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FILOSOFIA – VOLUME 1 
RESOLUÇÕES – EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
 
01.  B  

Segundo o texto do classicista W. Jaeger, a 
mitologia possuía um desejo de compreensão 
pulsante e uma racionalidade operante, isto é, 
essa mitologia e a filosofia possuíam pontos e 
comunicação, de modo que a razão também 
participa das elaborações dos poetas e, por 
conseguinte, mitologia e racionalidade não são 
exatamente excludentes entre si.  
 

02.  C  
A fábula de La Fontaine se classifica como uma 
narrativa mitológica, pois estrutura-se por meio 
da mistura de elementos fantásticos e de 
elementos que compõem a realidade; tem o 
objetivo de narrar a origem dos acontecimentos 
de tempos imemoriais; cria suas narrativas por 
meio de genealogias; e busca possibilitar aos 
ouvintes o entendimento de questões complexas. 
A narrativa mitológica não se preocupava com a 
questão da coerência entre a realidade e a 
fantasia, seu objetivo era descrever através da 
narrativa uma explicação sobre as origens das 
questões que compõem a realidade humana, por 
meio da descrição de acontecimentos de tempos 
antigos, baseada, não na razão, mas na autoridade 
de quem serve como intérprete entre o mundo 
divino e o mundo natural. Essa narrativa era 
desprovida de caráter crítico ou científico. Embora 
represente a primeira tentativa de explicação da 
realidade, não se configurava ainda como um 
discurso filosófico ou estético. 
 

03.  A  
A forma proposta pelos gregos para compreender o 
Universo não foi algo que surgiu espontaneamente, 
ela foi impulsionada por fatores como: as 
navegações, o desenvolvimento da moeda, da 
escrita, a invenção do calendário e principalmente 
o surgimento da “pólis” (cidade). Esses fatores 
possibilitaram a estes primeiros pensadores 
concentrar suas reflexões sobre a “phisys” 
(natureza), a fim de encontrar o “arché” 
(princípio) por meio de um “logos” (discurso) que 
pudesse compreender racionalmente o “Cosmos” 
(Universo). 
A busca por explicações mais gerais, que 
conseguissem dar respostas mais duradouras e 
definitivas acerca da realidade (mundo, natureza e 
ser humano) mostrou que poderia ser apreendida 
pelo pensamento. Dessa forma, a compreensão 
da natureza e de sua constituição permitiu o 
entendimento racional de leis pelas quais a 
natureza opera, sendo, assim, perfeitamente 

possíveis de serem compreendidas e expressas 
de forma racional por meio de nosso pensamento. 
 

04.  D  
A filosofia nasce, historicamente, em um período 
da Grécia Antiga, no qual se modificava a maneira 
com que os homens se relacionavam. Sendo que 
os mitos organizavam toda a vida social, 
consolidando práticas e cerimônias religiosas nas 
famílias, entre as famílias, nas tribos, entre 
cidades, etc., a sua modificação, ou até extinção, 
inevitavelmente faria renascer, distinta, a 
organização das relações dos homens entre eles 
mesmos nas casas e na cidade. A filosofia, por 
conseguinte, tem sua origem em duas 
modificações: uma contextual e outra subjetiva, 
isto é, uma modificação na cidade e outra no 
próprio homem. As modificações da cidade e da 
própria subjetividade se confundem, pois a 
própria cidade deixa de se conformar com certas 
tradições religiosas e a própria subjetividade, com 
o passar das gerações, deixa de prezar os valores 
ancestrais organizados nos mitos. Com essas 
mudanças, a cidade e o homem passam a se 
constituir a partir de outras práticas consideradas 
fundamentais, como o pensamento racional – um 
pensamento com começo, meio e fim e justificado 
pela experiência do mundo, sem o auxílio de entes 
inalcançáveis. 
 

05.  B  
O nascimento da filosofia é contemporâneo a 
transformações na estrutura social grega. 
 

06.  D  
Gonia tem origem em duas palavras gregas: 
gennao (engendrar, gerar) e genos (nascimento, 
gênese, descendência, gênero, espécie). Sendo 
assim, cosmogonia corresponde à narrativa de 
geração ou origem do cosmo. Por outro lado, 
theos significa deuses, coisas divinas. Portanto, 
teogonia corresponde à narrativa de origem dos 
deuses e das coisas divinas. 
 

07.  E  
Os mitos tinham grande importância para a 
cultura da Grécia Clássica. Eles apresentavam, não 
somente uma narrativa mágica acerca da origem 
das coisas, mas também uma cosmovisão que 
fazia sentido no cotidiano dos cidadãos. Com isso, 
os mitos adquiriam a função educativa e 
formativa dos cidadãos, servindo de 
conhecimento comum sobre o qual as pessoas 
significavam suas vidas cotidianas. É nesse 
sentido que, por exemplo, os deuses 
apresentavam características humanas e que as 
noções cosmológicas mais importantes para a 
sociedade grega sempre estiveram presentes nos 
mitos. Entretanto, é importante ressaltar que, 
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ainda que possua uma coerência interna, os mitos 
são bastante diferentes do saber filosófico. 
 

08.  A  
O mito é a narrativa sobre a origem dos 
fenômenos, plantas, animais, astros e, sobretudo, 
sobre a origem do mundo e do próprio novo e se 
baseia na autoridade de quem narra, seja porque 
o narrador presenciou o ocorrido, seja porque 
recebeu esse discurso de quem testemunhou 
diretamente. A filosofia tenta propor uma 
explicação racional para os mesmos fenômenos e, 
portanto, sua autoridade não está em quem narra, 
e sim na lógica de sua argumentação. Enquanto o 
mito explica coisas que aconteceram num 
passado longínquo, a filosofia se preocupa com a 
totalidade do tempo, isto é, propõe uma 
explicação de como as coisas são, tanto faz se no 
passado, no presente ou no futuro. O mito explica 
a origem das coisas por meio de lutas, rivalidades, 
alianças e relações de parentesco. A filosofia, em 
contraste, explica os mesmos fenômenos, 
acionando combinações ou separações de quatro 
elementos: água, fogo, terra e ar. Por fim, há, nos 
mitos, contradições ou aspectos incompreensíveis, 
mas que são mascarados pela autoridade de 
quem narra. Já a filosofia não admite obscuridade 
e se funda na lógica e na razão, que está presente 
em todos, independentemente de quem fala. 
Dessa maneira, somente a alternativa A está 
correta. 
 

09.  E  
A questão diz respeito ao papel dos poetas na 
cultura grega clássica. Sendo eles inspirados 
pelos deuses, são responsáveis pela transmissão 
dos mitos e da memória aos homens. Todas as 
alternativas, com exceção da [E], fazem referência 
a características que não são próprias da 
atividade do poeta. 
 

10.  E  
A mudança a respeito do pensamento 
cosmológico na Grécia Antiga é acompanhada por 
profundas transformações na estrutura social, 
econômica e política da região no período. Não se 
pode separar a relação da filosofia com a 
estrutura social grega. A única alternativa que trata, 
de maneira satisfatória, dessas transformações é 
a [E]. 
 
 

AULA 2 
 
01.  B  

Os filósofos pré-socráticos representam uma 
mudança no pensamento grego, por serem os 
primeiros a buscarem explicações sobre a origem 
do Universo (Cosmos) e da natureza (phisys) por 
meio do discurso racional (lógos), sem apelar para 
o recurso místico. Em suas elaborações buscavam 
determinar um princípio unificador (arché) que 

pudesse servir de referencial básico para alicerçar 
suas teorias. Eles desenvolveram suas teorias em 
diferentes localidades ao longo de toda a Grécia 
(Samos, Mileto, Éfeso), construindo diferentes 
escolas que defendiam diferentes princípios 
explicativos. Não havia uma unificação no 
pensamento. 
Por exemplo, Tales de Mileto tinha como arché a 
água, a fim de demonstrar a mutabilidade da 
realidade. Anaxímenes, mesmo sendo de Mileto, 
definia como arché o ar. Já Heráclito definia como 
arché o fogo. O princípio do ilimitado foi criado por 
Anaximandro e é conhecido como ápeiron, 
representa aquilo que une as coisas, mas não 
possui materialidade. Assim, para Tales, 
Anaxímenes e Heráclito, o arché é uma 
transformação da matéria e o ápeiron é a geração 
a partir do indefinido. A alternativa [B] é a única 
que está de acordo com as características e 
teorias referentes aos filósofos pré-socráticos.  
 

02.  A  
O argumento de Zenão problematiza a tese de 
que o espaço, conceitualmente dado, é divisível. 
Portanto, o seu argumento parte da suposição da 
verdade dessa qualidade do espaço, sua 
divisibilidade, para provar o seu absurdo. Se 
considerarmos possível a divisão do espaço, 
então teremos que assumir, por exemplo, que é 
impossível Aquiles ultrapassar a tartaruga em 
uma corrida, pois, para Aquiles ultrapassar a 
tartaruga, ele teria antes que ultrapassar a 
metade da distância entre eles, e depois a metade 
da metade, e depois a metade da metade, e assim 
por diante, infinitamente, de modo que Aquiles 
nunca sairia do seu lugar de origem. Como isso é 
absurdo, então o espaço não é efetivamente 
divisível, e sim uno; também o movimento é 
ilusório, pois não existe um percurso que se 
percorre, afinal não se pode realmente dividir o 
espaço. 
 

03.  B  
O conceito de physis entre os pré-socráticos 
expressa basicamente o princípio gerador, 
constituinte e ordenador de todas as coisas. 
Segundo Parmênides, esse princípio é aquilo que 
racionalmente compreendemos ser sempre e 
nunca mutante, sendo o seu contrário justamente 
o não ser. É uma tese difícil de apreendermos, 
como se pode observar no seguinte trecho do seu 
poema: 

“eu te direi, e tu, recebe a palavra que ouviste, 
os únicos caminhos de inquérito que são a pensar: 

o primeiro, que é; e, portanto, que não é não ser, 
de Persuasão, é caminho, pois à verdade acompanha. 
O outro, que não é; e, portanto, que é preciso não ser. 
Eu te digo que este último é atalho de todo não crível, 

pois nem conhecerias o que não é, nem o dirias...” 

Tradução de José Cavalcante de Souza, Parmênides de Eleia, 
in Os pré-socráticos. Coleção Os Pensadores. 
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04.  D  
Tanto a teoria do filósofo grego pré-socrático 
Anaxímenes de Mileto (588-524 a.C.), quanto do 
teólogo Basílio Magno, que viveu na Idade Média, 
procuram postular princípios da constituição do 
mundo. Se por um lado Anaxímenes estabelecia 
um princípio baseado na natureza que era o ar, 
Basílio Magno acreditava em um princípio 
religioso, em que Deus era a origem de tudo. 
 

05.  E  
O período pré-socrático ou cosmológico, do final 
do século VII ao final do século IV a.C., se deu 
quando a Filosofia ocupou-se fundamentalmente 
com a origem do mundo e suas transformações 
na natureza, pois, entre outras coisas, não admite 
a criação do mundo a partir do nada, mas afirma 
a geração de todas as coisas por um princípio 
natural de onde tudo vem e para onde tudo 
retorna. 
 

06.  E  
Não é intuitivo para o estudante fazer a relação 
do texto do enunciado com a alternativa correta. 
Ele deverá possuir conhecimentos suficientes 
para poder responder, de maneira acertada, à 
questão. No texto do enunciado é apresentada a 
necessidade de uma vereda para um 
conhecimento daquilo que existe (aletheia), a 
partir da diferenciação entre o ser e o não ser. A 
questão sobre “o que é” corresponde a uma 
oposição ao pensamento de Heráclito, para quem 
todas as coisas estão em mutação. Com isso, 
Parmênides está defendendo a ideia da 
imutabilidade de todas as coisas. 
 

07.  B  
A filosofia pré-socrática, também chamada de 
filosofia cosmológica, corresponde às primeiras 
manifestações filosóficas anteriores às inovações 
introduzidas pelo pensamento de Sócrates, Platão 
e Aristóteles. Ainda que apresente uma série de 
interpretações, inclusive antagônicas, a filosofia 
pré-socrática tem como eixo principal uma 
reflexão sobre a origem do mundo e sobre as 
transformações da natureza. 
 

08.  A  
O nascimento da filosofia corresponde à 
passagem de uma explicação mitológica para 
uma explicação racional e sistemática sobre a 
origem das coisas e sobre as questões da 
natureza. Na afirmação de Tales, se observa como 
o princípio de todas as coisas é o mesmo: a água. 
Sendo assim, tal frase também pode ser 
interpretada como “Tudo é um”. 
 

09.  E  
Édipo é um herói trágico da mitologia grega, 
protagonista da peça homônima de Sófocles. 
Quando nasceu, foi predito que ele mataria o pai e 
se casaria com a mãe; embora tenha sido 

afastado de Tebas para que a previsão não viesse 
a acontecer, a profecia foi cumprida. Outros 
episódios da mitologia e da dramaturgia gregas 
coincidem com Édipo Rei, ao demonstrar a 
inexorabilidade do destino, independentemente 
dos esforços feitos pelos homens, para evitar sua 
concretização. Esse, aliás, é um dos objetivos 
didáticos da tragédia grega: evidenciar a 
inutilidade da atuação humana para se contrapor 
à vontade dos deuses; e, paralelamente, reforçar 
valores sociais, como os que foram violados por 
Édipo (parricídio e incesto). 
 

10.  D  
Heráclito de Éfeso é, juntamente com Parmênides 
de Eleia, o grande filósofo pré-socrático. Os 
fragmentos que restaram dos seus escritos 
expõem questões e respostas, interrogações e 
impasses que influenciaram toda a história da 
filosofia. O seu estilo alegórico de expor seus 
pensamentos lhe garantiu as alcunhas de “o 
fazedor de enigmas” e de “o obscuro”. Seu 
pensamento envolvia a ideia do mundo como 
devir eterno, em que os contrários estão em 
guerra, estabelecendo a unidade do múltiplo. 
Há uma suposição sobre a dificuldade do estilo de 
Heráclito ser resultado de catástrofes da história 
política da Jônia. Dario, por volta de 546 a.C., 
invadiu e dominou a região da cidade de Heráclito, 
Éfeso, e a Jônia, menos Éfeso. Para se contrapor, 
reuniu uma confederação e lutou, porém foi 
derrotada e duramente castigada. Heráclito, 
então, afastou-se da vida urbana e, talvez, daí 
provenha seu pensamento melancólico e 
pessimista. 
“Heráclito foi alcunhado de ‘o fazedor de enigmas’ 
e ‘o obscuro’. Essas alcunhas provavelmente 
vieram de sua concepção oracular do 
pensamento e da linguagem como fonte de sinais 
que “não manifestam nem ocultam”, mas se 
oferecem como algo a ser decifrado e 
interpretado”. 

CHAUI, M. Introdução à história da filosofia: dos pré- 
-socráticos a Aristóteles, vol. I. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002, p. 81. 
 
 

AULA 3 
 
01.  C  

Os ensinamentos dos sofistas favoreceram para o 
surgimento de concepções filosóficas relativistas 
sobre as coisas. Assim, a “verdade” seria algo 
relativo ao indivíduo, ao momento histórico, a um 
conjunto de fatores, circunstâncias e consensos 
dentro de uma sociedade. Eles não se 
preocupavam com a verdade ou falsidade do que 
ensinavam, e importavam apenas em convencer 
as pessoas dos seus argumentos, cobrando altas 
taxas pelos serviços prestados.  
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02.  A  
A principal pergunta de Sócrates era: “Qual é a 
essência do ser humano, ou o que o ser humano é 
essencialmente?”. Sua resposta indicava para a 
concepção de que o ser humano é a sua alma, 
entendida aqui como sede da razão, o nosso eu 
consciente, pois é o que nos diferencia de todos 
os outros seres da natureza. Daí a necessidade do 
autoconhecimento como ponto forte da filosofia 
socrática: “Conhece-te a ti mesmo”. 
 

03.  B  
Para os sofistas, tudo o que se refere à vida 
prática, como a religião e a política, era 
considerado fatores culturais, logo podiam ser 
modificados. Dessa forma, colocavam as normas 
e hábitos em dúvida quanto à sua pertinência e 
legitimidade. 
 

04.  C  
Os sofistas foram sábios que atuavam como 
professores ambulantes de filosofia, ensinando, a 
um preço estipulado, a arte da política, garantindo 
o sucesso dos jovens na vida política. Eles 
ensinavam a arte da retórica. Os sofistas negam a 
existência da verdade, ou pelo menos a 
possibilidade de acesso a ela. Para os sofistas, o 
que existe são opiniões: boas e más, melhores e 
piores, mas jamais falsas e verdadeiras. 
 

05.  E  
Os sofistas se compunham de grupos de mestres 
que viajavam de cidade em cidade realizando 
aparições públicas (discursos, etc.) para atrair 
estudantes, de quem cobravam taxas para 
oferecer-lhes educação. O foco central de seus 
ensinamentos concentrava-se no logos ou 
discurso, com foco em estratégias de 
argumentação. 
 

06.  B  
O método socrático é também conhecido como 
método dialético. Fazendo perguntas a seu 
interlocutor, Sócrates tinha a intenção de levá-lo 
a um estado de aporia, para depois poder gerar as 
suas próprias ideias das coisas. 
 

07.  D  
Sócrates não deixou nada escrito. As notícias que 
temos de sua vida e de seu pensamento devemo-las 
especialmente aos seus dois discípulos: 
Xenofonte e Platão, de feição intelectual muito 
diferente. 
 

08.  C  
A peculiaridade do pensamento de Sócrates 
acontecia na forma de como ele conduzia sua 
filosofia, mediante diálogos com seus 
interlocutores, dividido em dois momentos 
distintos: IRONIA e MAIÊUTICA. 
 
 

 
09.  E  

Sócrates, com sua filosofia antropológica, não se 
contenta com as opiniões estabelecidas, com os 
preconceitos de sua sociedade, com as crenças 
inquestionadas de seus conterrâneos. Para ele 
devemos sempre assumir uma postura de 
ignorância diante do que nos cerca, para, assim, 
estarmos aptos para o conhecimento verdadeiro, 
que não engana. 
 

10.  C  
Sócrates é acusado pelo poeta Meleto, pelo rico 
curtidor de peles, influente orador e político 
Anitos, e por Licão, personagem de pouca 
importância. A acusação era grave: não 
reconhecer os deuses do Estado, introduzir novas 
divindades e corromper a juventude.  
 
 

AULA 4 
 
01.  B  

Somente a alternativa [B] está correta. A alegoria 
da caverna é importante, justamente por reunir 
diversos aspectos relevantes do pensamento 
platônico. De fato, é difícil dividir a obra platônica 
em campos filosóficos distintos.  
 

02.  D  
Platão introduziu na filosofia a ideia de que 
existem diferentes maneiras de conhecer ou 
graus de conhecimento e que esses graus se 
distinguem pela ausência ou presença do falso; 
assim, o filósofo distingue quatro formas ou graus 
de conhecimento. A crença e a opinião estão 
entre os graus que devem se afastar da filosofia, 
porque são conhecimentos ilusórios ou das 
aparências, como os prisioneiros da caverna que 
só conhecem o mundo da percepção, o que 
imediatamente dão como erradas as alternativas 
[A] e [B]. O raciocínio e a intuição intelectual são 
os únicos que devem ser considerados válidos. O 
raciocínio treina e exercita nosso pensamento, 
preparando-o para uma purificação intelectual, 
que, por sua vez, permitirá alcançar a intuição 
intelectual, ou das ideias, ou ainda das essências 
que formam a realidade do Ser.  
A frase erguida nos pórticos da Academia de 
Platão “não entre quem não souber geometria” 
está para o filósofo na ordem do conhecimento 
intelectual e perfeito, porque a geometria, cujas 
ideias nada devem aos órgãos do sentido, não se 
reduz a meras opiniões subjetivas. O 
conhecimento geométrico seria a melhor 
preparação do pensamento para chegar à 
intuição intelectual das ideias verdadeiras, que 
constituem, assim, a verdadeira realidade, 
precisamente por ser capaz de alcançar a 
essência das coisas, por isso aqui somos capazes 
de obter os conhecimentos verdadeiros. 
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03.  C  
Para Platão, a arte não revela, mas esconde o 
verdadeiro; desse modo, não constitui uma forma 
de conhecimento nem melhora o homem, mas o 
corrompe, porque é mentirosa; ela não educa o 
homem, mas deseduca, porque se volta para as 
faculdades irracionais da alma que constitui as 
partes inferiores de nós mesmos. Já nos seus 
primeiros escritos, Platão assumia uma atitude 
negativa perante a poesia, considerando-a inferior 
à filosofia. O poeta somente é poeta através da 
intuição irracional, não por virtude derivada do 
conhecimento. 
 

04.  C  
O governo ideal, segundo Platão, seria aquele que 
fosse comandado por uma elite do conhecimento, 
uma verdadeira aristocracia do saber, ou seja, por 
homens que, sendo filósofos, distinguiriam a 
verdade da opinião, a filosofia do senso comum, a 
razão das paixões. Os homens mais sábios 
seriam, portanto, os mais justos. 
 

05.  D  
A primeira etapa do processo do conhecimento 
em Platão é dominada pelas impressões ou 
sensações advindas dos sentidos. Essas 
impressões sensíveis são responsáveis pela 
opinião que temos da realidade. A opinião 
representa o saber que se adquire sem uma 
busca metódica. O conhecimento, entretanto, 
para ser autêntico, deve ultrapassar a esfera das 
impressões sensoriais, o plano de opinião, e 
penetrar na esfera racional da sabedoria, o mundo 
das ideias. Para atingir esse mundo, o homem não 
pode ter apenas “amor às opiniões (filodoxia); 
precisa possuir um “amor ao saber” (filosofia). 
 

06.  A  
O amor representa uma atividade espiritual 
criadora, mas eros também é desejo – carência 
em busca de plenitude. Eros deseja tudo que é 
belo e aspira conhecer tudo. O belo nas coisas 
corporais reside na perfeição, harmonia, 
proporção e simetria das figuras. O belo nas 
almas reside na perfeição de suas ações, 
discursos e pensamentos. O desejo de honra é 
efeito de eros, pois fornece aos homens a ânsia 
por eternizar-se através de façanhas e obras que 
serão recordadas. 
 

07.  C  
Na concepção platônica, a busca pelo 
conhecimento verdadeiro permeia todo seu 
sistema filosófico. Nesse sistema, Platão 
estabelece que existem dois mundos: o mundo 
sensível (representa a matéria e as sensações 
nas quais estamos inseridos) e o mundo inteligível 
(representa as ideias, a razão). Nesse sentido, 
para Platão, somos ligados às sensações 
pessoais e isso nos conduz ao erro, pois não 
podemos confiar nelas. Somente podemos obter a 

verdade por meio do mundo da inteligível. 
Contudo, isso não é para qualquer um, somente 
para os filósofos, pois eles buscam o verdadeiro 
saber, assim estes sabem qual é o melhor 
caminho para a ampliação do conhecimento, por 
conseguinte, qual o melhor caminho para fazer 
com que todas as pessoas da cidade possam 
desenvolver seu pleno potencial. Assim, os 
filósofos são os únicos capazes de conhecer a 
verdade e devem decidir o destino da cidade; 
nesse contexto, a democracia é um empecilho, 
pois não produz um consenso absoluto, 
verdadeiro. Portanto, Platão estabelece uma 
severa crítica ao sistema democrático grego. O 
único sistema que corresponde às críticas 
estabelecidas por Platão é o descrito na 
alternativa [C]. 
 

08.  D  
Segundo Platão, cabe ao filósofo estar destinado 
à tarefa de, na condição de magistrado, governar 
a pólis, e sua função consiste em proporcionar à 
cidade a sua harmonia. Daí a ideia do Rei-filósofo 
como governante da cidade justa. 
 

09.  E  
No livro VII de “A República”, Platão narra uma 
história que se tornou célebre com o nome de 
mito ou alegoria da caverna. Seu objetivo era 
fazer compreender a diferença entre a nossa 
opinião (doxa) e o conhecimento verdadeiro 
(episteme). É no mundo inteligível, que é o mundo 
das ideias ou formas, que Platão entende como 
tendo uma realidade autônoma, tanto em relação 
ao mundo sensível, do qual constitui o modelo 
perfeito, quanto ao pensamento humano, que, no 
entanto, o atinge pela dialética. 
 

10.  D  
Os objetos, segundo Platão, existem de forma 
perfeita no mundo das ideias. Assim, tudo aquilo 
que vemos e sentimos são coisas que têm 
correspondência a algo que existe nesse plano. 
 
 

AULA 5 
 
01.  C  

Sendo a virtude para Aristóteles o justo meio, 
então a prudência, phrónesis, torna-se condição 
para a virtude, pois a prudência é justamente a 
capacidade de se orientar bem, sejam quais 
forem as circunstâncias, reconhecendo a medida 
correta da ação adequada com o desejo, não 
parcial, de bem viver. A prudência é guia da 
deliberação racional, proaíresis, para o 
estabelecimento de escolhas que afirmam o 
autogoverno e a autonomia. 
 

02.  A  
Seguindo a noção fundamental aristotélica de que 
o ser é dito de várias maneiras, a amizade é 
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basicamente uma reciprocidade de boas 
intenções. As intenções de desejar o bem a outro, 
porém, não necessariamente provêm do amor, 
elas podem provir do interesse. Nesse sentido, há 
boas intenções na direção de outro por amor e 
por interesse e em ambos os casos há amizade, 
porém apenas a boa intenção recíproca baseada 
no amor é realmente amizade. 
 

03.  E  
A ética aristotélica é uma reflexão específica 
sobre os costumes. Esse trabalho de Aristóteles é 
extremamente inovador, pois Platão nunca tratou 
os costumes dessa maneira. Diferentemente de 
Aristóteles, Platão investiga alguns costumes 
específicos, mas não fala especificamente deles. 
Em “A República”, por exemplo, ele critica a 
religião da cidade, mas isso simplesmente porque 
a religião da cidade fornece um modelo ruim de 
deuses irracionais, ou seja, Platão não está 
preocupado com o costume religioso, mas com o 
fato de a religião se mostrar ser um princípio 
político que fundamentaria mal o costume. Já 
Aristóteles investiga justamente o costume e o 
procedimento através do qual um bom costume é 
estabelecido – a religião e a teologia já não são 
uma preocupação de Aristóteles. Não por outro 
motivo, a prudência é extremamente importante 
para o discípulo de Platão, quer dizer, o que 
importaria seriam as preleções em política pelas 
quais o sujeito toma consciência da variedade das 
ações que os homens realizam, e passa a 
escolher e justificar, de maneira racional, as suas 
próprias.  
 

04.  C  
Sendo a virtude para Aristóteles o justo meio, 
então a prudência, phrónesis, torna-se condição 
para a virtude, pois a prudência é justamente a 
capacidade de se orientar bem, sejam quais 
forem as circunstâncias, reconhecendo a medida 
correta da ação adequada com o desejo, não 
parcial, de bem viver. A prudência é guia da 
deliberação racional, proaíresis, para o 
estabelecimento de escolhas que afirmam o 
autogoverno e a autonomia. Por isso a ética 
aristotélica pode definir-se da seguinte maneira:  
“É uma disposição interior constante que 
pertence ao gênero das ações voluntárias feitas 
por escolha deliberada sobre os meios possíveis 
para alcançar um fim que está ao alcance ou no 
poder do agente e que é um bem para ele. Sua 
causa material é o éthos do agente, sua causa 
formal, a natureza racional do agente, sua causa 
final, o bem do agente, sua causa eficiente, a 
educação do desejo do agente. É a disposição 
voluntária e refletida para a ação excelente, tal 
como praticada pelo homem prudente.” 
CHAUI, M. Introdução à história da filosofia, vol. I – Dos pré-
-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Companhia das Letras, 

2002, p. 455 (adaptado). 
 
  

05.  B  
A razão da physis se manifesta no finalismo do 
bem. É esse finalismo que assegura a ordenação 
da natureza, como bem afirma o item [B]. 
 

06.  E  
Segundo Aristóteles, a justiça não é uma virtude 
completa em absoluto, existindo somente na 
relação do homem com seu próximo. Sendo 
assim, ela acontece mediante a obediência às leis 
e através da boa relação dos homens entre si. 
Isso está afirmado somente na alternativa [E], 
sendo esta, por isso, a única correta. 
 

07.  A  
O meio-termo é a vitória da razão sobre os 
instintos e, dentre as virtudes éticas, destaca-se 
a justiça, que é a “justa medida”, segundo a qual 
se distribuem os bens, as vantagens e os ganhos 
contrários.  
 

08.  E  
No pensamento aristotélico, existem matéria e 
forma. Tudo que existe possui matéria (o que 
constitui o ser) e forma (o que identifica o ser 
como pertencente a uma determinada espécie). A 
forma não se transforma. Já a matéria pode 
sofrer transformações. Tais transformações 
ocorrem porque a matéria tende a se conformar à 
forma. Aí entram as noções de ato e potência. 
Toda matéria é em potência o que é o ato, ou 
seja, a matéria se transforma unicamente para 
realizar totalmente o seu fim.  
 

09.  B  
Além da validade como critério fundamental da 
Lógica, essa ciência contempla alguns princípios 
básicos que garantem o rigor e a coerência do 
pensamento e do discurso (expressão verbal do 
pensamento). 
Princípio de Não contradição: determina que 
proposições contraditórias não podem ser 
verdadeiras ao mesmo tempo. 
Princípio do Terceiro Excluído: determina que uma 
proposição ou é verdadeira ou é falsa, não 
havendo terceira possibilidade ou meio-termo. 
Princípio da Identidade: determina que todo o ser 
é igual a si próprio.  
 

10.  E  
Princípio de Não contradição: determina que 
proposições contraditórias não podem ser 
verdadeiras ao mesmo tempo. 
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AULA 6 
 
01.  A  

Sobre o helenismo, Marilena Chaui afirma: “Nesse 
longo período, que já alcança Roma e o 
pensamento dos primeiros Padres da Igreja, a 
Filosofia se ocupa sobretudo com as questões da 
ética, do conhecimento humano e das relações 
entre o homem e a Natureza e de ambos com 
Deus” (CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São 
Paulo: Editora Ática, 9a ed. 1997, p. 34.). Por meio 
dessa citação verifica-se como as afirmações I e 
II são verdadeiras. Por fim, pode-se dizer que a 
terceira também é verdadeira, uma vez que 
apresenta justamente as escolas filosóficas que 
surgiram nesse contexto.  
 

02.  C  
Dentre os filósofos que podem ser relacionados a 
esse modo de pensar estão justamente Górgias e 
Pirro. 
 

03.  A  
Também chamado de ceticismo prático, o 
pirronismo baseia-se na ideia de que é impossível 
conhecer a realidade, que é sempre contingente e 
mutável. Assim, o que restaria ao homem seria 
renunciar à busca pela verdade, exatamente 
como se afirma na alternativa A. 
 

04.  C  
Segundo Diógenes Laércio, Pirro afirmava que 
nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto; e 
que, da mesma maneira, nada existe do ponto de 
vista da verdade; que os homens agem apenas 
segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto 
do que aquilo. 
 

05.  B  
De forma resumida, a doutrina de Epicuro é uma 
filosofia do prazer. Achar o caminho de maior 
felicidade e tranquilidade, evitando a dor, era a 
máxima epicurista. No entanto, não se trata da 
busca de qualquer prazer, que é evidente na 
canção de Noel Rosa quando exalta sua vida de 
sambista e nela encontra indiferença para os que 
vivem em função do “dinheiro que não compra 
alegria”. Para Epicuro, a música era um dos 
prazeres nos quais o ser humano, ao encontrar, 
não devia jamais se separar. Epicuro não faz uma 
defesa do carpe diem ou da libertinagem 
irresponsável. O prazer em questão não é nunca 
trivial ou vulgar. Na carta a Meneceu, Epicuro 
afirma que “nem todo o prazer é digno de ser 
desejado”, da mesma forma que nem toda dor 
deve ser evitada incondicionalmente. A 
deturpação do conceito de prazer usado por 
Epicuro foi algo que ocorreu durante a sua vida, e 
ele teve, portanto, a oportunidade de rebater: 
“Quando dizemos, então, que o prazer é a 
finalidade da nossa vida, não queremos referir-nos 
aos prazeres dos gozadores dissolutos, para os 

quais o alvo é o gozo em si. É nisso que creem os 
ignorantes ou aqueles que não compreendem a 
nossa doutrina ou querem, maldosamente, não 
entender a sua verdade. Para nós, prazer significa: 
não ter dores no âmbito físico e não sentir falta 
de serenidade no âmbito da alma”. Em outras 
palavras, a ataraxia, a quietude, a ausência de 
dor, a serenidade e a imperturbabilidade da alma. 
 

06.  D  
Quando os macedônios conquistaram a Grécia em 
322 a.C., teve início o chamado “período helenístico”. 
Devido à expansão militar do Império Macedônico, 
efetuado por Alexandre Magno, esse período foi 
caracterizado por um processo de interação entre 
a cultura grega clássica e a cultura dos povos 
orientais conquistados. 
 

07.  D  
As correntes filosóficas mais importantes vão 
tratar da vida particular, da intimidade e da 
interioridade humana. Criam-se várias correntes 
filosóficas de modelo de conduta, as famosas 
“filosofias de vida”, “jeito de viver”. Entre as 
correntes filosóficas desse período cabe destacar: 
o estoicismo, os epicuristas, os cínicos e os 
céticos. 
 

08.  C  
Às ações apropriadas, adequadas, estoicos 
romanos denominaram “officium”, que é uma 
contração de “opus facio”, “faço o que devo”, 
afirma o autor. E tudo o que se opõe às ações 
convenientes é chamado de “falta”, termo que os 
cristãos transformaram em “pecado”. Ações 
convenientes que permitem alcançar a excelência 
ou virtude (areté) são ditas “perfeitas” e trazem a 
presença do bem supremo em cada ser humano, 
que é o summum da ética estoica. 
 

09.  E  
Para os cínicos, os deuses deram aos homens 
formas para viverem de modo fácil e feliz, mas 
esses mesmos deuses esconderam essas formas 
dos homens. Diógenes buscava descobrir esses 
modos de viver tentando demonstrar que as 
pessoas têm a seu dispor tudo aquilo que 
realmente precisam para serem felizes. 
 

10.  D  
O pensamento de Epicuro é marcado pela 
identificação do bem soberano com o prazer, 
todavia não se pode derivar dessa relação à 
liberação para uma vida dos prazeres. Os 
epicuristas determinavam que a felicidade se 
encontra em uma vida regrada definida segundo 
uma inteligência prática capaz de ter as paixões 
como normais, e não como inimigas. 
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AULA 7 
 
01.  D  

Santo Tomás de Aquino separa a fé a razão, 
garantindo que cada uma tenha o seu mérito. A fé 
é meritosa quando trata das questões 
relacionadas com o divino; já a razão é meritosa 
quando trata das questões relacionadas com a 
natureza. A fé não possui mérito para tratar das 
questões que a razão é capaz de indicar provas 
suficientes, do mesmo modo a razão não possui 
mérito para tratar daquilo que é questão de fé. 
Tomás de Aquino afirma, porém, que as verdades 
doutrinais – aquelas que dependem da fé – são 
geralmente confirmadas pela razão, de tal 
maneira que a razão pode ser útil para o 
fortalecimento da fé. O uso da razão persuasiva 
pode, então, servir à fé, fortalecendo a crença ou 
convencendo o descrente da verdade revelada 
cristã. 
 

02.  D  
Tomás de Aquino, ainda que considere a razão 
humana limitada, não despreza as suas 
possibilidades de conhecimento. Não é por acaso 
que ele desenvolve as cinco vias de 
demonstração racional da existência de Deus. 
Verifica-se, portanto, como a teoria do 
conhecimento de Tomás de Aquino está 
intimamente relacionada com a sua intenção de 
superar a dicotomia entre fé e razão. 
 

03.  B  
As artes liberais, na escolástica, eram divididas 
entre trívio (a gramática, a retórica e a dialética) e 
quadrívio (a aritmética, a geometria, a astronomia 
e a música). Elas eram ensinadas de forma a dar 
uma educação integral aos homens. 
 

04.  C  
Na Carta Encíclica Fides et Ratio (Fé e Razão), de 
1998, o Papa João Paulo II defende o 
entrelaçamento entre a capacidade do ser 
humano de conhecer a realidade por meio das 
faculdades racionais, em especial por meio da 
ciência. As reflexões medievais, sobretudo as de 
Santo Tomás de Aquino, também se apoiavam 
nessa relação. A ciência medieval, ainda que não 
tenha tido o mesmo desenvolvimento técnico que 
a ciência moderna, possuía uma grande 
envergadura investigativa, plenamente articulada 
com as doutrinas da Igreja. 
 

05.  A  
A Patrística é o estudo dos chamados “Patronos 
da Igreja”, ou seja, é o estudo dos escritos 
daqueles primeiros escritores dos primórdios do 
cristianismo. Esse período é geralmente 
delimitado entre o fim do Novo Testamento ou o 
final da Era Apostólica até a data do Concílio da 
Calcedônia (451 d.C.) ou até o século VIII d.C. no 
segundo Concílio de Niceia. Basicamente, esses 

escritos pretendem justificar, defender e propagar 
as verdades da fé cristã. 
 

06.  E  
A teoria agostiniana, a respeito do conhecimento, 
é chamada de Teoria da Iluminação. Segundo ela, 
o homem conhece a verdade das coisas a partir 
da iluminação divina sobre a sua alma. Dessa 
forma, somente a alternativa [E] está correta. 
 

07.  A  
No século VIII, Carlos Magno, rei dos francos, foi 
coroado imperador do Ocidente em 800 d.C. pelo 
Papa Leão III. Ele organizou o ensino e fundou 
escolas ligadas às instituições católicas; desse 
modo, a cultura greco-romana, protegida entre os 
muros dos mosteiros até então, voltou a ser 
divulgada e, mais tarde, a partir do século XI no 
ambiente cultural dessas escolas, e com o 
surgimento das primeiras universidades, surgiu a 
produção filosófico-teológica denominada 
escolástica (palavra derivada de escola). A partir 
do século XIII, o aristotelismo penetrou de forma 
profunda no pensamento escolástico, marcando-o 
definitivamente isso, porque as obras de 
Aristóteles, desconhecidas até então, foram 
traduzidas diretamente do grego para o latim. 
Tomás de Aquino é a figura mais destacada do 
pensamento de sua época, por isso sua filosofia 
parece que surgiu com o objetivo claro de não 
contrariar a fé, de modo que sua finalidade era 
organizar um conjunto de argumentos para 
demonstrar e defender as revelações da fé cristã, 
revivendo no pensamento aristotélico um 
instrumento a serviço da religião católica – o que 
imediatamente anula a questão B –, ao mesmo 
tempo em que transformou nessa filosofia a 
busca de argumentos para demonstrar e defender 
as revelações do cristianismo. 
Umberto Eco tem razão, pois é Tomás de Aquino 
quem cristianiza Aristóteles; assim, para 
sustentar a afirmação deste, o próprio Tomás de 
Aquino diz: “Se é correto que a verdade da fé 
cristã ultrapassa as capacidades da razão 
humana, nem por isso os princípios inatos 
naturalmente à razão podem estar em 
contradição com esta verdade sobrenatural”. 
 

08.  C  
Em relação ao platonismo, o posicionamento de 
Santo Agostinho não é meramente passivo, pois o 
reinterpreta para conciliá-lo com os dogmas do 
cristianismo, convencido de que a verdade 
entrevista por Platão é a mesma que se 
manifesta plenamente na revelação cristã. Assim, 
apresenta uma nova versão da teoria das ideias, 
modificando-a em sentido cristão, para explicar a 
criação do mundo. Deus cria as coisas a partir de 
modelos imutáveis e eternos, que são as ideias 
divinas. Essas ideias ou razões não existem em 
um mundo à parte, como afirmava Platão, mas na 
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própria mente ou sabedoria divina, conforme o 
testemunho da Bíblia. 
 

09.  C  
Para os nominalistas, o universal é apenas um 
conteúdo expresso da nossa mente, expresso em 
um nome, ou seja, os universais são apenas 
palavras, sem nenhuma realidade específica 
correspondente. 
 

10.  E  
Havia na França do séc. XII um pensamento que 
se desenvolvia através de disputas entre filósofos 
e teólogos, entre místicos e dialéticos. Os 
dialéticos, dos quais fazia parte Pedro Abelardo, 
eram muito influenciados pela filosofia 
escolástica da escola de Chartres, grande centro 
de estudos da Idade Média clássica. A dialética, 
na época medieval, era a arte de discernir o 
verdadeiro do falso e Abelardo foi o grande 
representante dessa dialética medieval e sua 
formação baseou-se no “trivium”, isto é, 
gramática, retórica e dialética. Sobre a trajetória 
de Abelardo: 
“Em 1904, dirige-se a Loches, a fim de estudar 
lógica sob orientação de Roscelino (c. 1045-1120), 
o grande mestre da chamada escola nominalista. 
Algum tempo depois, faz o mesmo em Paris, 
tendo como mestre Guilherme de Champeaux 
(1070-1121), que seguia orientação contrária à de 
Roscelino, defendendo o realismo dos universais. 
A “querela dos universais” foi, assim, desde cedo 
um dos principais centros de interesse de 
Abelardo, que, posteriormente, faria contribuições 
relevantes nesse campo de indagação filosófica”. 

C.L. de Mattos. Vida e obra: Abelardo. In: Coleção Os 
Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 

 
 

AULA 8 
 
01.  D  

O período moderno da filosofia se caracterizou 
por dois movimentos: a dúvida e o método. A 
dúvida colocou em questão aquilo que se tinha 
por conhecimento – vale ressaltar que a filosofia 
moderna tem seu início geralmente demarcado no 
século XVII – e o método buscou reconstruir o 
conhecimento de modo que não se pudesse dele 
duvidar. Essa ausência de dúvida, porém, não 
significa dogmatismo, mas sim o esforço da 
dedicação à filosofia, ao estudo da sabedoria, ao 
bem aplicar o espírito.  
 

02.  D  
O progresso e conhecimento em matemática, 
feito por Descartes, fornece um modelo copiável 
de filosofia, caracterizado pelo método cartesiano. 
Utilizando essa metodologia de produção de 
conhecimento, mudou-se completamente o 
desenvolvimento das ciência e, portanto, do 
conhecimento inabalável. 
 

03.  A  
Para Descartes, a ordem das razões no 
pensamento deve coincidir com a ordem das 
razões na realidade. O que existe a priori, em 
termos das ideias claras e distintas no sujeito do 
conhecimento, será o que deve existir na 
realidade, de forma que o sujeito do 
conhecimento domine a realidade quando lhe 
impõe as suas ideias. Segundo essa maneira de 
conceber, o que planejamos consiste em fazer 
coincidir a ordem racional no nosso pensamento e 
aquela que deveria ser a ordem da realidade 
objetiva. 
 

04.  C  
Os pensadores Descartes e Bacon e os 
iluministas valorizam a razão como meio de 
libertação do homem, não somente das leis da 
igreja, mas também as leis da natureza. Nesse 
sentido a ciência surge como meio de conhecer e 
dominar a natureza, e se torna principal meio para 
se chegar à razão e ao progresso humano. 
 

05.  B  
De acordo com René Descartes, o processo de 
formação do conhecimento dá-se a partir do 
método chamado por ele de ceticismo 
metodológico. Este consiste do pressuposto da 
dúvida de que um saber só pode ser reconhecido 
se puder ser provado. Dessa maneira, para se 
chegar à raiz do saber, será necessário questionar 
todas as ideias e pressupostos começando do 
zero. Só assim será alcançado o conhecimento 
verdadeiro e puro. 
 

06.  A  
“A maioria das pessoas concordará prontamente 
que as qualidades úteis da mente são virtuosas 
justamente por causa da sua utilidade” (D. Hume, 
T, III, III, IV, 2). O pensamento moral de Hume é 
baseado na motivação, isto é, a ação moral é 
motivada pelos sentimentos morais que 
estabelecem as razões desse comportamento; a 
moral excita as paixões, prevenindo ou motivando 
as ações, e a razão, sozinha, é incapaz de 
defender a necessidade de qualquer ação correta. 
 

07.  A  
A existência é a evidência revelada ao ser 
humano pelo ato próprio de pensar. Isso 
Descartes deixa claro, conforme o texto 
Meditações sobre filosofia primeira: “Mas há um 
enganador, não sei quem, sumamente poderoso, 
sumamente astucioso que, por indústria, sempre 
me engana. Não há dúvida, portanto, de que eu, 
eu sou, também, se me engana: que me engane o 
quanto possa, nunca poderá fazer, porém, que eu 
nada seja, enquanto eu pensar que sou algo. De 
sorte que, depois de ponderar e examinar 
cuidadosamente todas as coisas, é preciso 
estabelecer, finalmente, que esse enunciado eu, 
eu sou, eu, eu existo é necessariamente verdadeiro, 
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todas as vezes que é por mim proferido ou 
concebido na mente”. 
 

08.  B  
Na seção IV da Investigação acerca do 
Entendimento Humano, David Hume encaminha 
claramente o ataque à razão e à metafísica. Uma 
das questões cruciais da existência envolve o 
suceder dos acontecimentos. Hume afirma que a 
inferência e as analogias que fazemos em relação 
aos efeitos de causas semelhantes nas questões 
de fato não podem ser baseadas em nenhuma 
espécie de raciocínio formal. Em sua crítica aos 
pressupostos metafísicos da ideia de causalidade, 
ele defende que o sujeito do conhecimento opera 
inferências associando sensações, percepções e 
impressões recebidas pelos órgãos dos sentidos e 
retidas na memória. Desse modo, as ideias se 
reduzem a hábitos mentais de associação de 
impressões semelhantes ou sucessivas. A ideia de 
causalidade, portanto, apresenta-se como o mero 
hábito que nossa mente adquire, ao estabelecer 
relações de causa e efeito entre percepções que 
se sucedem no tempo, chamando as anteriores 
de causas e as posteriores de efeitos. 
 

09.  E  
Os autores possuem opiniões divergentes no que 
tange à natureza do conhecimento humano. Para 
Descartes, os sentidos não são confiáveis e a 
formação do conhecimento humano só pode ser 
baseada na razão; já para o filósofo, historiador e 
ensaísta escocês David Hume (1711-1776), eram os 
sentidos que determinavam o conhecimento, e as 
“impressões” eram mais fortes que pensamentos 
e ideias. 
 

10.  A  
Segundo o texto do filósofo prussiano Immanuel 
Kant (1724-1804), para alcançar a maioridade e 
assim sua autonomia, é necessário que o homem 
faça o uso da razão. Dessa maneira, no sentido de 
esclarecimento utilizado por Kant, somente a 
razão pode dar liberdade e autonomia ao homem. 
 
 

AULA 9 
 
01.  C  

Referente à questão, quando destaca que “o 
distanciamento entre ‘reconhecer’ e ‘cumprir’ 
efetivamente o que é moral constitui uma 
ambiguidade inerente ao humano…”, verificamos 
que, mesmo toda uma estrutura de valores 
comportamentais constituída, ainda há uma 
“nuvem de fumaça” quando os indivíduos ou 
grupos sociais questionam ou se questionam, 
dadas as circunstâncias. Parte-se da reflexão de 
que todos nós somos responsáveis, então, pela 
organização e manutenção dos padrões morais. 
Nessa perspectiva, a alternativa [C] é a mais 
adequada a esse contexto. 

02.  B  
De acordo com a moral kantiana, o indivíduo deve 
guiar-se de acordo com o imperativo categórico, 
segundo o qual ele deve agir de forma que sua 
ação possa ser universalizada para todos os 
indivíduos. O ato de fazer uma falsa promessa de 
pagamento contraria esse imperativo, pois, se 
universalizado, criaria uma situação de total 
instabilidade e confiança. 
 

03.  E  
A cosmovisão grega preconizava um cosmo no 
qual cada parte teria um telos, isto é, uma 
finalidade. Aliás, toda a tradição ocidental, de 
Sócrates até o século XIX, de modo geral, 
acreditava que vivemos em uma realidade na qual 
tudo que existe tem, necessariamente, uma causa 
e uma finalidade. No caso do Homem, para 
Aristóteles, sua causa seria o Ser supremo, e sua 
finalidade, a vida na pólis, isto é, na cidade, onde o 
ser humano praticaria a vida ética. 
 

04.  A  
Para Kant, a verdadeira moral consistiria nas 
máximas ditadas pela Razão. Sendo Kant um 
iluminista, não é de se estranhar sua fé na 
capacidade da Razão de guiar a conduta humana. 
Quando ele escreve que o agir moral é conforme o 
dever, por “dever” se entenda “imperativo 
categórico”, isto é, a máxima moral ditada tão só 
e exclusivamente pela Razão. Assim, a ação do 
comerciante é moral, é honesta, mas só será 
realmente moral se sua força motivadora for 
única e exclusivamente a razão. 
 

05.  C  
Segundo Aristóteles, o fim último das atividades 
humanas é a felicidade. Sendo assim, a ética deve 
ser orientada por esse fim, tal como apresenta a 
alternativa. 
 

06.  D  
Pode-se dizer que a ética de Spinoza baseia-se 
na ideia de que a virtude é uma forma de 
capacidade de agir segundo a própria natureza 
humana. Portanto, agir virtuosamente estaria 
intimamente relacionado com procurar preservar 
o próprio ser. 
 

07.  C  
A alternativa que mais se aproxima à proposta de 
David Hume a respeito da ética é a [C]. Pensando 
sobre o ser e o dever ser, a dúvida a respeito de 
saber se as regras são necessárias e perenes se 
apresenta como um relevante problema filosófico 
para esse pensador escocês. 
 

08.  A  
Assim como fez Kant, Habermas cria uma 
concepção ética restrita a procedimentos 
universalizáveis, e não a conteúdos. As 
manifestações morais podem ser justificadas 
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somente se apresentarem um suporte cognitivo 
para sua fundamentação. É nesse sentido que a 
ética do discurso pode ser considerada 
cognitivista, por considerar o sujeito do 
conhecimento capaz de, racionalmente, designar 
quais normas devem ser seguidas. 
 

09.  E  
O autor crítica, na verdade, aquela ditadura da 
magreza, onde os indivíduos são conduzidos ao 
padrão de beleza atual e acabam com isso, 
sofrendo sérios distúrbios alimentares, como 
bulimia, anorexia, diabetes, pressão alta, entre 
outras. A autonomia individual é agir como se 
quer, sem qualquer determinação casual, quer 
seja exterior, como médicos, nutricionistas, 
ambientalistas e outros mencionados no texto, ou 
interior, no caso os desejos e o caráter. No 
entanto, agir como se quer para garantir uma vida 
adequada não existe se não houver 
responsabilidade e total consciência dos atos que 
se quer praticar. 
 

10.  C  
A moral utilitarista se baseia no critério de 
utilidade, que diz respeito às consequências das 
ações praticadas, que devem ser as melhores 
possíveis. Nesse sentido, não se pode dizer que 
não há concepção de bem para o utilitarismo 
(dado que o bem é a utilidade), nem que ela está 
relacionada com a noção de dever em uma moral 
deontológica. 
 
 

AULA 10 
 
01.  E  

Aristóteles, discípulo de Platão, foi 
suficientemente crítico para ir além do mestre. 
Recusando o idealismo do mundo das ideias, 
admite que somente o ser humano concreto 
existe. O modelo astronômico de Aristóteles 
baseia-se na cosmologia de Eudoxo (400-347 
a.C.), um dos discípulos de Platão. Esse modelo é 
geocêntrico, ou seja, tem a Terra no centro e é 
conhecido como “modelo das esferas 
homocêntricas”, em que os sete corpos celestes 
(Lua, Sol e cinco planetas) se acham cravados na 
própria esfera. O modo como Aristóteles propunha 
a visão e o Universo foi desfeito apenas no 
Renascimento, quando Galileu e, posteriormente, 
Kepler e Newton “igualam Céu e Terra”, isto é, 
explicam a física e a astronomia pelas mesmas 
leis. Ao contrário de Aristóteles, Galileu valoriza a 
experiência e se preocupa com a descrição dos 
fenômenos. 
 

02.  D  
A essência de Deus é divina, simples, idêntica a si 
mesma, única e faz parte do seu próprio ser. 
Somente essas características levam Tomás de 

Aquino a considerar que nada se pode 
acrescentar a Deus. 
 

03.  A  
Pedro Abelardo foi um dos principais pensadores 
acerca do problema dos universais. Sua posição 
está mais próxima ao realismo. Segundo ele, os 
universais correspondem à “essência material das 
coisas singulares nas quais existe.” 
 

04.  E  
Galileu era não só um sujeito capaz da mais 
convincente retórica, como também um sujeito 
capaz das afirmações mais difíceis. Perante o 
forte discurso religioso – forte, porém 
inapropriado para a ciência –, Galileu cumpriu a 
delicada tarefa de afirmar uma ciência nova 
baseada puramente na matemática, distante da 
fé e de qualquer autoridade que não fosse a 
experiência. 
 

05.  D  
Somente a alternativa [D] está de acordo com a 
afirmação de Espinosa. Segundo ele, a liberdade 
está ligada à ideia de causa ativa e se explica pela 
ausência de constrangimento externo. Somente 
Deus é livre, enquanto que os homens são seres 
dominados pela paixão. As noções de bem e mal 
existem, nesse contexto relativo aos homens, 
estando vinculadas à utilidade, dando ao homem 
a possiblidade de ação para além das 
determinações naturais. 
 

06.  E  
A filosofia é um exercício teórico que exige rigor e 
capacidade crítica. 
 

07.  A  
Somente a alternativa [A] é incorreta. Por serem 
contingentes e particulares, os juízos sintéticos a 
posteriori não podem ser universalizados e é 
justamente por isso que não são os mais 
importantes para Kant. 
 

08.  E  
No Discurso do Método, René Descartes 
estabelece quatro passos para a descoberta das 
certezas. O primeiro passo corresponde à busca 
por aquilo que é evidente; o segundo passo, o da 
análise, corresponde a dividir o problema em 
quantas partes forem possíveis; o terceiro é o da 
síntese, que corresponde à elaboração 
progressiva de conclusões, partindo dos objetos 
mais simples em direção aos mais complexos. Por 
fim, o quarto passo corresponde a revisar as 
conclusões de forma a nada omitir. 
 

09.  D  
O autor do texto, instrumentalizado pela 
psicanálise, aprofunda o debate sobre a 
“reificação” ou coisificação do homem na 
sociedade moderna de consumo. As fantasias, o 
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fetichismo e os desejos próprios da subjetividade 
humana são projetados sobre os objetos, 
conferindo a estes um estatuto de sujeito. É uma 
inversão total dos valores humanos. 
 

10.  A 
A alternativa [A] é a mais correta. A questão faz 
referência não só aos trabalhos de Freud e de 
Marx, mas também aos de Nietzsche. Esses 
pensadores, ainda que possuam uma abordagem 
bastante diferente entre si, possuem em comum 
o fato de desprezarem a transcendência e o ideal 
kantiano. Nesse sentido, o homem ao qual se 
referem não é um indivíduo abstrato (no modelo 
kantiano), mas um indivíduo concreto. Esse 
indivíduo concreto é um sujeito ético, não 
somente racional, mas também dotado de paixões 
e submetido ao meio social em que vive. A ética 
contemporânea, portanto, baseia-se nessa crise 
da moral kantiana e na constatação da 
impossibilidade de adoção de valores universais 
unicamente racionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


