
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1- Sobre a passagem do mito à filosofia, na Grécia Antiga, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já contêm características essenciais da 

compreensão de mundo grega que, posteriormente, se revelaram importantes para o surgimento da filosofia.  
II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da filosofia, já se evidencia na própria religiosidade grega, na 

medida em que nem homens nem deuses são compreendidos como perfeitos. 
III. A humanização dos deuses na religião grega, que os entende movidos por sentimentos similares aos dos 

homens, contribuiu para o processo de racionalização da cultura grega, auxiliando o desenvolvimento do 
pensamento filosófico e científico. 

IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico, devido à assimilação que os gregos fizeram da 
sabedoria dos povos orientais, sabedoria esta desvinculada de qualquer base religiosa. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas:  
 
a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 
 
 
2- O papel da Filosofia é bastante abrangente, seus objetivos e metas estão em busca de uma resposta que não seja 
fixa, mas como possibilidade de transcendência de si mesma. Assinale a alternativa abaixo que não se refere ao papel 
da Filosofia: 
 
a) Um esforço intelectual do pensar para a obtenção de uma resposta que pode ser repensada. 
b) Uma análise metódica acerca de determinado pensamento. 
c) Uma interpretação teórica sobre determinado assunto reflexivo. 
d) Uma reflexão objetiva e vazia, pois não há sentido pensar o pensamento. 
e) Uma disciplina que trata de questões gerais e abstratas que sejam relevantes para a fundamentação das demais 

ciências particulares ou demais atividades culturais. 
 
 
3- Os mitos, segundo a filosofia, deveriam ser abandonados por não conseguirem sustentar mais suas explicações, 
que passaram a ser, sistematicamente, questionadas.  
 
É correto afirmar, diante do que foi dito, que a filosofia: 
 
a) Surgiu como um discurso teórico, sem embasamento na realidade sensível, e em oposição aos mitos gregos. 
b) Retomou os temas da mitologia grega, mas de forma racional, formulando hipóteses lógico-argumentativas. 
c) Reafirmou a aspiração ateísta dos gregos, vetando qualquer prova da existência de alguma força divina. 
d) Desprezou os conhecimentos produzidos por outros povos, graças à supremacia cultural dos gregos. 
e) Estabeleceu-se como um discurso acrítico e teve suas teses endossadas pela força da tradição. 
 
 
4- “Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. 
Tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro ou para a Terra, entre os mortais. E 
os homens, o que acontece com eles? Quem são eles?” (VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. 
Trad. de Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 56.) 
 
O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, 
assinale a alternativa correta.  
 
a) A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de comprovação. 
b) O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico-analítico para estabelecer suas verdades. 
c) As explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e autocrítica. 
d) O mito busca explicações acerca do homem e do mundo, e sua verdade independe de provas. 
e) A verdade do mito obedece a regras universais do pensamento racional, tais como a lei de não contradição. 
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5- Na Grécia, as coisas funcionavam a partir da ideia de movimento. 
Elas se moviam, tornavam algo e deixavam de sê-lo, eram um constante e perpétuo vira- ser. Por isso, não havia 
problemas com relação à não-existência. As coisas aí são variáveis. O está aí está em permanente possibilidade de 
existência. Dentre os vários pensadores gregos, destacamos Sócrates. Apesar de não acreditar que sejamos capazes 
de encontrá-la, Sócrates afirmava que a verdade nasce quando o pensador se dá conta, em suas viagens 
investigatórias, de que todo saber que pensava possuir não tem qualquer verdade. Assim, ele descobre a mais 
verdadeira verdade, o saber que nada sabe. Ele criou ainda um método de aprendizagem chamado de maiêutica 
(parto das ideias), e dizia ser necessário assumir que o conhecer é uma constante construção de ideias. Viveu por 
volta do ano 400 a.C., e foi condenado à morte por envenenamento com cicuta. Sua dedicação marcante sobre o 
conhecimento garante-lhe um lugar na calçada dos maiores pensadores do mundo.  
 
As alternativas abaixo fazem vários comentários sobre Sócrates, e somente uma é falsa. Assinale-a: 
 
a) Sócrates foi contemporâneo dos sofistas, mas diferia dos sofistas por não se considerar um sábio.  
b) Apesar de ser um dos maiores pensadores de Atenas, não tinha ele a mínima intenção de ensinar as pessoas a 

filosofar.   
c) Ele se ocupava das pessoas e de suas vidas, desafiando-as a refletirem por si mesmas sobre coisas como os 

costumes, o bem e o mal. 
d) Ele era um racionalista convicto. 
e) Para ele, a verdade está ligada ao bem moral do ser humano. 
 
 
6- Na Grécia antiga, principalmente na cidade de Atenas no século V a.C., desenvolveu-se uma corrente de 
pensadores conhecidos como Sofistas. Tidos como “sábios”, eram pagos para ensinar os jovens principalmente a arte 
da argumentação.  
 
Abaixo, CONSIDERE as afirmações sobre a importância que esta (arte) tinha em seu pensamento. 
 
I. Os sofistas não acreditavam na verdade absoluta, para eles o importante era conseguir convencer os outros de 

suas ideias. 
II. Os sofistas acreditavam que uma boa argumentação era a única maneira de se chegar ao conhecimento da 

verdade absoluta. 
III. Os sofistas acreditavam que através dos argumentos era possível se chegar à melhor solução em cada caso. 

 
a) Apenas a III é verdadeira. 
b) Apenas a I é verdadeira 
c) Apenas a I é falsa. 
d) Apenas a II é verdadeira. 
e) Apenas a II é falsa. 
 
 
7- Desde os primórdios da humanidade o mito está presente, inclusive nos dias atuais. A respeito desse conhecimento 
pode-se afirmar que:  
 
a) É baseado no conhecimento empírico.  
b) Se identifica com a razão.  
c) É um excelente instrumento para uma explicação científica.  
d) Baseia-se em crenças identificando-se com o sobrenatural. 
 
 
8- "Todo mundo sabe que os bebês possuem essa capacidade. Depois de alguns meses na barriga da mãe, eles são 
empurrados para uma realidade completamente diferente. Mas depois, quando crescem, parece que esta capacidade 
vai desaparecendo. Como se explica isso?"  

GAARDNER, Jostein. O mundo de Sofia, SP: Cia. das Letras, 1995, p. 27.  
 
Gaardner fala da "única coisa de que precisamos para nos tornar bons filósofos", ou seja, da capacidade humana de  
 
a) espantar-se com o mundo.  
b) estudar a história da filosofia.  
c) criticar as diferentes teorias filosóficas.  
d) refletir sobre a ciência e o conhecimento.  
e) entender os princípios da ética e da moral. 
 
 
9- (UFMA) O homem sempre buscou explicações sobre os aspectos essenciais da realidade que o cerca e sobre sua 
própria existência. Na Grécia antiga, antes de a filosofia surgir, essas explicações eram dadas pela mitologia e tinham, 
portanto, um forte caráter religioso. Historicamente, considera-se que a filosofia tem início com Tales de Mileto, em 
razão de ele ter afirmado que “a água é a origem e a matriz de todas as coisas”. Nesse sentido, pode-se dizer que a 
frase de Tales tem caráter filosófico pelas seguintes razões: 
 
 
 



 
a) Porque destaca a importância da água para a vida; porque faz referência aos deuses como causa da realidade e, 

porque nela, embora apenas subentendido, está contido o pensamento: “tudo é matéria”.  
b) Porque enuncia algo sobre a origem das coisas; porque o faz sem imagem e fabulação e porque nela, embora 

apenas subentendido, está contido o pensamento: “tudo é um”. 
c) Porque narra uma lenda; porque narra essa lenda através de imagens e fabulação e porque nela, embora apenas 

subentendido, está contido o pensamento: “tudo é movimento”.  
d) Porque enuncia uma verdade revelada por Deus; porque o faz através da imaginação e, porque nela, embora 

apenas subentendido, está contido o pensamento: “o homem é a medida de todas as coisas”. 
e) Porque enuncia algo sobre a origem das coisas; porque o faz recorrendo a deuses e a imaginação e, porque nela, 

embora apenas subentendido, está contido o pensamento: “conhece-te a ti mesmo”. 
 
 
10- São designados sofistas os interlocutores de Sócrates e Platão, pertencentes ao século V a.C., que deram enfoque 
antropológico a questões morais, políticas e metafísicas que debatiam. Sobre a filosofia dos sofistas, assinale o que for 
correto 
 
a) A palavra sofista vem de sophos, “sábio”, pois designava os professores da sabedoria. Adquiriu, posteriormente, 

sentido pejorativo, em virtude da utilização de raciocínios capciosos, chamados “sofismas”. 
b) O pensamento dos sofistas foi valorizado no século XIX, que chamava o período em que viveram de “Aufklärung 

grega”, comparado ao Iluminismo do século XVIII. 
c) Os sofistas não representam a nobreza aristocrática enraizada de Atenas, razão pela qual não praticavam a 

filosofia por amor à sabedoria, como Sócrates, Platão e Aristóteles, uma vez que, para garantir a subsistência, 
cobravam por suas aulas. 

d) Os sofistas foram considerados os mais sábios de toda a Grécia. 
e) Pelo teor fortemente relativista em suas teses sobre a origem das espécies, Sócrates também pode ser 

considerado um sofista. 
 
 
11- (UNIMONTES) “Via de regra, os sofistas eram homens que tinham feito longas viagens e, por isso mesmo, 
tinham conhecido diferentes sistemas de governo. Usos, costumes e leis das cidades-estados podiam variar 
enormemente. Sob esse pano de fundo, os sofistas iniciaram em Atenas uma discussão sobre o que seria natural e o 
que seria criado pela sociedade. ”(GAARDER, J. O Mundo de Sofia. São Paulo: Companhia das Letras, 1995). 
 
Sobre os sofistas, é INCORRETO afirmar que:  
 
a) eles tiveram papel fundamental nas transformações culturais de Atenas. 
b) eles se dedicaram à questão do homem e de seu lugar na sociedade. 
c) eles eram mercenários e só visavam ao lucro na arte de ensinar. 
d) eles foram os primeiros a compreender que o “homem é medida de todas as coisas”. 
 
 
12- Por que Sócrates não deixou nada escrito? 
 
I. Ele entendia que a palavra escrita jamais podia ser usada para filosofar. 
II. A palavra escrita impedia uma atualização da reflexão, pois sempre dava as mesmas respostas para as mesmas 

perguntas. 
III. No tempo de Sócrates, as técnicas para se publicar um livro eram, ainda, muito rudimentares e caras. 
IV. Sócrates desconhecia o alfabeto grego e só escrevia usando o alfabeto egípcio. 
 
Estão corretas apenas: 
 
a) I, II. 
b) II, III. 
c) III, IV. 
d) I, IV. 
e) I, III. 
 
 
13- Leia o texto a seguir:  
 
“Sócrates foi um cidadão admirado, enaltecido e seguido pelos jovens atenienses. [...] Sócrates exercia o diálogo com 
todos: jovens, crianças e adultos, nobres ou pessoas que foramescravizadas. Assim, ele punha em prática o seu 
método filosófico, proporcionando às pessoas a possibilidade de realizar uma auto avaliação dos próprios 
conhecimentos e, ao mesmo tempo, encontrar a verdade sobre o mundo.”  
 
O método socrático foi dividido em duas partes:  
 
a) Ironia e maiêutica. 
b) Propedêutica e ironia.   
c) Hermenêutica e retórica. 
d) Maiêutica e diálogo. 
 



14- (ENEM – 2014) 

 
SANZIO, R. Detalhe do afresco A Escola de Atenas. Disponível em: http:/ifl.cfh.ufsc.br. 

Acesso em: 20 mar. 2013. 
 
No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se 
encontra em uma instância na qual o homem descobre a 
 
a) suspensão do juízo como reveladora da verdade. 
b) realidade inteligível por meio do método dialético. 
c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus. 
d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino. 
e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. 
 
15- Leia o texto a seguir. 
 
Para esclarecer o que seja a imitação, na relação entre poesia e o Ser, no Livro X de A República, Platão parte da 
hipótese das ideias, as quais designam a unidade na pluralidade, operada pelo pensamento. Ele toma como exemplo o 
carpinteiro que, por sua arte, cria uma mesa, tendo presente a ideia de mesa, como modelo. Entretanto, o que ele 
produz é a mesa e não a sua ideia. O poeta pertence à mesma categoria: cria um mundo de mera aparência. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria das ideias de Platão, é correto afirmar: 
 
a) Deus é o criador último da ideia, e o artífice, enquanto coparticipante da criação divina,alcança a verdadeira causa 

das coisas a partir do reflexo da ideia ou do simulacro que produz. 
b) A participação das coisas às ideias permite admitir as realidades sensíveis como as causas verdadeiras acessíveis à 

razão. 
c) Os poetas são imitadores de simulacros e por intermédio da imitação não alcançam o conhecimento das ideias 

como verdadeiras causas de todas as coisas. 
d) As coisas belas se explicam por seus elementos físicos, como a cor e a figura, e na materialidade deles encontram 

sua verdade: a beleza em si e por si. 
e) A alma humana possui a mesma natureza das coisas sensíveis, razão pela qual se torna capaz de conhecê-las 

como tais na percepção de sua aparência. 
 
16- Explique quais são as principais diferenças entre Filosofia e mito? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
17-  

 
 



A partir da charge acima e do que foi estudado, explique a Alegoria da Caverna de Platão, dando um exemplo de sua 
aplicação na atualidade. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
Via de regra, os sofistas eram homens que tinham feito longas viagens e, por isso mesmo, tinham conhecido 
diferentes sistemas de governo. Usos, costumes e leis das cidades-estados podiam variar enormemente. Sob esse 
pano de fundo, os sofistas iniciaram em Atenas uma discussão sobre o que seria natural e o que seria criado pela 
sociedade. (GAARDER, J. O Mundo de Sofia. São Paulo: Companhia das Letras, 1995). 
 
O texto acima nos dá uma rápida ideia de quem eram os Sofistas. Sobre eles, responda as questões 18 e 19: 
 
18- Qual a importância desses pensadores para o fortalecimento da Filosofia?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
19-Quais as principais críticas feitas aos Sofistas?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
20- “Platão também desenvolveu a ideia do Rei Filósofo. Segundo ele, existia um grupo de pessoas [...] capaz de 
governar: os filósofos.” 
 
Por que, de acordo com Platão, somente os filósofos seriam capazes de governar? Explique. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 


