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1. “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.
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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 definitivas 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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2. recusa de explicações pré-estabelecidas e, portanto, exigência de
que, para cada problema, seja investigada e encontrada a solução
própria exigida por ele.

3. tendência à generalização, isto é, mostra-se que uma explicação
tem validade para muitas coisas diferentes porque, sob a variação
percebida pelos órgãos de nossos sentidos, o pensamento
descobre semelhanças e identidades.
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Fatos históricos que marcaram o nascimento da
Filosofia:

 viagens marítimas;
 invenção do calendário;
invenção da moeda;
surgimento da vida urbana;
invenção da escrita alfabética;
invenção da política.
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Viagens marítimas

Navegando por territórios antes desconhecidos, os gregos perceberam que as
criaturas imaginárias criadas pela mitologia grega não eram reais e que
também não existiam deuses em outras regiões, como sugeria a mitologia; o
que existia, de fato, eram seres humanos. Também concluíram que os mares
não eram moradia de monstros e de outros seres. Com as viagens, o mundo
perdeu seu caráter mítico ou lendário; os exploradores descobriram um
mundo repleto de belezas e conhecimentos; seu surgimento foi sendo
esclarecido pouco a pouco, mistério este que a mitologia já não conseguia
explicar.
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Invenção do calendário

Os gregos aprenderam que era possível contar o tempo das
estações do ano, definindo quando e de que forma aconteciam as
mudanças do clima e do dia. Notaram também que as
transformações pelas quais o tempo passava ocorriam
espontaneamente e não por intervenções divinas.
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Invenção da moeda

Os gregos aprenderam a arte de negociar; não mais se efetuava o
comércio de uma mercadoria aceitando-se como pagamento a
troca por mercadoria semelhante. Assim, o pagamento tornou-se
monetário, ou seja, a moeda substituiu o poder de troca.
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