Tarefa 06 – Professor Hugo
01. (UFU) Parmênides (c. 515-440 a.C.) deixou seus pensamentos registrados no poema Sobre a natureza, do
qual restaram apenas fragmentos cultivados pelos filósofos do mundo antigo, uma das passagens célebres
preservadas é a seguinte:
“Necessário é o dizer e pensar que (o) ente é; pois é ser,
e nada não é; isto eu te mando considerar.
Pois primeiro desta via de inquérito eu te afasto,
mas depois daquela outra, em que mortais que nada sabem
erram, duplas cabeças, pois o imediato em seus
peitos dirige errante pensamento; (...).”
PARMÊNIDES. Sobre a natureza. Trad. de José Cavalcante de Souza.São Paulo: Nova Cultural, 1989, p. 88. Coleção .Os Pensadores.

Analise as assertivas abaixo.
I. A opinião humana busca o que é (ser) naquilo que não é (ser).
II. O mundo dos sentidos é (ser), portanto, o único digno de ser conhecido.
III. Não se pode dizer não-ser é, porque não-ser é impensável.
IV. Dizer não-ser é não não-ser, é o mesmo que afirmar não-ser não é
Assinale a alternativa que contém as assertivas corretas.
a) I e III
b) II e III
c) II e IV
d) I e IV
e) III e IV
02. (UFU) “...que é e que não é possível que não seja,/ é a vereda da Persuasão (porque acompanha a
Verdade); o outro diz que não é e que é preciso que não seja,/ eu te digo que esta é uma vereda em que
nada se pode aprender. De fato, não poderias conhecer o que não é, porque tal não é fatível./ nem poderia
expressá-lo.”
(Nicola, Ubaldo. Antologia ilustrada de Filosofia. Editora Globo, 2005.)

O texto anterior expressa o pensamento de qual filósofo?
a) Aristóteles, que estabelecia a distinção entre o que as coisas parecem ser (acidentes) e o que elas
realmente são (essência).
b) Heráclito de Éfeso, que afirmava a unidade entre pensamento e realidade em fluxo.
c) Parmênides de Eléia, que afirmava a imutabilidade de todas as coisas e a unidade entre ser e pensar,
ser e conhecimento.
d) Protágoras, que afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, que é ele que diz que o ser é e
o não ser não é.
03. (UEL) No livro Através do espelho e o que Alice encontrou por lá, a Rainha Vermelha diz uma frase
enigmática: “Pois aqui, como vê, você tem de correr o mais que pode para continuar no mesmo lugar.”
(CARROL, L. Através do espelho e o que Alice encontrou por lá. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p.186.)

Já na Grécia antiga, Zenão de Eleia enunciara uma tese também enigmática, segundo a qual o movimento
é ilusório, pois “numa corrida, o corredor mais rápido jamais consegue ultrapassar o mais lento, visto o
perseguidor ter de primeiro atingir o ponto de onde partiu o perseguido, de tal forma que o mais lento deve
manter sempre a dianteira.”
(ARISTÓTELES. Física. Z 9, 239 b 14. In: KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. Os Pré-socráticos. 4.ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1994, p.284.)

Com base no problema filosófico da ilusão do movimento em Zenão de Eleia, é correto afirmar que seu
argumento
a) baseia-se na observação da natureza e de suas transformações, resultando, por essa razão, numa
explicação naturalista pautada pelos sentidos.
b) confunde a ordem das coisas materiais (sensível) e a ordem do ser (inteligível), pois avalia o sensível
por condições que lhe são estranhas.
c) ilustra a problematização da crença numa verdadeira existência do mundo sensível, à qual se chegaria
pelos sentidos.

d)
e)

mostra que o corredor mais rápido ultrapassará inevitavelmente o corredor mais lento, pois isso nos
apontam as evidências dos sentidos.
pressupõe a noção de continuidade entre os instantes, contida no pressuposto da aceleração do
movimento entre os corredores.

04. (UFU) A atividade intelectual que se instalou na Grécia a partir do séc. VI a.C. está substancialmente
ancorada num exercício especulativo-racional. De fato, ―[...] não é mais uma atividade mítica (porquanto
o mito ainda lhe serve), mas filosófica; e isso quer dizer uma atividade regrada a partir de um
comportamento epistêmico de tipo próprio: empírico e racionalǁ. SPINELLI, Miguel. Filósofos Pré-socráticos.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998, p. 32.
Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica, na Grécia, assinale a alternativa correta.
a) A mentalidade pré-filosófica grega é expressão típica de um intelecto primitivo, próprio de sociedades
selvagens.
b) A filosofia racionalizou o mito, mantendo-o como base da sua especulação teórica e adotando a sua
metodologia.
c) A narrativa mítico-religiosa representa um meio importante de difusão e manutenção de um saber
prático fundamental para a vida cotidiana.
d) A Ilíada e a Odisseia de Homero são expressões culturais típicas de uma mentalidade filosófica
elaborada, crítica e radical, baseada no logos.
e) A filosofia quebra o pensamento mítico apoiando-se no logos ao invés da autoridade, importante para
o mito. Assim, após o surgimento da filosofia todo o pensamento humano abstém-se de explicações
míticas focando na filosofia e no logos.
05. (UEL) “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, JeanPierre. 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 lógico-analítico 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 nãocontradição.
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