
         
 
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 29 de junho de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 3º 

 Aluno (a): ___________________________________________ nº___ 

                          Professor: Lucas Pereira Arruda 

 

Entrega até 06/07/2020 

E-mail: Lucas_p_arruda@hotmail.com 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE FILOSOFIA 3º ANO 

 

1) (UFSJ/2012) Sobre o princípio básico da filosofia pré-socrática, 

é CORRETO afirmar que 

a)Tales de Mileto, ao buscar um princípio unificador de todos os seres, concluiu 

que a água era a substância primordial, a origem única de todas as coisas. 

b) Anaximandro, após observar sistematicamente o mundo natural, propôs que 

não apenas a água poderia ser considerada arché desse mundo em si e, por isso 

mesmo, incluiu mais um elemento: o fogo. 

c) Anaxímenes fez a união entre os pensamentos que o antecederam e concluiu 

que o princípio de todas as coisas não pode ser afirmado, já que tal princípio não 

está ao alcance dos sentidos. 

d) Heráclito de Éfeso afirmou o movimento e negou terminantemente a luta dos 

contrários como gênese e unidade do mundo, como o quis Catão, o antigo. 

2) Indique os pensadores da Escola de Mileto e caracterize brevemente suas ideias.

  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) Qual a principal preocupação da filosofia de Sócrates?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4) O que significa a frase “Só sei que nada sei” dita por Sócrates?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5) Explique a diferença entre o “mundo das ideias” e o “mundo dos sentidos”, 

segundo Platão.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



6) (ESPM) Nascido em Estagira (norte da Grécia) no ano de 384 a.C., aos 18 anos 

passa a frequentar a Academia, acompanhando as lições de Platão durante duas 

décadas. Possuidor de grande fortuna, cercou-se dos livros dos grandes filósofos 

e poetas de seu tempo, sendo chamado de O Leitor por Platão. Aos 41 anos é 

convidado por Felipe para ser educador de Alexandre. 

Com a ascensão de Alexandre ao trono, em 336 a.C., retorna para Atenas e funda 

o Liceu, ginásio localizado na parte leste da cidade. Sua escola foi chamada de 

peripatética, de passeadores, por ser comum dar aulas passeando pelos 

jardins”.(Antonio Carlos Wolkmer. Introdução à História do Pensamento 

Político) 

O texto refere-se ao pensador grego: 

a) Protágoras. 

b) Anaxágoras. 

c) Sócrates. 

d) Aristóteles. 

e) Heráclito. 

 

7) (Enem 2014) Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais 

e não necessários; outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de 

vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não são 

necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil 

obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. 

EPICURO DE SAMOS. “Doutrinas principais”. In: SANSON, V. F. Textos de 

filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974 

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim 

a) alcançar o prazer moderado e a felicidade. 

b) valorizar os deveres e as obrigações sociais. 

c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. 

d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. 

      e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 

 

            8) (Unisc 2012) Nas suas Meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio 

escreveu: 

 “Na vida de um homem, sua duração é um ponto, sua essência, um fluxo, seus sentidos, 

um turbilhão, todo o seu corpo, algo pronto a apodrecer, sua alma, inquietude, seu 

destino, obscuro, e sua fama, duvidosa. Em resumo, tudo o que é relativo ao corpo é 

como o fluxo de um rio, e, quanto á alma, sonhos e fluidos, a vida é uma luta, uma breve 

estadia numa terra estranha, e a reputação, esquecimento. O que pode, portanto, ter o 

poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa: a Filosofia. Ela consiste em 

abster-nos de contrariar e ofender o espírito divino que habita em nós, em transcender o 



prazer e a dor, não fazer nada sem propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não 

depender das ações dos outros, aceitar o que acontece, pois tudo provém de uma mesma 

fonte e, sobretudo, aguardar a morte com calma e resignação, pois ela nada mais é que 

a dissolução dos elementos pelos quais são formados todos os seres vivos. Se não há 

nada de terrível para esses elementos em sua contínua transformação, por que, então, 

temer as mudanças e a dissolução do todo?” 

Considere as seguintes afirmativas sobre esse texto: 

I. Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal. 

II. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer. 

III. Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida 

humana. 

IV. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a morte 

é parte de um processo da natureza e assim evita que nos angustiemos por ela. 

V. Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do temor da 

morte. 

VI. Para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas IV e VI estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

e) Somente a afirmativa IV está correta. 

 


