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1. (UEL 2003) “Tales foi o iniciador da filosofia da physis, pois foi o primeiro a afirmar 

a existência de um princípio originário único, causa de todas as coisas que existem, 

sustentando que esse princípio é a água. Essa proposta é importantíssima… podendo com 

boa dose de razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se 

costuma chamar civilização ocidental.” (REALE, Giovanni. História da filosofia: 

Antigüidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 1990. p. 29.) 

A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus primeiros filósofos foram os 

chamados pré-socráticos. De acordo com o texto, assinale a alternativa que expressa o 

principal problema por eles investigado. 

a) A ética, enquanto investigação racional do agir humano.  

b) A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte.  

c) A epistemologia, como avaliação dos procedimentos científicos.   

d) A cosmologia, como investigação acerca da origem e da ordem do mundo. 

e) A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua legislação. 

2. (Uncisal 2012) O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. 

Suas discussões se prendem a Cosmologia, sendo a determinação da physis 

(princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza e de suas 

transformações) ponto crucial de toda formulação filosófica. Em tal contexto, 

Demócrito afirma ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Ele defende que 

os sentidos apenas capturam uma realidade superficial, mutável e transitória que 

acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos apreendam “as mutações das 

coisas, no fundo, os elementos primordiais que constituem essa realidade jamais se 

alteram.” Assim, a realidade é uma coisa e o real outra. 

Para Demócrito a physis é composta: 

a) pelas quatro raízes: o úmido, o seco, o quente e o frio. 



b) pela água. 

c) pelo fogo. 

d) pelo ilimitado. 

e) pelos átomos. 

3) Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de 

conhecimento é um objeto de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma 

relação entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o 

primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina das 

Ideias formava-se em sua mente. ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da 

filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado). O texto faz referência à relação 

entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias de Platão (427 

a.C.-346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? 

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas  

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles  

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis 

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não 

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão 

4) Para Platão, a alma antecede o corpo? 

a) Não, a alma surge após o corpo nascer. 

b) A alma e o corpo surgem ao mesmo tempo. 

c) A alma é anterior ao corpo. 

d)Nenhuma das alternativas 

d) Todas as alternativas. 

 

 

5) Dentre as obras do filósofo escolástico São Tomás de Aquino, aquela que se tornou 

mais famosa, na qual são tratados todos os temas de ordem teológica e filosófica, desde 

as provas para existência de Deus, a criação do mundo e do homem até discussões sobre 

as virtudes, a ética e a política, é: 

a) Suma Contra os Gentios. 

b) Tractatus Lógico-Filosófico. 

c) Crítica da Razão Pura 

d) Suma Teológica 



e) A Cidade de Deus 

6) Santo Agostinho de Hipona (cidade africana) foi o mais importante filósofo da Alta 

Idade Média. Além de filósofo e teólogo, Agostinho também exercia uma função 

eclesiástica na cidade citada. Qual função era essa? 

a) Cônsul 

b) Cardeal 

c) Bispo 

d) Pároco 

e) Delegado 

 

 


