
         
 
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de julho de 2020. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE FILOSOFIA 2º ANO 

Aluno: _____________________________________________________ nº___ 

Professor: Lucas Pereira Arruda 

 

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 pré-socráticos e caracterize brevemente suas ideias. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3) No contexto de democracia grega, qual o papel dos filósofos e dos sofistas? 

Assinale suas principais diferenças.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Qual a principal preocupação da filosofia de Sócrates?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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

segundo Platão.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



7) (UEM – Verão 2008) 

“Sócrates: Imaginemos que existam pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa 

caverna entra a luz vinda de uma fogueira situada sobre uma pequena elevação que 

existe na frente dela. Os seus habitantes estão lá dentro desde a infância, algemados por 

correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não conseguem mover-se nem olhar 

para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente. (…) Naquela situação, você acha 

que os habitantes da caverna, a respeito de si mesmos e dos outros, consigam ver outra 

coisa além das sombras que o fogo projeta na parede ao fundo da caverna?”. 

(PLATÃO. A República [adaptação de Marcelo Perine]. São Paulo: Editora Scipione, 

2002. p. 83). 

Em relação ao célebre mito da caverna e às doutrinas que ele representa, selecione a(s) 

questão(ões) verdadeira(s): 

a) No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência 

humana, relatando como eram a vida e a organização social dos homens no 

princípio de seu processo evolutivo, quando habitavam em cavernas. 

B) O mito da caverna faz referência ao contraste ser e parecer, isto é, realidade e 

aparência, que marca o pensamento filosófico desde sua origem e que é 

assumido por Platão em sua famosa teoria das Ideias. 

c) O mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o 

exercício da filosofia é capaz de promover, libertando o indivíduo das sombras 

da ignorância e dos preconceitos. 

d) É uma característica essencial da filosofia de Platão a distinção entre mundo 

inteligível e mundo sensível; o primeiro ocupado pelas Ideias perfeitas, o segundo 

pelos objetos físicos, que participam daquelas Ideias ou são suas cópias imperfeitas. 

e)No mito da caverna, o prisioneiro que se liberta e contempla a realidade fora 

da caverna, devendo voltar à caverna para libertar seus companheiros, representa 

o filósofo que, na concepção platônica, conhecedor do Bem e da Verdade, é o 

mais apto a governar a cidade. 

 

8) (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 
 


