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                                 SIMULADO BIMESTRAL DE FILOSOFIA 

1. (Uff 2012) A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a 

inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a 

respeito de certas questões da religião. Discorrendo sobre a “possibilidade de descobrir a verdade 

divina”, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades 

da revelação que a razão humana não consegue alcançar, por exemplo, entender como é possível Deus 

ser uno e trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, 

que Deus existe. 

A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. 

a) A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. 

b) O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. 

c) Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. 

d) A Filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. 

e) Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer d’Ele. 

2. (Uncisal 2011) Uma das preocupações de certa escola filosófica consistiu em provar que as ideias 

platônicas ou os gêneros e espécies aristotélicos são substâncias reais, criadas pelo intelecto e vontade 

de Deus, existindo na mente divina. Reflexões dessa natureza foram realizadas majoritariamente no 

período da história da filosofia: 

a) Pré-socrático. 

b) Antigo. 

c) Medieval. 

d) Moderno. 

e) Contemporâneo. 

3. (Ufu 2010) A filosofia de Agostinho (354 – 430) é estreitamente devedora do platonismo cristão 

milanês: foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo 

espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo sermões de Ambrósio, influenciados por 

Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências (de tornar-se cristão). 

(PEPIN, Jean. Santo Agostinho e a patrística ocidental. In: CHÂTELET, François (org.) A Filosofia 

medieval. Rio de Janeiro Zahar Editores: 1983, p.77.) 



Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o pensamento 

de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão. 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma dessas diferenças: 

a) Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto, para Platão, 

a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. 

b) Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das Ideias, enquanto para Agostinho não 

existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos. 

c) Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que é apenas a 

forma do corpo. 

d) Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, a alma reconhece as Ideias que ela 

contemplou antes de nascer; Agostinho diz que o conhecimento é resultado da Iluminação divina, a 

centelha de Deus que existe em cada um. 

 

4. (Ufu 2012) Na medida em que o Cristianismo se consolidava, a partir do século II, 

vários pensadores, convertidos à nova fé e, aproveitando-se de elementos da filosofia 

greco-romana que eles conheciam bem, começaram a elaborar textos sobre a fé e a 

revelação cristãs, tentando uma síntese com elementos da filosofia grega ou utilizando-se 

de técnicas e conceitos da filosofia grega para melhor expor as verdades reveladas do 

Cristianismo. Esses pensadores ficaram conhecidos como os Padres da Igreja, dos quais 

o mais importante a escrever na língua latina foi santo Agostinho. 

COTRIM, Gilberto. Fundamentos de Filosofia: Ser, Saber e Fazer. São Paulo: Saraiva, 

1996, p. 128. (Adaptado)  

Esse primeiro período da filosofia medieval, que durou do século II ao século X, ficou 

conhecido como 

a) Escolástica.  

b) Neoplatonismo.  

c) Antiguidade tardia.  

d) Patrística. 

5. (Uff 2011) Na Idade Média, se considerava que o ser humano podia alcançar a verdade 

por meio da fé e também por meio da razão. Ao mesmo tempo, o poder religioso (Igreja) 

e o poder secular (Estado) mantinham relacionamento político tenso e difícil. O filósofo 

Tomás de Aquino desenvolveu uma concepção destinada a conciliar FÉ e RAZÃO, bem 

como IGREJA e ESTADO. 

De acordo com as ideias desse filósofo, 

a) o Estado deve subordinar-se à Igreja.  

b) a Igreja e o Estado são mutuamente incompatíveis.  

c) a Igreja e o Estado devem fundir-se numa só entidade.  

d) a Igreja e o Estado são, em certa medida, conciliáveis.  

e) a Igreja deve subordinar-se ao Estado. 



6. (Uem 2009) A Filosofia Medieval a partir do século IX é chamada escolástica. 

Ensinada nas escolas ou nas universidades próximas das catedrais, a filosofia escolástica 

tinha por problema fundamental levar o homem a compreender a verdade revelada pelo 

exercício da razão, todavia apoiado na autoridade (Auctoritas), seja da Bíblia, seja de um 

padre da Igreja, seja de um sistema de filosofia pagã. 

Sobre a escolástica, assinale o que for correto. 

01) O pensamento platônico, ou mais exatamente o neoplatonismo de Plotino, porque 

mais facilmente conciliável com as doutrinas cristãs, foi a única filosofia pagã aceita 

durante toda a escolástica.  

02) A fermentação intelectual e o interesse pelo racional na escolástica evidenciam-se 

pela criação de universidades por toda a Europa; o método de exposição das ideias 

filosóficas nessas escolas era a disputa: uma tese era colocada e passava-se a refutá-la ou 

a defendê-la com argumentos retirados de alguma autoridade.  

04) Representante do pensamento político da escolástica, o cardeal Martin Heidegger 

trata, em sua obra Ser e Tempo, do problema da subordinação do poder temporal dos reis 

e dos nobres ao poder espiritual do Papa e da Igreja.  

08) Um tema recorrente na filosofia escolástica foi a demonstração racional da existência 

de Deus. Santo Anselmo (1034-1109) formula a prova tradicionalmente chamada 

argumento ontológico, no qual deduz a existência de Deus da própria ideia de perfeição 

de Deus . 

16) O apogeu da escolástica acontece no século XIII com Santo Tomás de Aquino (1225-

1274), que, retomando o pensamento de Aristóteles, fez a síntese mais fecunda da 

filosofia com o cristianismo na Filosofia Medieval. 

 


