
 

 

 

QUESTÃO 01. Os sofistas, mestres da retórica e da 
oratória, opunham-se aos pressupostos de que as leis e 
os costumes sociais eram de caráter divino e universal. 
Deu-se assim, entre eles, o: 
 
a) naturalismo 
b) relativismo 
c) ceticismo filosófico 
d) cientificismo 
e) racionalismo. 
 
QUESTÃO 02. Os Sofistas foram acusados por Platão e 
por Aristóteles de serem comerciantes do saber, mas 
hoje se reconhece suas contribuições em diversas áreas 
do conhecimento, como, por exemplo, para a retórica. 
É CORRETO AFIRMAR QUE OS SOFISTAS 
 
a) eram em grande parte estrangeiros e desenvolveram 
a educação em ambiente artificial, tendo em vista o 
êxito do educando na política 
b) advindos em grande parte das colônias chegam a 
Atenas, ajudando Sócrates a reformar o regime 
democrático da polis 
c) fundamentaram o conhecimento pela razão, 
aprimorando pelo discurso, o pensamento pitagórico 
d) após enriquecerem passaram a ministrar aulas 
gratuitas, modificando todo o sistema de ensino da 
Grécia Antiga 
e) defendiam a existência de verdades absolutas e 
universais. 

 
QUESTÃO 03. (IFRS 2010) Sócrates inaugura o período 
clássico da filosofia grega, também chamado de período 
antropológico. O problema do conhecimento passou a 
ser uma problemática central na filosofia socrática, pois 
"a briga" de Sócrates com os sofistas tinha por objetivo 
resgatar o amor pela sabedoria e a valorização pela 
busca da verdade. 
Nesse contexto, Sócrates inaugura seu método que se 
fundamenta em dois princípios básicos, que são: 
 
a) A indução e dedução das verdades lógicas. 
b) A doxa e o lógos convergindo para o conceito 
racional. 
c) A ironia e a Maiêutica enquanto caminhos para 
conhecer a verdade através do auto-conhecimento 
(conhecer-te a ti mesmo).  
d) O diálogo e a dúvida dialética. 

e) A amizade e a justiça 
social. 
  
QUESTÃO 04. Pois eu, Atenienses, devo essa reputação 
exclusivamente a uma ciência. Qual vem a ser essa 
ciência? A que é, talvez, a ciência humana. É provável 
que eu a possua realmente, os mestres mencionados há 
pouco possuem, quiçá, uma sobre-humana. Esse trecho, 
retirado da Apologia de Sócrates (Platão), é uma 
ilustração frisante:  
 
a) do caráter antropológico da reflexão socrática. 
b) do ceticismo radical das especulações socráticas.  
c) da identidade entre o pensamento socrático e a 
cosmologia de Tales.  
d) da continuidade entre sua doutrina e o pensamento 
mítico. 
e) do surgimento da ciência experimental. 
 
QUESTÃO 05. Trasímaco estava impaciente porque 
Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era 
algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu 
entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado 
apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras 
da sua sociedade. No entanto, essas regras não 
passavam de invenções humanas. (RACHELS, J. 
Problemas da Filosofia. Lisboa: Gradiva, 2009). 
 O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no 
diálogo A República, de Platão, sustentava que a 
correlação entre justiça e ética é resultado de  
 
a) determinações biológicas impregnadas na natureza 
humana.  
b) verdades objetivas com fundamento anterior aos 
interesses sociais.  
c) mandamentos divinos inquestionáveis legados das 
tradições antigas.  
d) convenções sociais resultantes de interesses 
humanos contingentes.  
e) sentimentos experimentados diante de 
determinadas atitudes humanas.  
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