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TRABALHO BIMESTRAL DE FILOSOFIA 

1. Podemos estabelecer as diferenças do pensar mítico e filosófico a partir da seguinte 
reflexão:  
a) O mito narra a origem a partir do divino, enquanto a filosofia discute de forma lógica a 
origem, o pressente e o futuro das coisas.  
b) O pensamento mítico se distinguiu por ser totalmente sistematizado, enquanto a filosofia 
restringe suas questões meramente ao cosmo.  
c) A filosofia e o mito se assemelham por explicarem os fenômenos de uma maneira lógica e 
sistematizada.  
d) A filosofia é irracional e o mito é lógico.  
e) A narração mítica é completamente burra e irracional, e o a filosofia é a explicação das 
coisas através da metodologia cientifica. 

2. "(...) Narciso disse a ninfa Eco: "não creias que te amo"- te amo, repetiu ela, fugindo confusa 
para o bosque onde se deixou devorar pelo langor e pelo pesar. Tornou-se, realmente, tão 
magra, que dela em breve restaram os ossos, transformados em pedras, e a voz que ainda 
ouvimos a repetir sempre as últimas palavras". (Mitologia Grego-Romana, Ménard René.) O 
texto acima é uma tentativa de explicação sobre um fenômeno acústico denominado de Eco, 
qual a linguagem utilizada acima para a explicação deste fenômeno:  
a) Filosófica; sendo está uma explicação lógica e sistematizada.  
b) Mítica; sendo está uma explicação feita a partir de inúmeras experimentações.  
c) Mítica; sendo está baseada numa narrativa, onde uma força divina e não natural representa 
a origem de um fenômeno. 
d) Mítica; sendo está fundamentada na filosofia Pré-Socrática.  
e) Mítica; sendo está baseada em uma narrativa fundamentada no filosofo Sócrates. 
 
3) Explique a diferença entre senso comum, filosofia e ciência. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4) O que é a metafísica? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5) A filosofia pode ser definida como uma atividade de análise, de reflexão e de crítica. O que 
caracteriza essas atividades é:  
a) A observação dos elementos, a proposição de respostas corretas e a avaliação do 
pensamento sobre si mesmo.  
b) O desenvolvimento de ideias inatas, a crítica literária e filosófica e a contestação de fatos.  



c) A indagação sobre as causas e o sentido, o movimento do pensamento sobre si mesmo e o 
exame racional de todas as coisas.  
d) O aprimoramento das ciências, o desenvolvimento de propostas filosóficas e a avaliação 
crítica da ciência. 

6) Caracterize epistemologia, conhecimento empírico e intuição. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

7) O que é o ceticismo e o dogmatismo? Dê exemplos. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

8) Explique os conceitos de moral e ética. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9) Segundo a apostila, explique o que é: estética, criatividade e inspiração. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

10) Quais são as funções da arte? Enumere duas e dê exemplos. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


