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1. Leia o texto e responda à pergunta a seguir.

"Muitas têm sido as explicações das causas históricas para a origem da filosofia na Jônia.
Alguns consideram que as navegações e as transformações técnicas tiveram o poder de
desencantar o mundo e forçar o surgimento de explicações racionais sobre a realidade.
Outros enfatizam a invenção do calendário (tempo abstrato), da moeda (signo abstrato
para a ação de troca) e da escrita alfabética (transcrição abstrata da palavra e do
pensamento), que teriam propiciado o desenvolvimento da capacidade de abstração dos
gregos, abrindo caminho para a filosofia. Sem dúvida, esses fatores foram importantes e
não podem ser desconsiderados e minimizados, mas não foram os principais" (CHAUÍ, M.
Introdução à história da filosofia - dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Brasiliense,
1994 - p. 35).
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A principal determinação histórica para o nascimento da filosofia é

a) política: o nascimento, simultâneo a ela, da Cidade-Estado, isto é, da polis, pois, com
esta, desaparece a figura que foi a do antecessor do filósofo, o Mestre da Verdade (o
poeta, o adivinho e o rei-da-justiça).
b) ética: na Grécia arcaica a palavra verdadeira ou alétheia nasce simultaneamente à
filosofia, pois é esta palavra eficaz que dá origem ao logos em oposição à dóxa.
c) mitológica: o nascimento, simultâneo a ela, do oráculo de Delfos, marcando, de
forma decisiva, a vinculação entre a filosofia e mitologia.
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d) épica: o nascimento, simultâneo a ela, de uma nova classe de homens, aqueles que
têm direito à palavra, os guerreiros; no entanto, não se trata mais daquela palavra
religiosa, solitária e unilateral, própria dos iniciados, mas sim da palavra
compartilhada, dita em público, de maneira leiga e humana.

e) teórica: a filosofia nasce da contemplação desinteressada, ela é simultânea ao
nascimento da ontologia ou metafísica, isto é, à pretensão do logos em atingir o
universal (o Ser).

A
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2. O fato científico

a) consiste em um método de interpretação conceitual-filosófico, posterior ao
procedimento analítico.
b) é o procedimento analítico por excelência das ciências humanas, encarregado de
vincular os elementos subjetivos e objetivos de um fenômeno.
c) ou o objeto científico são dados empíricos espontâneos de nossa experiência
cotidiana, arrolados pelos cientistas para verificação e classificação estatísticas.
d) ou o objeto científico são dados empíricos construídos pela investigação
científica.
e) demonstra, prova e prevê uma teoria científica. D

6



7

3. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a

alternativa com a sequência correta.

( ) O trabalho das ciências pressupõe, como condição, o trabalho da Filosofia,

mesmo que o cientista não seja filósofo.

( ) Admiração e espanto são atitudes filosóficas que significam: tomamos distância

do nosso mundo costumeiro e, mediante nosso pensamento, como se

estivéssemos acabando de nascer para o mundo e para nós mesmos, perguntamos

o que é, por que é, e como é o mundo.
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( ) A Filosofia pode ser considerada Ciência, é assim desde a antiguidade clássica;

ambas trabalham com enunciados rigorosos, buscam encadeamento lógico entre os

enunciados, operam com conceitos obtidos por procedimentos de demonstração e

prova. Por isso, a Filosofia, assim como as Ciências, exige a fundamentação racional e

sistemática do que é enunciado e pensado.

( ) A reflexão filosófica organiza-se em torno de três grandes conjuntos de questões: O

que é pensar, falar e agir? E elas pressupõem a seguinte pergunta: nossas crenças

cotidianas são ou não são um saber verdadeiro, um conhecimento?
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( ) A atitude científica depende de nossos saberes cotidianos, por isso, ela não

se distingue da atitude costumeira ou do senso comum. Não podemos negar

ao menos duas características pressupostas a ambas as atitudes: objetividade -

isto é, procuram as estruturas necessárias das coisas investigadas - e

generalização - tendem a reunir numa ideia coisas e fatos julgados

semelhantes, procurando estabelecer relações de causa e efeito.
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a) V - V - F - V - F.

b) F - V - V - V - V.

c) F - V - F - F - F.

d)V - F - V - V - V.

e) V - F - F - V - V. A
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4. Muito já se disse acerca das relações entre mito e filosofia. Há aqueles, como o

inglês Francis Macdonald Cornford, que, ainda que tenham suas diferenças, há

vínculos do mito na filosofia. Porém, ao contrário desta teoria da continuidade,

estudiosos do assunto, como Jean-Pierre Vernant, defendem a ruptura entre mito

e filosofia.

Considerada esta última hipótese, pode-se afirmar que a ruptura entre mito e

filosofia se dá porque
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a) o mito tem caráter cosmológico, enquanto a filosofia explica o universo a partir

de bases racionais.

b) a inteligibilidade do mito é dada, enquanto a filosofia busca a definição rigorosa

de conceitos.

c) o mito possui uma relação crítica com seu conteúdo, enquanto a filosofia jamais

é crítica de si mesma.

d) o mito é narrativo, enquanto que a filosofia é descritiva.

e) o mito é a própria racionalização do pensamento filosófico moderno. B
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5. Sobre as origem da Filosofia, é correto afirmar:

a) Surgiu na Grécia, em torno do século VI a.C., quando os gregos perceberam que as

explicações míticas não eram suficientes para explicar os fenômenos da natureza.

b) Está relacionada com as conquistas gregas do Oriente por Alexandre Magno, em

torno do século III a.C., e o fenômeno denominado Helenismo pelos conquistadores.

c) Tornou-se uma disciplina de reflexão e crítica proporcionada pela conquista da Grécia

pelos romanos, em torno do século II a.C., e a transferências de sábios para a cidade

de Roma.



A
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d) Está vinculada à publicação do livro a República de Platão, em torno do

século IV a.C., quando as diferentes formas de conhecimento foram impressas

em pergaminhos.

e) Surgiu com os primeiros relatos do historiador Heródoto, em torno do

século V a.C., ao refletir sobre o significado da vitória contra os persas na

Batalha de Maratona.
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6. "Quem são os verdadeiros filósofos? Aqueles que amam a verdade" (Platão).

"A crença forte só prova a sua força, não há a verdade daquilo em que se crê"

(Nietzsche).

"Não há verdade primeira, só há erros primeiros" (Bachelard).

Para a atitude crítica ou filosófica, a verdade nasce da decisão e da deliberação de

encontrá-la, da consciência da ignorância, do espanto, da admiração e do desejo de

saber.

Nessa busca, a Filosofia é herdeira de três grandes concepções da verdade:
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a) Evidência - conservador - verificação.

b) Dogmática - sintaxe - semântica.

c) Prática-coerência - juízo-real - uso-valor.

d) Ver-perceber - falar-dizer - crer-confiar.

e) Ver-crer - sintaxe - verificação

D
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7. O momento histórico da passagem do mito ao nascimento da filosofia da Grécia

antiga teve como um dos fatores a:

a) A condição geográfica do território grego proporcionou a expansão em direção ao

exterior, favorecendo o comércio marítimo, contribuindo para o processo de

desmistificação.

b) A reinvenção de uma escrita, estimulando o pensamento crítico, enquanto as leis

escritas foram responsáveis pela permanência no poder da classe rica já existente.
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c) A organização política relacionada aos limites geográficos do território grego

permitiu a formação de um grande e único império.

d) O ambiente da polis estimulava o debate em praça pública, fazendo nascer a

política e o cidadão, mesmo sendo suas decisões ainda sob o poder da vontade

dos deuses.

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

A



19

8. As indagações fundamentais da atitude filosófica e da reflexão filosófica não se realizam

ao acaso. A filosofia não é feita de "achismos" nem é pesquisa de opinião à maneira dos

meios de comunicação de massa. As indagações filosóficas se realizam de modo sistemático.

Sabendo disso, é correto afirmar que o conhecimento filosófico é um trabalho intelectual

onde:

a) As respostas estejam relacionadas entre si e esclareçam umas às outras

b) Contenta-se exclusivamente em obter respostas para as questões que se apresentam

c) As respostas formem conjuntos coerentes de ideias

d) As respostas sejam provadas e demonstradas racionalmente

e) As respostas formem conjuntos coerentes de significações B
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9. “Vivemos em um mundo que valoriza as aplicações imediatistas do conhecimento. O

senso comum aplaude a pesquisa científica que visa a cura do câncer ou da AIDS (...)

diante disso não é raro que alguém indague: Para que estudar filosofia se não vou

precisar dela na minha vida profissional?” (ARRUDA; ARANHA). Após ler a afirmação

anterior, assinale a opção que menos se harmoniza com a reflexão sobre a utilidade da

Filosofia:

a) Independente de não se perceber uma utilidade prática imediata da Filosofia, pode-

se dizer que ela é necessária para estimular o indivíduo a pensar com a própria

cabeça; a não ser um mero de reprodutor de informações pensadas por outros e

entregues a ele como verdade.



21

b) O estudo da Filosofia leva em conta o fato de o homem não ter apenas

necessidades materiais. Encara o homem como um ser que precisa as necessidades

que vão além do mundo concreto.

c) A Filosofia, tanto quanto as outras ciências, se preocupa com a satisfação das

necessidades concretas do ser humano. A grande diferença está no momento em que

essa preocupação se manifesta: para a ciência a satisfação é imediata; para a Filosofia

a manifestação depende da corrente filosófica em questão.
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d) A Filosofia é necessária porque possibilita um olhar diferente daquele

predominante e assim viabiliza uma outra dimensão da realidade além das

necessidades imediatas nas quais o indivíduo encontra-se mergulhado.

e) A Filosofia não se satisfaz com respostas prontas ou elaboradas, mas com

questões que surgem à medida que as respostas são dadas.

C
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10. Tales de Mileto foi o iniciador da filosofia da physis, pois foi o primeiro a

afirmar a existência de um princípio originário único, causa de todas as coisas que

existem, sustentando que esse princípio é a água. Essa proposta é importante,

podendo com boa dose de razão ser qualificada como a primeira proposta

filosófica daquilo que se costuma chamar civilização ocidental. A filosofia surgiu

na Grécia, no século VI a.C. Seus primeiros filósofos foram os chamados pré-

socráticos. De acordo com o texto, assinale a alternativa que expressa o principal

problema por eles investigado.
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a) A cosmologia, como investigação acerca da origem e da ordem do mundo.

b) A ética, enquanto investigação racional do agir humano.

c) A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte.

d) A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua legislação.

e) A filosofia usa da sua característica irracional para justificar o conhecimento

adquirido através do senso comum.

A


