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Questão 1 – A filosofia grega contribuiu para articular o pensamento ocidental durante séculos.  

 

O pensamento dos filósofos gregos já tinha destaque com o surgimento da Escola de Mileto, que 

a) seguiu um idealismo filosófico bastante abstrato, reforçando princípios míticos e religiosos da época. 

b) criticou as explicações racionalistas do universo, assegurando a força religiosa dos mitos. 

c) buscou explicar o mundo, usando ideias vindas das religiões mesopotâmicas. 

d) conseguiu, assemelhando-se ao idealismo platônico, influenciar toda a filosofia do mundo ocidental. 

e) procurou entender as origens das coisas e do cosmos, não reafirmando as crenças míticas da época. 

 

Questão 2 – A filosofia surge na Grécia aproximadamente no século VII a.C. e procura formular questões 

e respondê-las apenas com auxílio da razão, voltando-se contra o mito, os preconceitos e o senso comum. 

Nessa busca pelo conhecimento do mundo e do homem, ela se constitui, em sua origem, como uma 

cosmologia racional de tendência monista.  

 

Isso significa que a filosofia surge 

a) propondo uma concepção racional da ordem cósmica e buscando um princípio único originário. 

b) reforçando o testemunho dos sentidos; portanto, afirma a multiplicidade de todos as coisas. 

c) procurando elucidar os mistérios dos tempos primordiais por meio de uma verdade revelada. 

d) dialogando com a razão e não se interessando inicialmente por questões referentes ao cosmo. 

e) buscando um conhecimento fragmentado e específico sobre os seres ou objetos. 

 

Questão 3 – Leia. 

 

Desde o advento da Ciência, no século XVII, que rejeitamos a mitologia como um produto das mentes 

supersticiosas e primitivas. Contudo, só agora conseguimos ter uma perspectiva mais profunda e completa 

da natureza e do papel do mito na história do Homem. […] Os mitos despertam no Homem pensamentos 

que lhe são desconhecidos. 
LEVI-STRAUSS, Claude. Mito e Significado. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 5 e 8. 

 

A redescoberta do papel do mito no mundo contemporâneo tem possibilitado 

a) a valorização do conhecimento primitivo e lançado um novo olhar sobre os hábitos e tradições. 

b) o reconhecimento do saber primitivo como uma forma de compreensão fundamentada. 

c) a maior interação entre as religiões ocidentais e as crenças dos povos nativos da América e da África. 

d) a separação entre ciência e a filosofia, evidenciando o caráter pueril do conhecimento do senso comum. 

e) a maior afirmação da ciência como fonte válida de interpretação do real e raiz da inteligibilidade. 



Questão 4 – Leia o trecho a seguir do pensador Blaise Pascal. 

 

O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso 

que o universo inteiro se arme para esmagá-lo: um vapor, uma gota de água bastam para matá-lo. Mas, 

mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que quem o mata, porque sabe 

que morre e a vantagem que o universo tem sobre ele; o universo desconhece tu do isso. Toda a nossa 

dignidade consiste, pois, no pensamento (...). 
PASCAL, Blaise. Pensamentos. Coleção Os Pensadores, Abriu Cultural, 1988, Artigo VI; 347, 348. 

 

Utilizando-se das afirmações apresentadas por Pascal, explique em que consiste a força do ser humano, 

visto que a natureza pode facilmente colocá-lo em situações de extrema fragilidade, como no caso de um 

terremoto ou tsunami. 

 

Questão 5 – As manifestações artísticas, também consistem em uma forma de conhecer o mundo. Porém, 

não se constituem como um conhecimento sobre algum objeto especifico ou sobre o ser humano, mas, 

antes de tudo, como uma maneira própria de interpretar o mundo por meio da sensibilidade. Observe a 

obra Medusa de Caravaggio. 

 

 
 

Relacione a obra Medusa com a função da arte na representação dos sentimentos e no conhecimento do 

mundo. 

 

Questão 6 – Sobre as diferenças entre senso comum e senso crítico, podemos dizer que 

a) não há diferenças entre as duas posturas, uma vez que o senso comum é uma continuação do senso 

crítico.  

b) há significativas diferenças entre senso comum e senso crítico, já que o primeiro é a consequência do 

segundo.  

c) somente o senso comum conduz à verdade, uma vez que as pessoas críticas são antipáticas e 

arrogantes.  

d) são formas de conhecer o mundo, mas o senso crítico é mais espontâneo e pessoal do que o senso 

comum. 

e) existem diferenças, pois o senso crítico é racional, enquanto o senso comum é uma aceitação passiva e 

acrítica. 

 



Questão 7 – Observe a imagem. 

 
 

Podemos associar as imagens acima à manifestações de senso comum? Justifique sua resposta. 

 

LEIA ESTES TRECHOS E RESPONDA ÀS QUESTÕES 8 E 9. 

 

TRECHO 1 

Terra primeiro gerou igual a si mesma 

Céu constelado, a fim de cobri-la toda ao redor 

e de que fosse aos deuses venturosos sede segura para sempre. 

E gerou altas montanhas, belas moradas das deusas 

Ninfas que habitam as montanhas frondosas. 

E gerou também a infecunda planície impetuosa de ondas, 

o Mar, sem desejoso amor. 
HESÍODO. Teogonia, vv. 126-132. 

 

TRECHO 2 

A água envolve a terra, tal como ao redor daquela encontra-se a esfera de ar e, ao redor desta, a esfera 

dita de fogo [...] por outro lado, o sol, movendo-se do modo como ele o faz, produz as mudanças da 

geração e da corrupção e, por causa disto, a água mais leve e mais doce é aspirada todo dia e, uma vez 

dividida e vaporizada, é transportada para a alta atmosfera; lá, ela é novamente condensada por causa do 

frio e desce então, mais uma vez, para a terra. E isto, como dissemos anteriormente, a natureza sempre 

quer produzir deste modo. 
ARISTÓTELES. Meteorológica, 354 b23-32. 

 

Questão 8 – Identifique o tipo de conhecimento representado em cada um dos trechos. 

 

Questão 9 – Caracterize os dois tipos de conhecimento identificados na questão anterior. 

 

Questão 10 – Os sofistas surgem na Grécia antiga, século V a. C. na passagem da oligarquia para a 

democracia. São os mestres de retórica e oratória, muitas vezes mestres itinerantes, que percorrem as 

cidades-estados fornecendo seus ensinamentos, sua técnica, suas habilidades aos cidadãos em geral. 

Eram relativistas. Sócrates também ensinava nas praças públicas através de perguntas e respostas que 

despertavam a verdade que está no interior de cada um. Sócrates afirmava que a opinião (doxa) é uma 

expressão individual, já o conhecimento (episteme) é universal. Desta forma, os sofistas ensinavam a 

retórica para convencer aos outros que sua opinião é a melhor e Sócrates ensinava a dialética, que 

através de questionamentos (só sei que nada sei) levava ao conhecimento verdadeiro. 
MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 42-48. Adaptado. 

 

De acordo com o texto acima, Sócrates não era um sofista, pois ele 

a) buscava a verdade da episteme, enquanto os sofistas despertavam a verdade dentro de cada um. 

b) defendia a existência de uma verdade universal, enquanto os sofistas eram relativistas. 

c) ensinava nas praças públicas apenas de Atenas, enquanto os sofistas eram itinerantes. 

d) era cético, seu lema era “só sei que nada sei”, enquanto os sofistas defendiam uma verdade. 

e) persuadia através da retórica de que estava certo, enquanto os sofistas eram dialéticos. 



Questão 11 – A Filosofia se dirige ao indivíduo. Dá lugar à livre comunidade dos que, movidos pelo desejo 

de verdade, confiam uns nos outros. 
JASPERS, Karl. São Paulo, 1999, p. 138. 

 

A partir da afirmação, diferencie doxa de episteme. 

 

Questão 12 – Em Filosofia, duas espécies de juízos podem ser emitidos pelos sujeitos: juízos de fato e 

juízos de valor. Isso posto, considere as afirmativas: 

 

I. “A chuva é boa para as plantas.” 

II. “A universidade é um lugar onde se busca a formação profissional.” 

III. “Você não deveria ter ido àquela festa, e sim ter estudado para o vestibular.” 

IV. “Essa questão de Filosofia é fácil de ser acertada.” 

 

A ordem correta, respectivamente e na ordem crescente, dos juízos acima é 

a) juízo de fato, juízo de valor, juízo de valor, juízo de fato. 

b) juízo de valor, juízo de fato, juízo de valor, juízo de fato. 

c) juízo de fato, juízo de valor, juízo de valor, juízo de valor. 

d) juízo de valor, juízo de fato, juízo de fato, juízo de fato. 

e) juízo de valor, juízo de fato, juízo de valor, juízo de valor. 
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