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Uma pequena lista de virtudes pode ser extraída da Ética a Nicômaco,
fornecendo-nos um quadro resumido de vícios por deficiência e por
excesso e a virtude correspondente, que está situada entre ambos:

Vício por deficiência Virtude Vício por excesso
Covardia Coragem Temeridade
Avareza Liberalidade Esbanjamento
Indiferença Gentileza Irascibilidade
Enfado Amizade Condescendência
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A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do
mundo, e esses atributos não devem estar separados como na inscrição
existente em Delfos “das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é
a saúde; porém a mais doce é ter o que amamos”. Todos estes atributos
estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor,
nós a identificamos como felicidade. (ARISTOTELES. A Política. São Paulo:
Cia das Letras, 2010).
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Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos,
Aristóteles a identifica como

A) busca por bens materiais e títulos de nobreza.
B) plenitude espiritual e ascese pessoal.
C) finalidade das ações e condutas humanas.
D) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.
E) expressão do sucesso individual e reconhecimento público.
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(Unicamp 2013) A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no
século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação “sei que
nada sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma
resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após
interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de
que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria
ignorância.
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O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia, pois

A) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer
adquirir conhecimentos.
B) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma
vez que a função da Filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos
gregos.
C) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que
estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos.
D) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas
concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas.

26


