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1) O problema central de Sócrates era relativo ao homem e à condução de sua 

vida. 

2) Sofistas eram professores de retórica e oratória. 

3) a) Refuta os argumentos de seu interlocutor. 

b) Parto de ideias 

4) a) O objetivo do conhecimento deve ser antes o próprio homem. 

b) Trata-se do reconhecimento da própria ignorância  

5) Em razão da Guerra do Peloponeso. 
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6) A forma dialógica. 

b) Diálogos da juventude, de maturidade e da velhice. 

7) Conforme Platão, a arte é uma imitação em terceiro grau, pois imita os objetos 

naturais. 

8) Menosprezo pela atividade comercial, condenação da arte, critica à democracia. 

9) Quão tem o poder não pode estar pessoalmente interessado no poder. 

10) Não. Os diálogos da juventude demonstram a preocupação de Sócrates de 

preparar a alma para buscar a verdade. 
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1) A razão não pode demonstrar as verdades da fé, mas sim contribuir para 

esclarecer o acerto em se crer nelas. Contudo, a verdade só pode ser relevada pela 

fé. 

2) Agostinho adotou uma posição subjetivista nessa questão, depois retomada por 

Descartes, ao afirmar que o erro não provém dos sentidos, mas da formulação de 

juízos externos ao sujeito que pretendem ter valor objetivo. 
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1) Para Aristóteles, a definição de uma coisa corresponde à sua essência, a seu 

conceito, e disso não decorre que essa coisa exista. Portanto, a distinção entre 

essência e existência é conceitual, enquanto para Tomás de Aquino essa distinção é 

ontológica e real, compreende apenas seus acidentes, aquilo que não é necessário, 

mas sua existência depende de algo que já exista. 



2) Apenas Deus apresenta uma coincidência entre essência e existência, pois a 

definição da essência de Deus coincide com sua existência, e no limite a essência é 

Deus, pura em si e por si. 
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a) Aconselhar, julgar e agir. 

b) Ação conduzida pela razão e avaliação da realizada. 

c) Incapacidade de um homem de tomar decisões próprias, deixando-se levar pelas 

decisões dos outros. 
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1) Os objetos da sensibilidade agem no corpo, produzindo transformações. 

2) Os conhecimentos sensíveis, caracterizados pela instabilidade e os 

conhecimentos verdadeiros e absolutos, caracterizados pela estabilidade. 

3) Não, porque o homem é tão instável quanto os sentidos e seu intelecto não seria 

capaz de tirar dele mesmo essas verdades. 

4) A memória está relacionada ao Pai; razão, ao filho; a vontade, e ao Espírito 

Santo. 

5) A vontade representa a faculdade mais importante na medida em que é a 

vontade que está relacionada com a liberdade de escolha. 

 

 


