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FILOSOFIA
SIMULADO
1) O que os Pré-socráticos buscavam saber?
a) Matemática
b) Arché
c) Filosofia
d) Bíblia
e) Deus
2) Quem eram os pensadores de Mileto?
a) Tales, Anaximandro e Pitágoras
b) Anaximandro, Anaxímenes e Empédocles
c) Empédocles, Pitágoras e Tales
d) Tales, Anaximandro e Anaxímenes
e) Somente Tales de Mileto
3) Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado.
Os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo o que havia
de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro ou
para a Terra, entre os mortais. E os homens, o que acontece com
eles? Quem são eles?”
(VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. Trad. de Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000. p. 56.)

O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o
mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa
correta.
a) A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de
comprovação.
b) O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógicoanalítico para estabelecer suas verdades.
c) As explicações míticas constroem-se, de maneira argumentativa e
autocrítica.
d) O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do
mundo, e sua verdade independe de provas.
e) A verdade do mito obedece a regras universais do pensamento
racional, tais como a lei de não-contradição.

4) Sobre a passagem do mito à filosofia, na Grécia Antiga, considere
as afirmativas a seguir.

I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes,
já contêm características essenciais da compreensão de mundo
grega que, posteriormente, se revelaram importantes para o
surgimento da filosofia.
II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da filosofia, já se
evidencia na própria religiosidade grega, na medida em que nem
homens nem deuses são compreendidos como perfeitos.
III. A humanização dos deuses na religião grega, que os entende
movidos por sentimentos similares aos dos homens, contribuiu para

o processo de racionalização da cultura grega, auxiliando o
desenvolvimento do pensamento filosófico e científico.
IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico,
devido à assimilação que os gregos fizeram da sabedoria dos povos
orientais, sabedoria esta desvinculada de qualquer base religiosa.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) II e IV.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) I, III e IV.

5) 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: Antiguidade 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.

