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1. (UEL 2003) “Tales 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 importantíssima… podendo
com boa dose de razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que
se costuma chamar civilização ocidental.” (REALE, Giovanni. História da filosofia:

Antigüidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 1990. p. 29).
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.
a) A ética, enquanto investigação racional do agir humano.
b) A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte.
c) A epistemologia, como avaliação dos procedimentos científicos.
d) A cosmologia, como investigação acerca da origem e da ordem do mundo.
e) A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua legislação.
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2. (ENEM 2012) 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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2. (ENEM 2012)

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).
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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

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.
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A REVIRAVOLTA ANTROPOLÓGICA: OS SOFISTAS E SÓCRATES
Saímos do período pré-socrático ou cosmológico (séc. VI a.C.) e, agora,
entramos no período socrático ou antropológico (séc. V a.C.). Houve
um deslocamento do eixo da reflexão filosófica da physis e do cosmo
para o homem e a sociedade. Os principais motivos para esse
deslocamento são um esgotamento temático, ou seja, o debate sobre
a physis se exauriu e uma mudança no contexto econômico-político-
social-cultural que tinha se alterado, enormemente, com a agonia da
aristocracia grega.
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OS SOFISTAS – Eram sábios da Grécia antiga (séc. V a.C.) que ensinavam,
mediante pagamento, cultura geral grega e a arte de argumentar (retórica). A
palavra sofista deriva do grego sophistés, que significa sábio. Possui, portanto,
um sentido extremamente positivo. Todavia, sobretudo por causa de alguns
filósofos posteriores, principalmente Platão e Aristóteles, o termo assumiu um
significado depreciativo.
PRINCIPAIS TEMAS DOS SOFISTAS:
• Relativismo: não existem verdades absolutas.
• Subjetivismo: a verdade é a verdade de cada um.
• Redução do conhecimento à opinião.
• A linguagem: torna verdadeiros os argumentos através da argumentação.
• Todas as coisas são convenções (nomos).
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1. O nascimento da reflexão filosófica na Grécia antiga está associado aos 
pensadores que antecederam a Sócrates, os chamados pré-socráticos. As 
questões fundamentais propostas por esses filósofos são de âmbito 
eminentemente:

A) moral
B) político
C) cosmológico
D) educacional
E) religioso.
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2. Os sofistas, mestres da retórica e da oratória, opunham-se aos pressupostos 
de que as leis e os costumes sociais eram de caráter divino e universal.
Deu-se assim, entre eles, o:

A) naturalismo
B) relativismo
C) ceticismo filosófico
D) cientificismo
E) racionalismo.


