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KANT 

EXERCICIOS -TEST VERDADEIRO-FALSO 
 

INDICA A VERDADE OU FALSIDADE DAS SEGUINTES AFIRMACIÓNS 

(agás que expresamente se indique outra cousa, os exercicios deste tema refírense a Kant) 
 
 

1. A obra na que Kant fai unha valoración da Física de Newton e unha crítica á metafísica titúlase “Crítica da 
Razón Práctica”. 

2. O Racionalismo, o Empirismo e a Ilustración influiron en Kant. 

3. Entende o proxecto ilustrado como un proceso de emancipación da humanidade para o uso da razón.  

4. O filósofo ilustrado que máis admirou Kant foi Voltaire.  

5. Kant, en contra dos filósofos racionalistas, admitirá que todo o coñecemento humano ten o seu 
fundamento na experiencia.  

6. A filosofía dogmática é aquela filosofía que non atende a razóns e déixase levar por prexuizos.  

7. O uso crítico da razón permite un acceso racional ao metafísico.  

8. Kant non sempre foi crítico co racionalismo.  

9. O coñecemento trascendental é o coñecemento a priori de obxectos.  

10. Á filosofía kantiana interésanlle fundamentalmente as condicións fácticas ou empíricas do coñecemento. 

11. A Física entrou no seguro camiño da ciencia dende as suas orixes no mundo antigo.  

12. Kant, igual que Hume, negará que a ciencia natural poida darnos coñecemento a priori.  

13. Os xuizos sintéticos son aqueles nos que o predicado non está incluido no suxeto. 

14. A matemática consta de xuizos analíticos.  

15. A física de Newton consta de xuizos sintéticos a priori.  

16. A parte da "Crítica da Razón Pura" que estudia o modo en que a Sensibilidade colabora no coñecemento 
a priori chámase "Analítica Trascendental".  

17. Segundo Kant, o tempo e o espazo son as formas a priori da sensibilidade externa, y o tempo a forma a 
priori da sensibilidade interna.  

18. Consideru que espazo e tempo son rasgos obxectivos das cousas e independientes da mente humana.  

19. Kant pensou que era posible descubrir o número exacto de conceptos non empíricos que se atopan no 
noso entendemento.  

20. A deducción trascendental das categorías mostra a xustificación do uso das categorías na 
conceptualización dos datos que se ofrecen á sensibilidade. 

21. Kant considera que non é lexítimo o uso das categorías para pensar os obxectos metafísicos ou 
trascendentes. 

22. Cree que o home pode alcanzar un coñecemento extrticto (universal e necesario) da realidade empírica. 

23. A revolución copernicana en filosofía implica considerar que na experiencia do coñecemento o suxeto 
sométese totalmente ao obxecto. 

24. Kant defende un tipo de idealismo semellante ao de Berkeley.  
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25. Segndo Kant, non podemos coñecer as cousas tal e como son en sí mesmas.  

26. O Noúmeno é a consecuencia da síntese dos datos da sensibilidade coas formas a priori da sensibilidade 
e do entendemento.  

27. Creeu que co desenvolvemento da filosofía será posible facer da Metafísica unha ciencia. 

28. O entendemento é a facultade dos conceptos. 

29. Kant opina que a Metafísica é unha consecuencia de prexuizos relixiosos e que desaparecerá cando o 
home consiga alcanzar a súa mayoría de idade mediante o exercicio da razón.  

30. As categorías son os conceptos puros da Razón.  

31. Kant creeu que cando se usa a razón coa pretensión de alcanzar un coñecemento do mundo como 
totalidade, é posible demostrar coa mesma verosimilitude proposicións que son contradictorias entre sí.  

32. Non creeu posible a demostración racional da existencia de Deus.  

33. A razón práctica formula imperativos e a razón teórica xuizos.  

34. Kant cree posible a determinación da vontade con carácter universal e necesario.  

35. O "factum da moralidade" é, como todo feito, particular e continxente.  

36. As éticas materiais son aquelas éticas que proponen como Sumo Ben algo material. 

37. Todas as éticas espiritualistas son éticas formais. 

38. Os imperativos hipotéticos mandan unha acción dun xeito condicionado. 

39. Kant creeu que os fin saos que se refiren todas as éticas materiais só poden ser coñecidos mediante a 
experiencia empírica. 

40. Os imperativos da prudencia son un tipo de imperativos hipotéticos. 

41. Os imperativos da habilidade prescriben unha acción como boa cando o fin para o que esa acción é 
necesaria é un fin real e común a todos os homes. 

42. Kant pensou que non é posible establecer a priori en que consiste a felicidade para todos os homes. 

43. A heteronomía describe a capacidade que ten un suxeto para darse a sí mesmo as súas propias leis. 

44. Kant creeu que a ética formal pode presentar lexítimamente mandatos universais e necesarios. 

45. Pensou que só a ética formal pode concebir á vontade como dándose a si mesma as súas propias leis e, 
por tanto, libre. 

46. O deber é a necesidade dunha acción por respeto á lei. 

47. Kant creeu que era moral mentir se con iso se consegue realizar un ben. 

48. O imperativo categórico manda a realización dunha acción de forma incondicionada. 

49. Os postulados da razón práctica pódense demostrar racionalmente. 

50. A liberdade é a “ratio cognoscendi” da moralidade. 

51. Segundo Kant, no Reino da Natureza non hai liberdade, pero no do Espíritu, si. 

52. Kant cree que ningunha experiencia, nen a do coñecemento nen a moral, pode permitirnos suponer a 
existencia de Deus e a inmortralidade da alma. 

53. O rigorismo kantiano non considera que sempre que se busca a felicidade se acabe realizando unha 
conducta inmoral. 


