LISTA 01 – FILOSOFIA PRÉ-SOCRÁTICA E SÓCRATES
1. (Enem 2016) Texto I
Fragmento B91: Não se pode banhar duas vezes no mesmo
rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma
condição; mas pela intensidade e rapidez da mudança,
dispersa e de novo reúne.
HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a natureza). São Paulo:
Abril Cultural, 1996 (adaptado).
Texto II
Fragmento B8: São muitos os sinais de que o ser é ingênito
e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim; não
foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno,
contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia
gerar-se?
PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002
(adaptado).

Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma
oposição que se insere no campo das
a) investigações do pensamento sistemático.
b) preocupações do período mitológico.
c) discussões de base ontológica.
d) habilidades da retórica sofística.
e) verdades do mundo sensível.
2. (Uema 2015) Leia a letra da canção a seguir.
Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa
Tudo sempre passará
A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infinito
Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente
Viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo
No mundo [...]
Fonte: SANTOS, Lulu; MOTTA, Nelson. Como uma onda. In:
Álbum MTV ao vivo. Rio de Janeiro: Sony-BMG, 2004.
Da mesma forma como canta o poeta contemporâneo, que
vê a realidade passando como uma onda, assim também
pensaram os primeiros filósofos conhecidos como Présocráticos que denominavam a realidade de physis. A
característica dessa realidade representada, também, na
música de Lulu Santos é o(a)
a) fluxo.
b) estática.
c) infinitude.
d) desordem.
e) multiplicidade.
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3. (Uema 2015) Leia a fábula de La Fontaine, uma possível
explicação para a expressão ¯ ”o amor é cego”.
No amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua
chama e sua infância eterna. Mas por que o amor é cego?
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre
eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o
Amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos
deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada
tão violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e mulher,
pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. Diante de Júpiter,
de Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos os juízos do
inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu
filho não podia ficar cego. Depois de estudar
detalhadamente o caso, a sentença do supremo tribunal
celeste consistiu em declarar a loucura a servir de guia ao
Amor.
Fonte: LA FONTAINE, Jean de. O amor e a loucura. In: Os
melhores contos de loucura. Flávio Moreira da Costa (Org.).
Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.

A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para uma
realidade humana. Esse tipo de explicação classifica-se
como
a) estética.
b) filosófica.
c) mitológica.
d) científica.
e) crítica.
4. (Ueg 2015) A cultura grega marca a origem da civilização
ocidental e ainda hoje podemos observar sua influência nas
ciências, nas artes, na política e na ética. Dentre os legados
da cultura grega para o Ocidente, destaca-se a ideia de que
a) a natureza opera obedecendo a leis e princípios
necessários e universais que podem ser plenamente
conhecidos pelo nosso pensamento.
b) nosso pensamento também opera obedecendo a
emoções e sentimentos alheios à razão, mas que nos
ajudam a distinguir o verdadeiro do falso.
c) as práticas humanas, a ação moral, política, as técnicas e
as artes dependem do destino, o que negaria a
existência de uma vontade livre.
d) as ações humanas escapam ao controle da razão, uma
vez que agimos obedecendo aos instintos como mostra
hoje a psicanálise.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Leia o texto a seguir e responda à(s) próxima(s)
questão(ões).
De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o
que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum
momento, o universo também tinha de ter surgido a partir
de uma outra coisa. Mas, se o universo de repente tivesse
surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa
também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia.
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Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de
lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter
surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da
qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros
filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os
instigava era saber como a água podia se transformar em
peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar
em árvores frondosas ou flores multicoloridas.
Adaptado de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia. Trad. de João
Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43-44.

5. (Uel 2015) Com base no texto e nos conhecimentos
sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa
correta.
a) Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos
e as transformações da natureza e porque a vida é como
é, tendo como limitador e princípio de verdade
irrefutável as histórias contadas acerca do mundo dos
deuses.
b) Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de
que havia alguma substância básica, uma causa oculta,
que estava por trás de todas as transformações na
natureza e, a partir da observação, buscavam descobrir
leis naturais que fossem eternas.
c) Os teóricos da natureza que desenvolveram seus
sistemas de pensamento por volta do século VI a.C.
partiram da ideia unânime de que a água era o princípio
original do mundo por sua enorme capacidade de
transformação.
d) A filosofia da natureza nascente adotou a imagem
homérica do mundo e reforçou o antropomorfismo do
mundo dos deuses em detrimento de uma explicação
natural e regular acerca dos primeiros princípios que
originam todas as coisas.
e) Para os pensadores jônicos da natureza, Tales,
Anaxímenes e Heráclito, há um princípio originário único
denominado o ilimitado, que é a reprodução da
aparência sensível que os olhos humanos podem
observar no nascimento e na degeneração das coisas.
6. (Uea 2014) O sofista é um diálogo de Platão do qual
participam Sócrates, um estrangeiro e outros personagens.
Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro,
a que método ele gostaria de recorrer para definir o que é
um sofista.
Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver
toda a tese que queres demonstrar, numa longa exposição
ou empregar o método interrogativo?
Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e
dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo; com um
interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena argumentar
apenas para si mesmo.
(Platão. O sofista, 1970. Adaptado.)
É correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu,
do ponto de vista metodológico, adotar
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a) a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos
argumentos.
b) a dialética, que une numa síntese final as teses dos
contendores.
c) o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber
por meio dos sentidos.
d) o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na
prova de existência de Deus.
e) o dualismo, que resulta no ceticismo sobre a
possibilidade do saber humano.
7. (Ufsj 2013) A construção de uma cosmologia que desse
uma explicação racional e sistemática das características do
universo, em substituição à cosmogonia, que tentava
explicar a origem do universo baseada nos mitos, foi uma
preocupação da Filosofia
a) medieval.
b) antiga.
c) iluminista.
d) contemporânea.
8. (Unicamp 2013) A sabedoria de Sócrates, filósofo
ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto
de partida na afirmação “sei que nada sei”, registrada na
obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que
afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após
interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à
conclusão de que ele se diferenciava dos demais por
reconhecer a sua própria ignorância.
O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia,
pois
a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais
sábio por querer adquirir conhecimentos.
b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios
do passado, uma vez que a função da Filosofia era
reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos.
c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia
é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir
de métodos rigorosos.
d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer
distante dos problemas concretos, preocupando-se
apenas com causas abstratas.
9. (Ufu 2013) O diálogo socrático de Platão é obra baseada
em um sucesso histórico: no fato de Sócrates ministrar os
seus ensinamentos sob a forma de perguntas e respostas.
Sócrates considerava o diálogo como a forma por
excelência do exercício filosófico e o único caminho para
chegarmos a alguma verdade legítima.
De acordo com a doutrina socrática,
a) a busca pela essência do bem está vinculada a uma visão
antropocêntrica da filosofia.
b) é a natureza, o cosmos, a base firme da especulação
filosófica.
c) o exame antropológico deriva da impossibilidade do
autoconhecimento e é, portanto, de natureza sofística.
d) a impossibilidade de responder (aporia) aos dilemas
humanos é sanada pelo homem, medida de todas as
coisas.
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10. (Ueg 2013) O surgimento da filosofia entre os gregos
(Séc. VII a.C.) é marcado por um crescente processo de
racionalização da vida na cidade, em que o ser humano
abandona a verdade revelada pela codificação mítica e
passa a exigir uma explicação racional para a compreensão
do mundo humano e do mundo natural. Dentre os legados
da filosofia grega para o Ocidente, destaca-se:
a) a concepção política expressa em A República, de Platão,
segundo a qual os mais fortes devem governar sob um
regime político oligárquico.
b) a criação de instituições universitárias como a Academia,
de Platão, e o Liceu, de Aristóteles.
c) a filosofia, tal como surgiu na Grécia, deixou-nos como
legado a recusa de uma fé inabalável na razão humana e
a crença de que sempre devemos acreditar nos
sentimentos.
d) a recusa em apresentar explicações preestabelecidas
mediante a exigência de que, para cada fato, ação ou
discurso, seja encontrado um fundamento racional.
11. (Ueg 2013) O ser humano, desde sua origem, em sua
existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e
aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de
valor por meio dos quais procura orientar seu
comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um
momento em sua evolução histórico-social em que o ser
humano começa a conferir um caráter filosófico às suas
indagações e perplexidades, questionando racionalmente
suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se
afirmar que a filosofia
a) é algo inerente ao ser humano desde sua origem e que,
por meio da elaboração dos sentimentos, das
percepções e dos anseios humanos, procura consolidar
nossas crenças e opiniões.
b) existe desde que existe o ser humano, não havendo um
local ou uma época específica para seu nascimento, o
que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade
mítica é também filosófica e exige o trabalho da razão.
c) inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as
certezas cotidianas que nos são impostos pela tradição e
pela sociedade, visando educar o ser humano como
cidadão.
d) surge quando o ser humano começa a exigir provas e
justificações racionais que validam ou invalidam suas
crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da
verdade revelada pela codificação mítica.
12. (Enem 2012) TEXTO I
Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento
originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que
outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se
dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são
ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por
feltragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em
água. A água, quando mais condensada, transforma-se em
terra, e quando condensada ao máximo possível,
transforma-se em pedras.
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BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUCRio, 2006 (adaptado).
TEXTO II
Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: “Deus, como
criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e
dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam,
em face desta concepção, as especulações contraditórias
dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de
algum dos quatro elementos, como ensinam os Jônios, ou
dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a
impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de
aranha”.
GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã. São
Paulo: Vozes, 1991 (adaptado).
Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram
teses para explicar a origem do universo, a partir de uma
explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego
antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na
sua fundamentação teorias que
a) eram baseadas nas ciências da natureza.
b) refutavam as teorias de filósofos da religião.
c) tinham origem nos mitos das civilizações antigas.
d) postulavam um princípio originário para o mundo.
e) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas.
13. (Ufu 2012) Leia o trecho abaixo, que se encontra na
Apologia de Sócrates de Platão e traz algumas das
concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre.
Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se
supor sábio quem não o é, porque é supor que sabe o que
não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem se,
porventura, será para o homem o maior dos bens; todos a
temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. A
ignorância mais condenável não é essa de supor saber o
que não se sabe?
Platão, A Apologia de Sócrates, 29 a-b, In. HADOT, P. O que
é a Filosofia Antiga? São Paulo: Ed. Loyola, 1999, p. 61.
Com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) Sócrates prefere a morte a ter que renunciar a sua
missão, qual seja: buscar, por meio da filosofia, a
verdade, para além da mera aparência do saber.
b) Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo-o
tomar consciência das contradições que traz consigo.
c) Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros
que nada se sabe. Deve-se evitar a ignorância a todo
custo, ainda que defendendo uma opinião não
devidamente examinada.
d) Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado
diante da própria ignorância, admite que nada sabe.
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Admitir o não-saber, quando não se sabe, define o sábio,
segundo a concepção socrática.
14. (Enem PPL 2012) Pode-se viver sem ciência, pode-se
adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente,
pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto,
depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto
pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi
experimentada, a de adotar crenças com base em razões e
evidências e questionar tudo o mais a fim de descobrir seu
sentido último.
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia.
São Paulo: Odysseus, 2002.
Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação
do pensamento Ocidental. No texto, é ressaltado
importante aspecto filosófico de ambos os autores que, em
linhas gerais, refere-se à
a) adoção da experiência do senso comum como critério de
verdade.
b) incapacidade de a razão confirmar o conhecimento
resultante de evidências empíricas.
c) pretensão de a experiência legitimar por si mesma a
verdade.
d) defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade
de se pensar a verdade.
e) compreensão de que a verdade deve ser justificada
racionalmente.
15. (Unb 2012) No início do século XX, estudiosos
esforçaram-se em mostrar a continuidade, na Grécia
Antiga, entre mito e filosofia, opondo-se a teses anteriores,
que advogavam a descontinuidade entre ambos.
A continuidade entre mito e filosofia, no entanto, não foi
entendida univocamente. Alguns estudiosos, como
Cornford e Jaeger, consideraram que as perguntas acerca
da origem do mundo e das coisas haviam sido respondidas
pelos mitos e pela filosofia nascente, dado que os primeiros
filósofos haviam suprimido os aspectos antropomórficos e
fantásticos dos mitos.
Ainda no século XX, Vernant, mesmo aceitando certa
continuidade entre mito e filosofia, criticou seus
predecessores, ao rejeitar a ideia de que a filosofia apenas
afirmava, de outra maneira, o mesmo que o mito. Assim, a
discussão sobre a especificidade da filosofia em relação ao
mito foi retomada.
Considerando o breve histórico acima, concernente à
relação entre o mito e a filosofia nascente, assinale a opção
que expressa, de forma mais adequada, essa relação na
Grécia Antiga.
a) O mito é a expressão mais acabada da religiosidade
arcaica, e a filosofia corresponde ao advento da razão
liberada da religiosidade.
b) O mito é uma narrativa em que a origem do mundo é
apresentada imaginativamente, e a filosofia caracteriza-
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se como explicação racional que retoma questões
presentes no mito.
c) O mito fundamenta-se no rito, é infantil, pré-lógico e
irracional, e a filosofia, também fundamentada no rito,
corresponde ao surgimento da razão na Grécia Antiga.
d) O mito descreve nascimentos sucessivos, incluída a
origem do ser, e a filosofia descreve a origem do ser a
partir do dilema insuperável entre caos e medida.
16. (Unicentro 2012) A passagem do Mito ao Logos na
Grécia antiga foi fruto de um amadurecimento lento e
processual. Por muito tempo, essas duas maneiras de
explicação do real conviveram sem que se traçasse um
corte temporal mais preciso. Com base nessa afirmativa, é
correto afirmar:
a) O modo de vida fechado do povo grego facilitou a
passagem do Mito ao Logos.
b) A passagem do Mito ao Logos, na Grécia, foi
responsabilidade dos tiranos de Siracusa.
c) A economia grega estava baseada na industrialização, e
isso facilitou a passagem do Mito ao Logos.
d) O povo grego antigo, nas viagens, se encontrava com
outros povos com as mesmas preocupações e culturas, o
que contribuiu para a passagem do Mito ao Logos.
e) A atividade comercial e as constantes viagens
oportunizaram a troca de informações/conhecimentos, a
observação/assimilação dos modos de vida de outros
povos, contribuindo, assim, de modo decisivo, para a
construção da passagem do Mito ao Logos.
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[C]
Heráclito e Parmênides apresentam visões opostas sobre
uma mesma questão: “o que é o ser?”. Enquanto o
primeiro defende a volatilidade, o segundo afirma a
imutabilidade. Tal questionamento ontológico é a base das
discussões pré-socráticas, ainda que as respostas para essa
pergunta sejam diversas.
Resposta da questão 2:
[A]
Os filósofos Pré-socráticos eram conhecidos como os
pensadores da “physis” (natureza), pois tentavam
encontrar na própria realidade o “arché” (princípio) que
lhes permitisse formular explicações pela qual pudessem
compreender a mutabilidade observada na realidade.
Assim para alguns destes pensadores a natureza é um fluxo
constante que esta sempre em transformação.
Assim como na música de Lulu Santos a mutabilidade, a
transformação, o fluxo se expressa nas passagens: “Nada
do que foi será/ De novo do jeito que já foi um dia [...]” e
“Tudo que se vê não é/ Igual ao que a gente/ Viu há um
segundo/ Tudo muda o tempo todo/ No mundo [...]”.
Filósofos que corroboram estas teses são: Tales de Mileto
que afirmava que a água era o princípio da realidade, pois
estava em constante fluxo; Anaxímenes que afirmava que o
ar era o princípio vital, pois estava em constante
movimento; e Heráclito que colocava o fogo como
elemento central, pois ele representava transformação
constante de realidade.
Em relação às demais as concepções expressas nas
alternativas restantes: a estática era defendida por Zenão: a
infinitude era defendida por Anaximandro, a desordem era
defendida por Empédocles e a multiplicidade era defendida
por Empédocles. Estas concepções não se relacionavam
com o conceito de mutabilidade.
Resposta da questão 3:
[C]
A fábula de La Fontaine se classifica como uma narrativa
mitológica, pois estrutura-se por meio da mistura de
elementos fantásticos e de elementos que compõe a
realidade; tem o objetivo de narrar a origem dos
acontecimentos de tempos imemoriais; cria suas narrativas
por meio de genealogias; e busca possibilitar aos ouvintes o
entendimento de questões complexas. A narrativa
mitológica não se preocupava com a questão da coerência
entre a realidade em a fantasia, seu objetivo era descrever
através da narrativa uma explicação sobre as origens das
questões que compõe a realidade humana, por meio da
descrição de acontecimentos de tempos antigos, baseada
não na razão, mas na autoridade de quem serve como
interprete entre o mundo divino e o mundo natural. Esta
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narrativa era desprovida de caráter crítico ou científico.
Embora represente a primeira tentativa de explicação da
realidade, não se configurava ainda como um discurso
filosófico ou estético.
Resposta da questão 4:
[A]
A forma proposta pelos gregos para compreender o
universo, não foi algo que surgiu espontaneamente, ela foi
impulsionada por fatores como: as navegações, o
desenvolvimento da moeda, da escrita, a invenção do
calendário e principalmente o surgimento da “polis”
(cidade). Estes fatores possibilitaram a estes primeiros
pensadores, concentrar suas reflexões sobre a “phisys”
(natureza) a fim de encontrar o “arché” (princípio) por meio
de um “logos” (discurso) que pudesse compreender
racionalmente o “cosmos” (universo).
A busca por explicações mais gerais, que conseguissem dar
respostas mais duradouras e definitivas acerca realidade
(mundo, natureza e ser humano) mostrou que poderia ser
apreendida pelo pensamento. Desta forma a compreensão
da natureza e de sua constituição permitiu o entendimento
racional de leis pelas quais a natureza opera, sendo assim
perfeitamente possíveis de serem compreendias e
expressas de forma racional por meio de nosso
pensamento.
Resposta da questão 5:
[B]
Os filósofos pré-socráticos representam uma mudança no
pensamento grego por serem os primeiros a buscarem
explicações sobre a origem do universo (cosmos) e da
natureza (phisys) por meio do discurso racional (logos), sem
apelar para o recurso mítico. Em suas elaborações
buscavam determinar um princípio unificador (arché) que
pudesse servir de referencial básico para alicerçar suas
teorias. Eles desenvolveram suas teorias em diferentes
localidades ao longo de toda a Grécia (Samos, Mileto,
Efeso), construindo diferentes escolas que defendiam
diferentes princípios explicativos. Não havia uma unificação
no pensamento.
Por exemplo, Tales de Mileto tinha como arché a água, a
fim de demonstrar a mutabilidade da realidade.
Anaxímenes, mesmo sendo de Mileto, definia como arché o
ar. Já Heráclito definia como arché o fogo. O princípio do
ilimitado foi criado por Anaximandro e é conhecido como
ápeiron, representa aquilo que une as coisas, mas não
possui materialidade. Assim para Tales, Anaxímenes e
Heráclito, o arché é uma transformação da matéria e o
ápeiron é a geração a partir do indefinido. A alternativa [B]
é a única que esta de acordo com as características e
teorias referentes aos filósofos pré-socráticos.
Resposta da questão 6:
[A]
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Platão, influenciado fortemente por Sócrates, apresenta em
seus diálogos a metodologia de seu mestre para
empreender a busca da verdade. O método socrático
constrói-se a partir de perguntas e respostas (dialética) que
levam o interlocutor, que não possua conhecimento e
coerência sobre o que está falando, a contradizer-se e
acabar por revelar sua ignorância. A partir deste momento
inicia-se outra construção que conduz o interlocutor a
descobrir a verdade de forma gradativa e coerente. Este
método que busca a construção da verdade por meio da
contraposição de argumentos é conhecido como maiêutica.
Resposta da questão 7:
[B]
A filosofia nasce, historicamente, em um período da Grécia
antiga no qual se modificava a maneira com que os homens
se relacionavam. Sendo que os mitos organizavam toda a
vida social consolidando práticas e cerimônias religiosas nas
famílias, entre as famílias, nas tribos, entre cidades, etc., a
sua modificação, ou até extinção, inevitavelmente faria
renascer, distinta, a organização das relações dos homens
entre eles mesmos nas casas e na cidade. A filosofia, por
conseguinte, tem sua origem em duas modificações uma
contextual e outra subjetiva, isto é, uma modificação na
cidade e outra no próprio homem. As modificações da
cidade e da própria subjetividade se confundem, pois a
própria cidade deixa de se conformar com certas tradições
religiosas e a própria subjetividade, com o passar das
gerações, deixa de prezar os valores ancestrais organizados
nos mitos. Com essas mudanças a cidade e o homem
passam a se constituir a partir de outras práticas
consideradas fundamentais, como o pensamento racional –
um pensamento com começo, meio e fim e justificado pela
a experiência do mundo, sem o auxílio de entes
inalcançáveis.
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pois como é sabido o filósofo se gabava de ser um parteiro
de ideias (cf. Teeteto). Isso nos leva necessariamente à
consideração de que o conhecimento era do interlocutor e
o seu trabalho consistia em fazer isto ser concebido.
Esta afirmação: “a busca pela essência do bem está
vinculada a uma visão antropocêntrica da filosofia”,
necessita de referência precisa, pois há uma mistura de
termos antigos e modernos que cria um anacronismo
inaceitável. Todavia, até onde conseguimos percebemos, a
intenção da alternativa é ressaltar que os pré-socráticos
mantinham pesquisas preocupadas com o conhecimento da
natureza, enquanto Sócrates possuía como grande tema o
conhecimento de si. Essa noção é parcialmente verdadeira,
pois nem os pré-socráticos eram simplesmente
preocupados com o “mundo objetivo”, nem Sócrates era
simplesmente preocupado com o “mundo subjetivo”. A
natureza, o cosmos, possui enorme importância para a
filosofia desenvolvida por Platão; podemos observar isso na
leitura da República (Livro VI, por exemplo).
Resposta da questão 10:
[D]
No período em questão, as cidades passam a se organizar
de uma maneira distinta, livrando-se de uma centralização
na figura de um rei (anax) e estabelecendo a figura de
vários líderes (basileus). Nesta nova ordem, o rei não é
capaz de dar a ordem para ser obedecido
incondicionalmente e os vários líderes devem ser
convencidos da ação necessária pela racionalidade do
argumento, e não pela coerção. Essa necessidade de
argumentar racionaliza os procedimentos deliberativos da
cidade e acabam por estabelecer uma ordem na qual a
tradição passa a ser afastada de pouco em pouco por sua
inaptidão em atender problemas de ordem prática com
eficiência.

Resposta da questão 8:
[A]

Resposta da questão 11:
[D]

Primeiramente, o ponto de partida da filosofia socrática
não é a afirmação “sei que nada sei”, mas sim a palavra do
oráculo de Delfos (dedicado a Apolo) que afirmou para
Sócrates ser ele o homem mais sábio de todos. Sócrates
não duvidou da palavra do Deus e partiu em busca da
compreensão das palavras divinas. Interrogando outras
pessoas, Sócrates percebeu que apesar de ele não possuir
conhecimento sobre as coisas, possuía conhecimento sobre
sua própria ignorância, algo que todos os outros homens
não possuíam. A ignorância sobre o que significava a
palavra divina o fez ir atrás do conhecimento sobre si
mesmo.

A filosofia nasce, historicamente, em um período da Grécia
antiga no qual se modificava a maneira com que os homens
se relacionavam. Sendo que os mitos organizavam toda a
vida social, consolidando práticas e cerimônias religiosas
nas famílias, entre as famílias, nas tribos, entre cidades,
etc., a sua modificação, ou até extinção, inevitavelmente
faria renascer, distinta, a organização das relações dos
homens entre eles mesmos nas casas e na cidade. A
filosofia, por conseguinte, tem sua origem em duas
modificações uma contextual e outra subjetiva, isto é, uma
modificação na cidade e outra no próprio homem. As
modificações da cidade e da própria subjetividade se
confundem, pois a própria cidade deixa de se conformar
com certas tradições religiosas e a própria subjetividade,
com o passar das gerações, deixa de prezar os valores
ancestrais organizados nos mitos. Com essas mudanças, a
cidade e o homem passam a se constituir a partir de outras
práticas consideradas fundamentais, como o pensamento

Resposta da questão 9:
[A]
É um tanto complicado dizer que Sócrates ministrava aulas
com a finalidade de transmissão dos seus conhecimentos,
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racional – um pensamento com começo, meio e fim e
justificado pela a experiência do mundo, sem o auxílio de
entes inalcançáveis.
Resposta da questão 12:
[D]
Anaxímenes de Mileto (585–528 a.C.) é um filósofo présocrático preocupado com a cosmologia, isto é, preocupado
com a ordenação das coisas que compões o mundo. Desse
modo, a sua filosofia posiciona princípios dos quais ele
pensa poder derivar de maneira coerente e coesa o sentido
da existência de tudo que há na natureza. Já São Basílio
Magno (329–379 d.C.) é um teólogo preocupado com a
propagação da verdade revelada pela Bíblia, o livro que já
oferece toda a ordenação das coisas que compõem o
mundo. Desse modo, Deus não é exatamente um princípio
do qual se origina o mundo, mas sim o próprio criador
desse mundo, o seu dono e conhecedor de todas as suas
regras cosmológicas.
Resposta da questão 13:
[C]
O lema da filosofia socrática é: conheça-te a ti mesmo; e
como o próprio Sócrates diz na sua Apologia: “a vida sem
inspeção não vale a pena ser vivida pelo homem”. Seguindo
esse lema e essas palavras, podemos dizer que o
pensamento de Sócrates se desenvolve como uma
investigação metódica cuja única finalidade é esclarecer
através deste exame minucioso a ignorância daquele que
diz saber sem, todavia, saber realmente. O segredo dessa
investigação metódica (a dialética) de Sócrates está no
conceito de ironia que garante para cada interlocutor um
discurso particular a respeito das suas suposições sobre seu
próprio conhecimento. Por esse discurso, o filósofo
esclarece seu interlocutor sobre sua ignorância e o faz
assumir, ou pelo menos considerar a possibilidade de uma
postura distinta da inicial, mais elevada, mais sábia e,
portanto, capaz de se reconhecer a si mesmo.
Resposta da questão 14:
[E]
Depois de Platão e Aristóteles devemos compreender que a
simples aceitação de uma crença qualquer é uma escolha, é
um procedimento arbitrário e não mais uma posição
mística agraciada por deus ou deuses misteriosos.
A respeito do surgimento da filosofia e seu relacionamento
com o discurso mítico podemos dizer que existe sempre
uma tensão tanto estabelecida pela oposição quanto pelo
confronto – pensando a oposição como estabelecimento de
métodos e temas absolutamente distintos e o confronto
como embate sobre os temas similares. Os filósofos não
eram sacerdotes e nem defensores de explicações
misteriosas sobre os fenômenos naturais. É importante
compreender que se iniciava nessa época uma reflexão
sistemática empenhada em estabelecer um conhecimento
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que não proviesse da inspiração divina, porém da
argumentação pública e da comprovação factual dos
argumentos – e a modificação da maneira através da qual
as comunidades gregas se estabeleciam (a passagem de
uma grande organização fundada em um líder para a
pluralidade de líderes de comunidades menores) contribuiu
muito para a valorização desse método dialógico de
argumentação que exigia a responsabilização do
manifestante e, por conseguinte, uma sensatez, que não
era prioridade em uma explicação mítica. Enfim, vale
indicar por último que apesar de a passagem do mito para
o lógos ter sido gradual, afinal é muito difícil que aquilo que
sustenta uma comunidade seja alterado rapidamente, esta
morosidade da substituição não é necessariamente devida
a uma proximidade entre poesia e filosofia. A relação entre
ambas existe, porém ela é sempre problemática e
instaurada através da tensão.
Resposta da questão 15:
[B]
A alternativa [B] é a mais correta. O mito pode ser
caracterizado pela sua narrativa fantástica e que serve de
modelo explicativo sobre a origem das coisas e do porquê
delas serem como são. A filosofia, em contrapartida, ainda
que faça indagações similares a essas, rejeita as explicações
fantásticas, considerando a razão como critério de
veracidade de suas análises e explicações.
Resposta da questão 16:
[E]
A mudança a respeito do pensamento cosmológico na
Grécia Antiga é acompanhada por profundas
transformações na estrutura social, econômica e política da
região no período. Não se pode separar a relação da
filosofia com a estrutura social grega. A única alternativa
que trata de maneira satisfatória dessas transformações é a
alternativa [E].

