 
implicação entre o ser e o ser-ai que justifica 
uma analítica da presença (ser-ai) tendo em 
vista uma ontologia fundamental.

• Esta intenção é o fio condutor de "O Ser e O 
Tempo". Obra inacabada.



O Ser e O Tempo

• A primeira parte de O Ser e O Tempo é a 
análise da existência humana.

• A vida cotidiana faz do homem um ser 
preguiçoso e cansado de si próprio, que 
acovardado diante das pressões sociais, acaba 
preferindo vegetar na banalidade e no 
anonimato, pensando e vivendo por meio de 
ideias e sentimentos acabados e inalteráveis, 
como ente exilado de si mesmo e do ser.



• A proximidade da "floresta negra" fez 
Heidegger pensar o homem como clareira, que 
clareira numa floresta, é uma abertura no meio 
do intricado da mata que permite o iluminar, o 
penetrar da luz na escuridão.

• O homem é então, abertura no seio do ser 
capaz de iluminá-lo e, ao mesmo tempo em que 
instaura uma compreensão do ser, vai 
constituindo se a si mesmo e por isso define se 
com o tempo. 



• O EXISTENCIALISMO é um humanismo para 
Heidegger, mas rejeita a ideia de uma 
natureza humana.

• A humanidade e a dignidade do homem estão 
em seu poder-se e poder ser é esperança e 
liberdade.

• O ser-ativo-no-mundo consiste na criação de 
espaços que implica em um arrumar e 
desarrumar. O arrumar e desarrumar 
dependem da cultura e dos interesses da 
pessoa.



• A ANGÚSTIA 

é, entre todos os sentimentos e modos da 
existência humana, aquele que pode reconduzir o 
homem ao encontro de sua totalidade como ser e 
juntar os pedaços a que é; reduzido pela imersão 
da monotonia e na indiferenciação da vida 
cotidiana. Ela faria o homem elevar se da traição 
cometida contra si mesmo, quando se deixa 
dominar pelas mesquinharias do dia a dia, ate o 
alto conhecimento em sua dimensão mais 
profunda.



Para Heidegger a humanidade 
e a dignidade do homem estão 
em poder-ser e poder-ser é 
esperança e liberdade.









(Uem-pas 2020) A partir da segunda metade do século XIX, pensadores como

Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer refletiram sobre o

caráter histórico do discurso filosófico e da cultura em geral, enfatizando que

nós interpretamos o passado com base em nossos interesses teóricos, práticos

e morais. Acerca das teses sobre a história e o historicismo na filosofia

contemporânea, assinale o que for correto.

01) A emergência da consciência histórica como objeto de investigação no período

contemporâneo permitiu a descoberta dos princípios universais que regem o

progresso das civilizações no tempo.

02) Nietzsche critica a atitude “antiquária” em relação ao passado, a qual procura

preservá-lo intacto e inibe o processo de apropriação de uma cultura por outra.

04) Segundo Heidegger, não é possível afirmar que a física newtoniana é “mais

verdadeira” que a física aristotélica.

08) As ciências exatas, porque se orientam pela objetividade e pela exatidão, não são

influenciadas por transformações culturais.

16) O rigor da ciência histórica atual permite a descoberta da verdade dos fatos

passados inicialmente encoberta pelos interesses das tradições que os

transmitiram.
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(Unioeste 2019)  O filósofo alemão Martin Heidegger publicou, em 1927, sua obra Ser e tempo, que rapidamente ganhou 
notoriedade e ocupa posição central nos debates de várias correntes e temas filosóficos. Entre as inovações da obra, está a 
elevação da tonalidade afetiva ao centro da possibilidade de compreensão do mundo. Compreendemos algo sempre situado 
em algum contexto: primeiro dá-se algo como sala de aula, ou como sala de visitas, ou como sala de jogos, e somente por 
abstração imaginaríamos uma ‘pura sala’, a ‘sala em si mesma’. Toda compreensão é, assim, interpretativa (algo aparece 
sempre como algo, x aparece como sala de aula, etc.). Mas, além disso, toda compreensão é atravessada por tonalidade 
afetiva. Nunca se está apenas puramente em uma sala de aula; está-se ali de algum modo, tocado por uma tonalidade de 
afeto: tédio, ansiedade, cansaço, alegria, expectativa... A tonalidade mostra, abre, unifica a sala de aula, que, sem isso, seria 
um ajuntamento de partes. O ‘como aparece’ antecede o ‘o que aparece’: os entes não são essências determinadas, eles 
dependem do modo de aparecimento, que inclui interpretação e tonalidade afetiva. Essa ontologia diverge frontalmente da 
metafísica da substância, ligada a certa leitura do aristotelismo. Segundo essa metafísica, o conhecimento verdadeiro e 
‘primeiro’ dos entes implica visualizar sua substância ou essência, o que se faz e se expressa na definição, que diz o que é x.

Com base nas indicações precedentes, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Ao se adotar a perspectiva substancialista, fundada em certas leituras da filosofia aristotélica, as teses de Ser e tempo sobre a 
tonalidade afetiva complementam perfeitamente a tarefa de uma definição, a qual, segundo Aristóteles, deve ser compreensiva, 
interpretativa e caracterizada pela tonalidade afetiva análoga.

b) Compreensão é sempre interpretativa, e, além disso, atravessada e unificada por uma tonalidade afetiva. Essa tese de Ser e tempo 
oferece um ponto de partida para a comparação com Aristóteles e, com base nela, Heidegger afirma que as definições são todas 
poéticas.

c) Segundo Heidegger, o erro aristotélico reside em ignorar os sentimentos e optar somente pela racionalidade. Com isso, a definição 
se tornaria impossível, pois toda definição depende de uma sensação. Noutras palavras, a tonalidade afetiva ganhou lugar no discurso 
filosófico definicional, a partir de Ser e tempo.

d) A tonalidade afetiva, proposta por Heidegger em Ser e tempo, implica a primazia do sentir sobre o pensar. Por isso, a fenomenologia 
heideggeriana supera o racionalismo aristotélico.

e) Para Aristóteles, o decisivo é indicar a forma substancial (essência) de um ente, a fim de alcançar a sua definição – assim ocorre o 
conhecimento metafísico. Em outras palavras, devemos saber e dizer “o que é” uma sala, uma xícara, um ser humano, para assim 
iniciar um discurso de conhecimento. Em Heidegger, por outro lado, a definição alcança somente o ente abstraído do contexto de 
compreensão e tonalidade afetiva, em que apareceu. Tal conhecimento abstrativo é, para Heidegger, por isso, precário e derivado:
definir uma sala de aula é um procedimento tardio em relação à “experiência” em que a unidade de seu aparecimento articula 
compreensão, interpretação e tonalidade afetiva.
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• (Uem-pas 2017)  A fenomenologia e o existencialismo são correntes filosóficas que têm início no 
século XX e se caracterizam pela crítica às concepções essencialistas acerca da natureza 
humana. Esta crítica é resumida na afirmação do filósofo francês Jean-Paul Sartre:“[...] há pelo 
menos um ser em quem a existência precede a essência, um ser que existe antes de poder ser 
definido por algum conceito, e que este ser é o homem, ou, como diz Heidegger, a realidade 
humana.”SARTRE, J-P. O existencialismo é um humanismo. In: MARÇAL, J. Antologia de textos 
filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 619.Sobre a fenomenologia e o existencialismo, assinale o 
que for correto. 

• 01) Para Sartre, a angústia é o sentimento que emerge quando nos arrependemos de nossas 
escolhas.  

• 02) De acordo com Sartre, as nossas ações não são determinadas por valores morais necessários, mas 
são apelos para que nossos atos valham universalmente.  

• 04) O existencialismo reconhece que estamos submetidos a condições que não escolhemos, como a 
época e o local de nascimento, porém afirma que somos absolutamente livres para interpretar e agir 
sobre nossa situação.  

• 08) Para Sartre, quando se atribui uma escolha moral a uma regra ou razão que dizemos não controlar, 
age-se de má-fé, porque se dissimula o fato de que somos absolutamente livres para escolher.  

• 16) Sartre e Heidegger concordam com que o ponto de partida da fenomenologia deve ser a 
autoconsciência alcançada por meio da reflexão, tal como expressa na noção do cogito cartesiano.

•
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• (Unioeste 2017)  Martin Heidegger (1889-1976) afirmou: “ser homem já significa filosofar”. Sua 
tese é a seguinte: o homem se caracteriza pela distinção entre o “é” e as características de 
qualquer coisa, ou seja, de qualquer ente; com isso, no encontro cotidiano com os entes, 
antecipadamente (antes de encontrá-los e conhecê-los) sabemos (a) que eles são e (b) que eles 
não são o “ser”, que são diferentes de sua “existência”. Eis por que todos podemos, a qualquer 
instante, nos lançar às perguntas pelo ser dos entes e pelo sentido do ser em geral, ou seja, às 
perguntas filosóficas. Independente de filosofarmos expressamente, as questões e a força para 
a investigação, portanto, estariam na raiz mesma de nosso ser, e precedem todo conhecimento e 
pensamento aplicado.De modo análogo, a primeira frase da Metafísica de Aristóteles afirma: 
“Todos os seres humanos tendem essencialmente ao Saber”. Essa tendência essencial significa 
que uma propensão para o Saber está presente, ainda que inexplorada, em todos os seres 
humanos. Como Aristóteles escolheu, para o Saber, uma palavra grega que se assemelha ao 
“Ver” imediato (eidénai), pode-se compreender que se trata tanto do conhecimento em geral 
quanto (e principalmente) do Saber metafísico, sobre o princípio essencial ou estrutura 
metafísica da realidade. Em suma, Aristóteles já estaria dizendo que ser homem significa 
filosofar. Com base no que foi dito, marque a alternativa CORRETA. 

•

• a) Uma contradição total reina entre as teses contemporâneas e gregas, em filosofia.  

• b) Não tem importância central a atenção nem a interpretação das formulações e termos filosóficos.  

• c) Segundo Heidegger, a distinção entre o ente e o ser torna possível o pensamento.  

• d) Aristóteles afirma a tendência essencial do ser humano a ficar preso ao sentido da visão, nas 
sombras.  

• e) Heidegger e Aristóteles têm como tese que filosofar expressamente é um destino humano comum.  
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• (Uem-pas 2012)  A Fenomenologia é uma tradição filosófica, nascida no século XX, que se caracterizou 
por sua abordagem crítica dos problemas clássicos do conhecimento. O filósofo francês Maurice 
Merleau-Ponty, expoente da Fenomenologia, afirma que “[...] desde o fim do século XIX, os cientistas 
se habituaram a considerar suas leis e teorias não mais como a imagem exata do que se passa na 
Natureza, mas como esquemas sempre mais simples que o evento natural, destinados a ser corrigidos 
por uma pesquisa mais precisa, em uma palavra, como conhecimentos aproximados. [...] O concreto, o 
sensível indicam para a ciência a tarefa de uma elucidação interminável, e resulta disso que não se 
pode considerá-lo, à maneira clássica, como uma simples aparência destinada a ser superada pela 
inteligência científica.” (MERLEAU-PONTY, M. Primeira conversa: o mundo percebido e o mundo da 
ciência. In: MARÇAL, J. (org.). Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 501). Sobre a 
fenomenologia e sua crítica à filosofia moderna, assinale o que for correto. 

•

• 01) Segundo a abordagem fenomenológica, a inteligência científica não é capaz de apreender a realidade.  

• 02) A Fenomenologia pretende superar a distinção clássica entre um mundo real, sensível, e um mundo ideal, 
inteligível.  

• 04) Edmund Husserl (1859-1938), fundador da fenomenologia, afirmava a prioridade das experiências 
cognitivas sobre as experiências práticas e afetivas para a constituição da consciência, mantendo-se fiel à 
filosofia racionalista moderna.  

• 08) Segundo fenomenólogos como Merleau-Ponty (1908-1961), Sartre (1905-1980) e Heidegger (1889-1976), 
o ser humano, porque não possui uma natureza essencial, precisa constantemente determinar-se por meio de 
suas ações concretas.  

• 16) A Fenomenologia não se distingue fundamentalmente da Psicologia, pois ambas investigam temas como o 
comportamento humano, as percepções sensíveis e a memória, por exemplo.  
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ideal, inteligível.  

• 04) Edmund Husserl (1859-1938), fundador da fenomenologia, afirmava a prioridade das experiências 
cognitivas sobre as experiências práticas e afetivas para a constituição da consciência, mantendo-se 
fiel à filosofia racionalista moderna.  

• 08) Segundo fenomenólogos como Merleau-Ponty (1908-1961), Sartre (1905-1980) e Heidegger (1889-
1976), o ser humano, porque não possui uma natureza essencial, precisa constantemente determinar-
se por meio de suas ações concretas.  

• 16) A Fenomenologia não se distingue fundamentalmente da Psicologia, pois ambas investigam temas como o 
comportamento humano, as percepções sensíveis e a memória, por exemplo.  



• (Upe 2012)  Que representa a Filosofia? É uma das raras possibilidades de 

existência criadora. Seu dever inicial é tornar as coisas mais refletidas, 

mais profundas (Heidegger, Martin). Nessa perspectiva, é correto afirmar 

que a Filosofia 

•

• a) é uma atividade de crítica e de análise dos valores de uma dada sociedade, 

na perspectiva de reorientação dos sentidos/significados da vida e do mundo.  

• b) começa dizendo sim às crenças e aos preconceitos do senso comum e, 

portanto, começa dizendo que sabemos o que imaginávamos saber.  

• c) não se distingue da ciência pelo modo como aborda seu objeto em todos os 

setores do conhecimento e da ação.  

• d) é a impossibilidade da transcendência humana, ou seja, a capacidade que só 

o homem tem de superar a situação dada e não escolhida.  

• e) sempre se confronta com o poder, e sua investigação fica alheia à ética e à 

política.  
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• (Uem 2011)  A fenomenologia é um método e uma filosofia que surge no final 
do século XIX, com Franz Brentano, tendo como um dos principais 
representantes o filósofo Edmund Husserl. Sobre a fenomenologia, assinale o 
que for correto. 

• 01) A fenomenologia de Edmund Husserl procura superar as teorias do 
conhecimento empirista e idealista, como também o dualismo entre o sujeito e o 
objeto.  

• 02) Para a fenomenologia, a consciência é sempre consciência de alguma coisa; 
portanto, não há uma realidade pura, isolada do homem, mas a realidade enquanto 
ser percebido.  

• 04) O filósofo alemão Martin Heidegger, pertencente à escola fenomenológica, 
resgata um conceito de verdade desenvolvido pelos gregos arcaicos: o conceito de 
alétheia, que significa o não oculto, aquilo que se mostra ou se desvela.  

• 08) O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty defende uma concepção dualista para 
a matéria e o espírito. De um lado, estão os objetos e o corpo, de outro, o sujeito e a 
consciência.  

• 16) A gestalt, corrente da Psicologia que se desenvolveu no começo do século XX, 
ao reconhecer a influência da fenomenologia, opõe-se à psicologia de tendência 
positivista.  
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• (Uem 2010)  “Sob o nome de estética encontramos o ramo da filosofia que estuda 

racionalmente o belo e o sentimento que suscita nos seres humanos.” (ARANHA, Maria L. 

de Arruda e MARTINS, Maria H. Pires. Filosofando: introdução à filosofia p.369.) Sobre os 

conceitos da filosofia aplicados à experiência estética, assinale o que for correto. 

•

• 01) O processo criador das artes, no período clássico, é desarmônico e acidentado, sem 

prender-se ao estudo da proporção e das leis áureas de composição, simetria e 

enquadramento.  

• 02) Marcel Duchamp, sob o pseudônimo de R. Mutt, colocou um mictório como peça de 

exposição num museu, atacando, com esse gesto, o conceito de arte clássica.  

• 04) Merleau-Ponty, em O olho e o espírito, aproxima-se de Lessing e do tema clássico “ut 

pictura poiesis” [como a poesia, a pintura], afirmando que a poesia pinta com as palavras e a 

pintura escreve com as cores.  

• 08) Martin Heidegger, depois de 1930, abandona o projeto esboçado em seu livro Ser e tempo e 

retorna aos poetas, sobretudo Hölderlin e Rilke, tendo em vista a faculdade nominativa e 

ontológica da linguagem.  

• 16) São conceitos fundamentais da estética de Nietzsche o apolíneo e o dionisíaco, garantindo 

para a arte aspectos essenciais da existência, como o irracional e o inconsciente.  
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• (Uem 2009)  A Filosofia Medieval a partir do século IX é chamada escolástica. Ensinada nas 
escolas ou nas universidades próximas das catedrais, a filosofia escolástica tinha por problema 
fundamental levar o homem a compreender a verdade revelada pelo exercício da razão, todavia 
apoiado na autoridade (Auctoritas), seja da Bíblia, seja de um padre da Igreja, seja de um 
sistema de filosofia pagã.Sobre a escolástica, assinale o que for correto. 

•

• 01) O pensamento platônico, ou mais exatamente o neoplatonismo de Plotino, porque mais facilmente 
conciliável com as doutrinas cristãs, foi a única filosofia pagã aceita durante toda a escolástica.  

• 02) A fermentação intelectual e o interesse pelo racional na escolástica evidenciam-se pela criação de 
universidades por toda a Europa; o método de exposição das ideias filosóficas nessas escolas era a 
disputa: uma tese era colocada e passava-se a refutá-la ou a defendê-la com argumentos retirados de 
alguma autoridade.  

• 04) Representante do pensamento político da escolástica, o cardeal Martin Heidegger trata, em sua 
obra Ser e Tempo, do problema da subordinação do poder temporal dos reis e dos nobres ao poder 
espiritual do Papa e da Igreja.  

• 08) Um tema recorrente na filosofia escolástica foi a demonstração racional da existência de Deus. 
Santo Anselmo (1034-1109) formula a prova tradicionalmente chamada argumento ontológico, no qual 
deduz a existência de Deus da própria ideia de perfeição de Deus.  

• 16) O apogeu da escolástica acontece no século XIII com Santo Tomás de Aquino (1225-1274), que, 
retomando o pensamento de Aristóteles, fez a síntese mais fecunda da filosofia com o cristianismo na 
Filosofia Medieval.  

•
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A história da Filosofia é repleta de pensadores e de teorias que se completam e/ou se contradizem. A

argumentação e a lógica são os maiores trunfos no auxílio das demonstrações e embasamentos de todos
os

filósofos. Muitas são as obras que contribuíram para o desenvolvimento da Filosofia. Com relação aos
filósofos e às

suas obras, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência

CORRETA:

(1) Hannah Arendt.

(2) David Hume.

(3) Emmanuel Kant.

(4) Friedrich Nietzsche.

(5) Martin Heidegger.

( ) Crítica da Razão Pura.

( ) Investigação Sobre o Entendimento Humano.

( ) A Condição Humana.

( ) A Gaia Ciência.

( ) Ser e Tempo.

a) 3 - 1 - 2 - 4 - 5.

b) 1 - 3 - 2 - 5 - 4.

c) 5 - 1 - 3 - 4 - 2.

d) 3 - 2 - 1 - 4 - 5.
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Com relação às teorias de Martin Heidegger, assinalar a
alternativa que preenche as lacunas abaixo

CORRETAMENTE:

Heidegger criticou aquilo que considerava uma confusão entre
ente e ser, ocorrida ao longo da história da Filosofia.

Para ele, o ente é a __________, a manifestação dos modos de ser.
O ser é a __________, aquilo que fundamenta e

ilumina a existência ou os modos de ser. A partir dessa
diferenciação é possível estabelecer duas fases da Filosofia

Heideggeriana. A primeira caracteriza-se pela busca do
conhecimento do ser por meio da análise do ente humano,

da existência humana. Na segunda, o ente sai do primeiro plano e
o próprio ser torna-se a chave para a compreensão da existência.

a) existência - essência

b) essência - existência

c) angústia - alteridade

d) alteridade - angústia
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• Por reconhecer que o Dasein não é nem espírito,
nem substância, Heidegger explica a estrutura e
a constituição do homem como um ser-aí, um
ser-no-mundo, por se tratar de (da)

• A.uma posição irredutível da existência.

• B.precedência da essência em relação à existência.

• C.um relacionamento por contigüidade com os demais 
entes.

• D.um ente determinado por fatores biológicos, psíquicos 
e físicos.
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É correto afirmamos que em seus primeiros anos Heidegger não teve influência do 
cristianismo em sua formação?
a) Sim, existiu esta influência, sobretudo no ambiente no qual se encontrava.
b) Heidegger professou o ateísmo desde criança.
c) Não temos informações sobre a infância de Heidegger.

Heidegger se afasta da tradição metafísica?
a) Heidegger de fato promove tal ruptura.
b) Ao contrário, ele se aproxima da tradição metafísica.
c) O filósofo não tratou de tais questões.

Pata Heidegger o ser é existência?
a) Não, pois tais conceitos não se relacionam no pensamento de Heidegger.
b) Sim. Para o filósofo o ser é existência.
c) Para Heidegger, o ser é a inexistência.

Quando Heidegger coloca o ser como existência ele rompe com a Metafísica 
clássica?
a) Sim.
b) Não, ele apenas a confirma e a aceita.
c) Não há maneira de responder a esta pergunta.
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É correto dizermos que em Heidegger o homem não vive em sua totalidade?
a) Sim.
b) Heidegger não tratou deste assunto em seu trabalho.
c) Não.

Heidegger publicou a segunda parte de Ser e Tempo e teve a aprovação de Husserl?
a) Quem escreveu Ser e Tempo foi Husserl.
b) Sim. Inclusive foi Husserl quem prefaciou a obra.
c) Heidegger nunca publicou a segunda parte da obra.

Para Heidegger, o homem deve aceitar a própria finitude para poder pensar em si 
mesmo.
a) Correto.
b) Incorreto.
c) Incorreto. O certo é dizermos que o homem deve aceitar a própria infinitude.

É correto dizermos que Heidegger não teve ligação com o partido nazista?
a) Sim. Heidegger não teve ligações com o nazismo.
b) Não. Heidegger teve diversas ligações.
c) Heidegger não viveu na época em que Hitler esteve no poder.
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É correto dizermos que Heidegger coloca a existência em três "estruturas 
existenciais": afetividade, fala e entendimento?
a) Sim. E coloca tais estruturas em uma unidade.
b) Não, pois são infinitas as estruturas.
c) Heidegger fala em estruturas indefinidas. Ele não lhes dá nomes.

Heidegger utiliza estritamente os termos da psicologia e das ciências sociais?
a) Sim, principalmente das ciências sociais.
b) Não. O filósofo criou muitos termos novos em grego e em alemão.
c) Sim, mas apenas na psicologia.

O que pode tirar o homem da alienação é a angústia?
a) Sim.
b) Não.
c) Estes conceitos não se relacionam na obra de Heidegger.
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