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1. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um
infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais
aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é,
absolutamente, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de came e de ouro
seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como
figura. (HEGEL, G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.) Os pré-socráticos: vida e
obra. São Paulo: Nova Cultural, 2000 - adaptado).
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O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o
qual o “princípio constitutivo das coisas” estava representado pelo (a)

A) número, que fundamenta a criação dos deuses
B) devir, que simboliza o constante movimento dos objetos
C) água, que expressa a causa material da origem do universo
D) imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal
E) átomo, que explica o surgimento dos entes.

E
4



2.
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 humano 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).
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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.

C
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3. O que implica o sistema da pólis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre
todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a
discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como
do jogo político. (VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand,
1992 - adaptado).

Na configuração da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função
A) agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade.

B) permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus
magistrados.
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C) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as
questões da comunidade.

D) reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem
tomados em caso de guerra.

E) congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se
em assembleias.

C
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4. A difusão da democracia grega criava a demanda que os sofistas pretendiam suprir
em sua capacidade de educadores profissionais. O caminho para o sucesso político
estava aberto a qualquer um, contanto que tivesse a capacidade e o treino para
sobrepujar seus competidores. A necessidade primordial era dominar a arte de falar
persuasivamente. Em função disso, argumentou-se que todo o ensino dos sofistas se
resume na arte retórica. (GUTHRIE, W. K. C. Os sofistas. Tradução João Rezende Costa.
São Paulo: Paulus, 1995, p. 24. com adaptações).
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Considerando o texto sobre os sofistas, deduz-se que

A) a retórica sofista tinha um lugar de destaque na nascente democracia grega do século V
a.C, posto que a palavra se torna um instrumento fundamental no mundo jurídico-
político.

B) o papel do educador na Grécia clássica estava diretamente ligado ao desejo de
competição pública, posto que os sofistas se interessam pela prática da erística
(disputa).

C) o sucesso político não dependia da habilidade na arte de falar, posto que os mais altos
cargos públicos eram ocupados pelos que possuíam uma argumentação persuasiva.

D) a argumentação sofística era um método para se alcançar as verdades eternas.
E) a base da filosofia dos sofistas é a procura por verdades universais, tendo como

consequência o reto governo na pólis.

A
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5. O trecho seguinte, do diálogo platônico Górgias, refere-se ao modo de filosofar
de Sócrates.

“Assim, Cálicles, desmanchar o nosso convênio e te desqualificas para investigar
comigo a verdade, se externares algo com tua maneira de pensar”
(PLATÃO. Górgias. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2002, p. 198,
495a).

Marque a alternativa que expressa corretamente o procedimento
empregado por Sócrates.
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A) a base da filosofia socrática é a procura da verdade acerca do conhecimento da
Natureza e da maneira de pensar sobre os princípios racionais que governam o cosmos a
partir do conhecimento acumulado pelos filósofos anteriores.

B) a base da filosofia socrática é a refutação, a partir de um convênio em busca da
verdade, de todas as proposições de seus interlocutores com o intuito de demonstrar
que o conhecimento das questões morais é impossível.

C) a base da filosofia socrática é a educação mediante os discursos políticos e jurídicos
encenados nos tribunais atenienses. Sócrates parte das proposições dos adversários
para encontrar um discurso oposto que seja retoricamente persuasivo.
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D) a base da filosofia socrática é o ensino ortodoxo e inequívoco das verdades
necessárias à perfeição da alma e à inserção na sociedade grega.

E) a base da filosofia socrática é a procura da perfeição da alma, mediante o exame
de si mesmo e dos concidadãos, que é a condição da excelência moral. A refutação
socrática é, sobretudo, um modo de testar a verdade da excelência da vida.

A
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6. O trecho abaixo faz uma referência ao procedimento investigativo adotado por
Sócrates.

“O fato é que nunca ensinei pessoa alguma. Se alguém deseja ouvir-me quando
falo ou me encontro no desempenho de minha missão, quer se trate de moço ou
velho (...) me disponho a responder a todos por igual, assim os ricos como os
pobres, ou se o preferirem, a formular-lhes perguntas, ouvindo eles o que lhes
falo”. (PLATÃO. Apologia de Sócrates. Belém: EDUFPA, 2001. 33a – b).
Marque a alternativa que melhor representa o “método” socrático.

14



A) Sócrates nada ensina porque apenas transmite aquilo que ouve do seu dáimon. Seu
procedimento consiste em discursar, igualmente para qualquer ouvinte, com longos
discursos demonstrativos retirados da tradição poética ou com perguntas que levam o
interlocutor a fazer o mesmo. A ironia é o expediente utilizado contra os adversários, cujo
objetivo é somente a disputa verbal.

B) A profissão de ignorância e a ironia de Sócrates fazem parte do seu procedimento geral
de refutação por meio de perguntas e respostas breves (élenkhos), e constituem um meio
de reverter os argumentos do interlocutor para fazê-lo cair em contradição. A refutação
socrática revela a presunção de saber do adversário, pela insuficiência de suas definições e
pela aporia.
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C) Sócrates nunca ensina pessoa alguma, porque a profissão de ignorância caracteriza o
modo pelo qual encoraja seus discípulos a adquirirem sabedoria diretamente do deus do
Oráculo de Delfos. A ironia socrática é uma dissimulação que, pela zombaria, revela as
verdadeiras disposições do pequeno número dos que se encontram aptos para a Filosofia.

D) Sócrates nunca ensina pessoa alguma sem antes testar sua aptidão filosófica por meio
de perguntas e respostas. Seu procedimento consiste em destruir as definições do
adversário por meio da ironia. A ignorância socrática encoraja o adversário a revelar suas
opiniões verdadeiras que, pela refutação, dão a medida da aptidão para a vida filosófica.

E) Sócrates sempre ensina a verdade, porque ele recebe a sabedoria diretamente do deus
do Oráculo de Delfos.

C
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7. Segundo Platão, as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre
equivocadas, ilusórias e, sobretudo, passageiras, já que eles mudam de opinião de
acordo com as circunstâncias. Como agem baseados em opiniões, sua conduta resulta
quase sempre em injustiça, desordem e insatisfação, ou seja, na imperfeição da
sociedade.

Em seu livro A República, ele, então, idealizou uma sociedade capaz de alcançar a
perfeição, desde que seu governo coubesse exclusivamente
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A) aos guerreiros, porque somente eles teriam força para obrigar todos a agirem
corretamente.

B) aos tiranos, porque somente eles unificariam a sociedade sob a mesma vontade.

C) aos mais ricos, porque somente eles saberiam aplicar bem os recursos da sociedade.

D) aos demagogos, porque somente eles convenceriam a maioria a agir de modo
organizado.

E) aos filósofos, porque somente eles disporiam do conhecimento verdadeiro e
imutável. C
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8. (IFAL COPEMA 2013 – Adaptação Prof. Mac Dowell) O centro do Livro A
República, de Platão, se encontra situado no celebérrimo Mito da Caverna.
Paulatinamente o mito foi sendo interpretado como símbolo da metafísica, da
gnosiologia, da dialética e, inclusive, da ética e da mística platônicas. Sem dúvida,
este é o mito que melhor expressa todo o pensamento de Platão.

O Mito da Caverna
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A) Significa os distintos graus ontológicos da realidade, ou seja, os gêneros do ser sensível e
suprassensível, junto com suas subdivisões: as sombras da caverna são as meras
aparências sensíveis das coisas e as estátuas são as coisas sensíveis. O muro é a linha
divisória entre as coisas sensíveis e as suprassensíveis. Mais além do muro, as coisas
verdadeiras simbolizam o verdadeiro ser, e as ideias e o sol simbolizam a Ideia do Bem.

B) Simboliza os graus do conhecimento, em suas duas espécies e seus dois graus. A visão
das sombras simboliza o lógos ou imaginação e a visão das estátuas é a diánoia ou
crença. O passo desde a visão das estátuas até a visão dos objetos verdadeiros e a visão
do sol - primeiro mediata, e logo imediata - representa a dialética em seus diversos
graus e a pura intelecção.
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C) Representa o aspecto ascético, místico e teológico do platonismo. A vida na dimensão
dos sentidos e do sensível é a vida fora da na caverna, enquanto que a vida na dimensão
do espírito é a vida dentro da caverna. Ao passar do inteligível até o sensível está
especificamente representado como uma libertação das ataduras, uma conversão. A visão
suprema do sol e da luz em si é a visão do Bem e a contemplação do divino.
D) Manifesta uma concepção política refinadamente platônica. Este filósofo nos fala de
uma fuga da caverna por parte daquele que se havia libertado das cadeias, e tal fuga tem
como objetivo a libertação das cadeias que sujeitam a quem havia sido antes seus
companheiros de escravidão.
E) A fuga do desacorrentado da caverna é, sem dúvida, o papel do filósofo-político, que
deseja permanecer contemplando o verdadeiro.

A
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9. “Quando é, pois, que a alma atinge a verdade? Temos de um lado que, quando ela
deseja investigar com a ajuda do corpo qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a
engana radicalmente.

- Dizes uma verdade.
- Não é, por conseguinte, no ato de raciocinar, a não de outro modo, que a alma
apreende, em parte, a realidade de um ser
- Sim
[...] – E é este então o pensamento que nos guia: durante todo tempo em que
tivermos com o corpo, e nossa alma estiver misturada com essa coisa má, jamais
possuiremos completamente o objeto de nossos desejos! Ora, esse objeto é, como
dizíamos, a verdade.” (PLATÃO. Fédon. Trad. Jorge Paleikat e João Cruz Costa. São
Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 66-67).
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção de verdade em Platão, é
correto afirmar:

A) O conhecimento inteligível, compreendido como verdade, está contido nas ideias que a
alma possui.
B) A verdade reside na contemplação das sombras, refletidas pela luz exterior e projetadas
no mundo sensível.
C) a verdade consiste na fidelidade, e como Deus é o único verdadeiramente fiel, então a
verdade reside em Deus.
D) A principal tarefa da filosofia está em aproximar o máximo possível a alma do corpo
para, dessa forma, obter verdade.
E) A verdade encontra-se na correspondência entre um enunciado e os fatos que ele
aponta no mundo sensível. A
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10. Para Platão, havia outra forma de conhecer além daquela proveniente da experiência.
Em sua Teoria da reminiscência, a razão é valorizada como o meio de acesso ao inteligível.
De acordo com a Teoria da Reminiscência de Platão, é correto afirmar que o conhecimento
é:
A) Estruturado empiricamente como condição para a realização das atividades da razão.
B) Proveniente da percepção sensível, na qual os sentidos retêm informações evidentes
sobre o mundo material.
C) Originado da ação que os objetos exercem sobre os órgãos dos sentidos, produzindo um
conhecimento inquestionável do ponto de vista da razão.
D) Reconhecido mediante intuição intelectual, ao se referir às ideias adquiridas
anteriormente e relembradas na vida presente.
E) Fruto da ação divina que, por meio da iluminação interior, revela ao ser humano
verdades eternas. E
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