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1. (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
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A) estética.

B) filosófica.

C) mitológica.

D) científica.

E) crítica.

C
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2. (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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3. (IFSP 2011) Comparando-se mito e filosofia, é correto afirmar o seguinte:

A) A autoridade do mito depende da confiança inspirada pelo narrador, ao passo que a
autoridade da filosofia repousa na razão humana, sendo independente da pessoa do
filósofo.
B) Tanto o mito quanto a filosofia se ocupam da explicação de realidades passadas a partir da
interação entre forças naturais personalizadas, criando um discurso que se aproxima do da
história e se opõe ao da ciência.
C) Enquanto a função do mito é fornecer uma explicação parcial da realidade, limitando-se ao
universo da cultura grega, a filosofia tem um caráter universal, buscando respostas para as
inquietações de todos os homens.

6



D) Mito e filosofia dedicam-se à busca pelas verdades absolutas e são, em essência,
faces distintas do mesmo processo de conhecimento que culminou com o
desenvolvimento do pensamento científico.

E) A filosofia é a negação do mito, pois não aceita contradições ou fabulações,
admitindo apenas explicações que possam ser comprovadas pela observação direta
ou pela experiência.

7

A



4. O QUE OS PRÉ-SOCRÁTICOS BUSCAVAM SABER?

a) O princípio originador de todas as coisas.
b) A origem da mitologia.
c) O fundamento do nosso agir.
d) O fundamento do nosso pensar.
e) A essência de Deus.
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5. QUEM ERAM OS PENSADORES DE MILETO?

a) Tales, Anaximandro e Pitágoras.
b) Anaximandro, Anaxímenes e Empédocles.
c) Empédocles, Pitágoras e Tales.
d) Tales, Anaximandro e Anaxímenes.
e) Somente Tales de Mileto. D

9



6. HERÁCLITO DE ÉFESO CONCENTROU SUAS PESQUISAS E OBSERVAÇÕES EM 
QUE?

a) No Ser (ontologia).
b) Nas estrelas e constelações.
c) Na mudança. 
d) No Não ser.
e) Nos átomos.
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7. O QUE ANAXIMANDRO ACREDITAVA SER O ELEMENTO PRIMORDIAL DE TODAS AS 
COISAS?

a) A água.
b) O ar e apeíron.
c) Os átomos e células.
d) O Ser e não ser.
e) Uma força indeterminada.

E
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8. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a
origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos e levá-la a sério? Sim,
e por três razões: em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem das
coisas; em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar,
porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é
um.(NIETZSCHE, F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 1999).
O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos?
A) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades
racionais.
B) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas.
C) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes.
D) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas.
E) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real.
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9. Sobre a religião dos gregos, assinale a alternativa correta.

A) A mitologia está estritamente associada à religião.
B) A religião está associada à vida prática do grego, e transcende o ritual para
ordenar todos os gestos da existência.
C) Na vida coletiva, era comum que o grego não fosse religioso.
D) A religião e a política não se misturavam entre os gregos.
E) Os deuses gregos são muito parecidos com os homens (possuem
características antropomórficas), por isso o grego não se sente inferior a eles.
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10.
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. (BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-

Rio, 2006 - adaptado).
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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
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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.

D


