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                                                   SIMULADO DE FILOSOFIA 

Pergunta 1 (5 pontos) 
  

Sobre o princípio básico da filosofia pré-socrática, 
é CORRETO afirmar que 

Opções de pergunta 1: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

Pergunta 2 (5 pontos) 
  

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, Leucipo e Demócrito 
afirmam ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Eles 
defendem 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 Leucipo e Demócrito a physis é composta 

Opções de pergunta 2: 

 pelos átomos. 

 pelo fogo. 

 elas quatro raízes: o úmido, o seco, o quente e o frio. 

 pela água. 

Pergunta 3 (5 pontos) 
  

Parmênides de Eléia, filósofo pré-socrático, sustentava que 

I- o ser é. 

II- o não-ser não é. 

III- o ser e o não-ser existem ao mesmo tempo. 

IV- o ser é pensável e o não-ser é impensável. 

Assinale 

Opções de pergunta 3: 

 se apenas II, III e IV estiverem corretas. 

 se apenas I, II e III estiverem corretas. 

 se apenas I, II e IV estiverem corretas. 

 se apenas I, III e IV estiverem corretas. 

Pergunta 4 (5 pontos) 
  

(CONUPE) Assinale a alternativa INCORRETA. 



Opções de pergunta 4: 

 A ironia platônica consiste em simular aprender alguma coisa de seu interlocutor, para levá-lo a descobrir 

que não conhece nada no domínio do que pretende ser sábio. 

 Os sofistas, inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa 

civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo, pedagogos. 

 Alguns preceitos são os fundamentos da filosofia socrática: "Conhece-te a ti mesmo" e "Sei que nada sei" 

são as duas expressões que ninguém no pensamento ocidental jamais duvidou que fossem de Sócrates. 

 Os pensadores cristãos nunca se cansaram de comparar Sócrates e Jesus: ambos foram condenados por 

seus ensinamentos, ambos compareceram aos tribunais e não se defenderam, ambos nada deixaram 

escrito, ambos criaram uma posteridade sem limites, e tudo o quanto sabemos de ambos depende de 

fontes indiretas, escritas depois de estarem mortos. 

Pergunta 5 (5 pontos) 
  

(UEL PR/2010) 

No pensamento ético-político de Platão, a organização no Estado 
Ideal reflete a justiça concebida como a disposição das faculdades 
da alma que faz com que cada uma delas cumpra a função que lhe 
é própria. No Livro V de A República, Platão apresentou o Estado 
Ideal como governo dos melhores selecionados. Para garantir que 
a raça dos guardiões se mantivesse pura, o filósofo escreveu:  

  

É preciso que os homens superiores se encontrem com as 
mulheres superiores o maior número de vezes possível, e 
inversamente, os inferiores com as inferiores, e que se crie a 
descendência daqueles, e a destes não, se queremos que o 
rebanho se eleve às alturas. 

(Adaptado de: PLATÃO. A República. 7. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1993, p.227-228.) 

  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento 
ético-político de Platão é correto afirmar: 



Opções de pergunta 5: 

 O Estado Ideal prospera melhor com uma massa humana difusamente misturada, em que os homens e 

mulheres livremente se escolhem. 

 A condição necessária para que se realize o Estado Ideal é que as ocupações próprias de homens e 

mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas. 

 No Estado Ideal, a escolha dos mais aptos para governar a sociedade expressa uma exigência que está de 

acordo com a natureza. 

 O reconhecimento da honra como fundamento da organização do Estado Ideal torna legítima a 

supremacia dos melhores sobre as classes inferiores. 

Pergunta 6 (5 pontos) 
  

PUC – Paraná (2008) 
Para Aristóteles, em Ética a Nicômaco, “felicidade […] é uma 
atividade virtuosa da alma, de certa espécie”. Assinale a 
alternativa que NÃO condiz com a referida definição aristotélica 
de felicidade: 

Opções de pergunta 6: 

 A finalidade das ações humanas, o Bem do homem, é a felicidade. 

 Ter felicidade é obter coisas nobres e boas da vida que só são alcançadas pelos que agem retamente. 

 Felicidade só é possível mediante uma capacidade racional, própria do homem. 

 Felicidade é uma fantasia que o homem cria para si. 

 


