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1- O pensamento sofista, marcado pela ideia de que não havia uma verdade absoluta sobre as coisas e pela 
argumentação lógica voltada ao convencimento, influenciou diversas áreas do conhecimento que trabalham com a 
retórica e o discurso. Existem filósofos que afirmam que, em alguma medida, “todos nós somos sofistas”. 
Sendo assim, podemos afirmar que a ideia de que todos somos sofistas 
a) indica que todas as pessoas são mentirosas compulsivas e não se preocupam com a verdade dos fatos. 
b) significa que é muito comum que as pessoas dominem a arte da retórica e da oratória nas suas conversações 
cotidianas. 
c) indica que é comum que as pessoas tentem ensinar retórica e oratória para os seus interlocutores, portando-se 
como verdadeiros “professores”. 
d) diz que todos nós, de uma forma ou de outra, podemos usar argumentos baseados em nossas próprias opiniões e 
com vistas a convencer os outros. 
e) é uma ideia errada, pois as pessoas sempre se preocupam realmente em descobrir e disseminar a verdade sobre 
aquilo que discutem. 
 
2- Os sofistas mais conhecidos da Grécia antiga, Protágoras e Górgias, têm em comum o uso da retórica para o 
convencimento e a relativização da possibilidade de se chegar ao conhecimento plenamente verdadeiro sobre as 
coisas, mas também tem diferenças com relação à melhor forma de usar a linguagem para o convencimento. 
Sobre Górgias, é correto afirmar que 
a) o falante deve buscar convencer as pessoas emocionalmente e não racionalmente. 
b) as palavras são o veículo mais confiável de se conhecer a realidade que nos rodeia. 
c) a convenção da realidade se dá a partir de um uso puramente racional da linguagem. 
d) mais importante que a convenção da realidade é a busca pela sua origem e explicação racional. 
e) convencer as pessoas é mais fácil a partir de razões lógicas que lhes são apresentadas em um debate. 
 
3- Apesar de serem considerados “falsos filósofos” por pensadores como Sócrates e Platão, os sofistas tiveram uma 
grande importância no contexto democrata da Grécia antiga e no pensamento filosófico daquele período. 
Dessa forma, o surgimento dos sofistas está diretamente ligado à democracia grega porque 
a) foi no período democrata que o governo grego instituiu o ensino de retórica e oratória para todos os cidadãos, 
para aumentar e incentivar a participação política. 
b) aqueles que usavam bem a linguagem para o convencimento (como os sofistas) conseguiam melhores 
oportunidades profissionais ou podiam se tornar filósofos. 
c) na democracia grega, era obrigatória a participação política de todos os cidadãos, gregos e estrangeiros, que 
precisavam se pronunciar nas decisões que ocorriam nas Ágoras. 
d) falar bem, com uma oratória e retórica impecáveis, era importante para aqueles que buscavam explicar a 
realidade, o mundo e a vida dos homens através de narrativas mitológicas e tradicionais. 
e) os sofistas, como mestres da retórica e do discurso, ajudaram a desenvolver as habilidades de fala (oratória) dos 
cidadãos gregos, para que eles pudessem participar da vida democrata de Atenas. 
 
4- A palavra virtude vem do latim virtus e, desde a Grécia antiga, foi um dos temas mais pensados por filósofos 
gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Refletir sobre as virtudes, como fazemos nas aulas de filosofia, é muito 
importante para as sociedades. 
A maioria dos filósofos e das pessoas em geral atribui tanta importância às virtudes do ser humano porque 
a) virtudes são características que pouquíssimas pessoas têm. 
b) virtudes são coisas que estão na moda desde a Grécia antiga. 
c) viver de forma virtuosa nos garante uma vida saldável, feliz e longa. 
d) virtude é tudo aquilo que nos torna pessoas melhores e mais éticas. 
e) as pessoas sem virtude querem que os outros tenham mais virtudes. 
 
5- O conhecimento filosófico, como outros, é essencialmente um trabalho intelectual. A filosofia, desde a época de 
Sócrates e dos Sofistas, distingue-se da ciência por ser mais teórica e não condicionar seu objeto à experimentação 
em laboratórios. 
Podem ser vistas como atitudes filosóficas indispensáveis: 
a) Aceitar todas as relações de opressão, dominação e alienação que prevalecem em uma dada sociedade. 
b) Compreender o que são as coisas, de modo a fornecer argumentos para que cada um justifique suas próprias 
ideias, mesmo que de forma antiética. 
c) Perguntar e pensar por que algo existe, qual é a origem ou a causa de uma coisa, de uma ideia, de um valor, de 
um comportamento ou de um preconceito. 



d) Possibilitar a reflexão apoiando-se em métodos de conhecer e buscar a verdade por meio do aspecto puramente 
racional, abandonando as emoções humanas. 
e) Defender somente as nossas crenças, levando em consideração os nossos desejos e interesses individuais, sem 
considerar os prejuízos possíveis à sociedade. 
 
6- O pensamento filosófico que data dos séculos VI e VII (a.C.), a chamada filosofia pré-socrática ou filosofia da 
natureza, tinha preocupações e investigações filosóficas diferentes das que Sócrates e os Sofistas buscavam. 
Nessa época, destacam-se pensadores como Tales de Mileto, Heráclito e Demócrito, entre outros, que buscavam 
a) explicar a origem da realidade de forma democrática, com base nos debates que eram realizados nas 
assembleias de Atenas. 
b) afirmar que as respostas para os mistérios do mundo e do homem só podem ser encontradas por meio do 
contato com os deuses. 
c) se distanciar do pensamento mitológico e de suas explicações fabulosas para buscar a origem da realidade de 
forma reflexiva e racional. 
d) defender a ideia de que mais importante que explicar a realidade é convencer os outros de sua explicação 
através da argumentação lógica. 
e) se distanciar das explicações que não fossem baseadas unicamente na razão e na mitologia grega, considerada a 
principal fonte de conhecimento por esses filósofos. 
 
 
7- “Ao retirar-me, ia concluindo: Mais sábio do que esse homem eu sou; é bem provável que nenhum de nós saiba 
nada de bom, mas ele pensa saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber” 
(Platão, A defesa de Sócrates. São Paulo: Abril Cultural, 1972, p. 11). 
Com base no trecho acima, a expressão que melhor indica o princípio da sabedoria para Sócrates é: 
a) “Saber é poder”. 
b) “Só sei o que já sei”. 
c) “Quem sabe, discute”. 
d) “Só sei que nada sei”. 
e) “Conheço, logo existo” 
 
8- O método filosófico de Sócrates é marcado pelo diálogo e pelo recorrente questionamento de si mesmo e dos 
outros. O filósofo estava sempre buscando uma constante investigação de si mesmo e um aprendizado que 
crescesse a cada dia. 
Sobre o pensamento de Sócrates, podemos afirmar que 
a) ao admitir que nada sabia, sugere que devemos nos contentar com a nossa ignorância. 
b) o filósofo nos adverte que a ignorância é uma das maiores virtudes do homem. 
c) é necessário reconhecer ser impossível conhecer tudo que existe, a menos que seja um filósofo sofista. 
d) reconhecer a nossa ignorância nos leva a parar de cometer erros e buscar explicações inalcançáveis para as 
coisas. 
e) reconhecer a própria ignorância frente à grandiosidade do conhecimento nos faz estar prontos a aprender 
sempre mais. 
 
9- O método filosófico de Sócrates era pautado pelo questionamento e pelo diálogo constante com os atenienses e 
dividido em duas etapas básicas: Ironia e Maiêutica. Após tentar destruir as opiniões equivocadas que as pessoas 
tinham sobre determinados temas, pela ironia, Sócrates colocava em prática a segunda parte do seu método, a 
maiêutica, sobre a qual podemos afirmar que 
a) é a parte destrutiva do método socrático: enquanto as perguntas vão surgindo, as certezas do interlocutor vão se 
desmoronando, até que este reconhece sua própria ignorância. 
b) escancara a falta de compromisso de Sócrates com a filosofia, já que o filósofo buscava que os outros dessem à 
luz as suas próprias verdades, relativizando o conhecimento e se portando como um sofista. 
c) com ela, Sócrates tentava definir o conceito, a essência sobre uma determinada coisa, buscando dar à luz as 
ideias que ele julgava estar no interior da própria pessoa, considerando o conhecimento como um processo de 
autoconhecimento. 
d) com ela, Sócrates mostra que o conhecimento é um processo interior e solitário, ou seja, cada um tem que dar à 
luz as suas próprias verdades, sem se preocupar com o constante diálogo com os outros e com o questionamento do 
mundo e de si mesmo. 
e) é um recurso socrático que mostra que o interlocutor pode brincar com as palavras, mudando aparentemente o 
rumo da conversa com a intenção de fazer o outro (que o ouve) refletir sozinho sobre as suas ditas verdades, que 
podem ser questionadas. 
 
 


