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1. (UNESP 2020) Em 4 de julho de 2012, foi detectada uma nova partícula, que pode ser o
bóson de Higgs. Trata-se de uma partícula elementar proposta pelo físico teórico Peter
Higgs, e que validaria a teoria do modelo padrão, segundo a qual o bóson de Higgs seria a
partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas
elementares.

(Jean Júnio M. Pimenta et al. “O bóson de Higgs”).

O que se descreve no texto possui relação com o conceito de arché, desenvolvido pelos
primeiros pensadores pré-socráticos da Jônia. A arché diz respeito
A) à retórica utilizada pelos sofistas para convencimento dos cidadãos na pólis.
B) a uma explicação da origem do cosmos fundamentada em pressupostos mitológicos.
C) à investigação sobre a constituição do cosmos por meio de um princípio fundamental da
natureza.
D) ao desenvolvimento da lógica formal como habilidade de raciocínio.
E) à justificação ética das ações na busca pelo entendimento sobre o bem.
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2. (Enem PPL 2019) Tomemos o exemplo de Sócrates: é precisamente ele
quem interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando: “Tu te
ocupas de ti?” O deus o encarregou disso, é sua missão, e ele não a
abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é
certamente o homem que cuida do cuidado dos outros: esta é a posição
particular do filósofo.

(FOUCAULT, M. Ditos e escritos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

O fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente
em sua ação dialógica:
A) Examinar a própria vida.
B) Ironizar o seu oponente.
C) Sofismar com a verdade.
D) Debater visando a aporia.
E) Desprezar a virtude alheia.
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3. (UEL 2018) Sócrates, Giordano Bruno e Galileu foram pensadores que
defenderam a liberdade de pensamento frente às restrições impostas pela
tradição. Na Apologia de Sócrates, a acusação contra o filósofo é assim
enunciada:
Sócrates [...] é culpado de corromper os moços e não acreditar nos deuses
que a cidade admite, além de aceitar divindades novas (24b-c).
Ao final do escrito de Platão, Sócrates diz aos juízes:
Mas, está na hora de nos irmos: eu, para morrer; vós, para viver. A quem
tocou a melhor parte, é o que nenhum de nós pode saber, exceto a divindade.
(42a).

(PLATÃO. Apologia de Sócrates. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2001. p. 122-23; 147).
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a disputa entre filosofia e
tradição presente na condenação de Sócrates, assinale a alternativa correta.
A) O desprezo socrático pela vida, implícito na resignação à sua pena, é
reforçado pelo reconhecimento da soberania do poder dos juízes.

B) A aceitação do veredito dos juízes que o condenaram à morte evidencia que
Sócrates consentiu com os argumentos dos acusadores.

C) A acusação a Sócrates pauta-se na identificação da insuficiência dos seus
argumentos, e a corrupção que provoca resulta das contradições do seu
pensamento.

D) A crítica de Sócrates à tradição sustenta-se no repúdio às instituições que
devem ser abandonadas em benefício da liberdade de pensamento.

E) A sentença de morte foi aceita por Sócrates porque morrer não é um mal em
si e o livre pensar permite apreender essa verdade.
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4. (Unicentro 2012) Sobre o pensamento socrático, analise as afirmativas e marque
com V, as verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Sócrates é autor da obra Ética a Nicômaco.
( ) O pensamento socrático está escrito em hebraico.
( ) A ironia e a maiêutica são as bases de sua filosofia.
( ) Sócrates não criticou o saber dogmático, sendo, por isso, conselheiro dos

governantes de Atenas.
( ) Os diálogos platônicos são importantes textos filosóficos que relatam, na maioria, o

pensamento de Sócrates.
A partir da análise dessas afirmativas, a alternativa que indica a sequência correta, de
cima para baixo, é a
A) F V F V V
B) V F V V F
C) F F V F V
D) V F F F V
E) F V V V F


