
 

 

Professor Giorgio 
 
01. (Uel 2015) Leia os textos a seguir. 

 
Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre. 

HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. 3.ed. Trad. de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1995. p.91.  
 
Segundo a mitologia ioruba, no início dos tempos havia dois mundos: Orum, espaço sagrado dos orixás, e 
Aiyê, que seria dos homens, feito apenas de caos e água. Por ordem de Olorum, o deus supremo, o orixá 
Oduduá veio à Terra trazendo uma cabaça com ingredientes especiais, entre eles a terra escura que jogaria 
sobre o oceano para garantir morada e sustento aos homens. 

“A Criação do Mundo”. SuperInteressante. jul. 2008. Disponível em: <http://super.abril.com.br/religiao/criacaomundo-
447670.shtm>. Acesso em: 1 abr. 2014.  

 
No começo do tempo, tudo era caos, e este caos tinha a forma de um ovo de galinha. Dentro do ovo 
estavam Yin e Yang, as duas forças opostas que compõem o universo. Yin e Yang são escuridão e luz, 
feminino e masculino, frio e calor, seco e molhado. 

PHILIP, N. O Livro Ilustrado dos Mitos: contos e lendas do mundo. Ilustrado por Nilesh Mistry. Trad. de Felipe Lindoso. São 
Paulo: Marco Zero, 1996. p.22. 

 
Com base nos textos e nos conhecimentos sobre a passagem do mito para o logos na filosofia, considere as 
afirmativas a seguir. 
I.  As diversas narrativas míticas da origem do mundo, dos seres e das coisas são genealogias que 

concebem o nascimento ordenado dos seres; são discursos que buscam o princípio que causa e ordena 
tudo que existe. 

II.  Os mitos representam um relato de algo fabuloso que afirmam ter ocorrido em um passado remoto e 
impreciso, em geral grandes feitos apresentados como fundamento e começo da história de dada 
comunidade. 

III.  Para Platão, a narrativa mitológica foi considerada, em certa medida, um modo de expressar 
determinadas verdades que fogem ao raciocínio, sendo, com frequência, algo mais do que uma opinião 
provável ao exprimir o vir-a-ser. 

IV.  Quando tomado como um relato alegórico, o mito é reduzido a um conto fictício desprovido de 
qualquer correspondência com algum tipo de acontecimento, em que inexiste relação entre o real e o 
narrado. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b)  Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c)  Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d)  Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e)  Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    

  
02. (Uenp 2009) “Dividiu-se em três partes o Universo, e cada qual logrou sua dignidade. Coube-me habitar o 

mar alvacento, quando se tiraram as sortes, a Hades couberam as brumosas trevas e coube a Zeus o vasto 
Céu, no éter, e as nuvens. A terra ainda é comum a todos, assim como o vasto Olimpo” 

 
Segundo o texto de Homero, a origem do Universo é explicada pela divisão feita por Cronos entre seus três 
filhos: Poseidon, Hades e Zeus. A visão mítica revelada por relatos como esse permeou as sociedades 
gregas e romanas da Antiguidade e atribuiu um caráter religioso a seu legado artístico e cultural. As 
religiões e as mitologias são formas de explicar os mistérios do mundo que tiveram grande importância 
para a formação dos povos da Antiguidade. A mitologia grega, por exemplo, criou narrativas sobre a 
natureza, os sentimentos humanos presentes no imaginário do mundo ocidental. 
 
Dessa perspectiva, analise os enunciados a seguir: 
I.  O mito de Prometeu continua sendo lembrado na atualidade, representando a possibilidade do ser 

humano de desafiar os deuses e construir a cultura. 
II.  O mito de Édipo tem relação com a ideia de destino e com a dificuldade dos seres humanos diante das 

dificuldades da vida. 
III.  Os deuses gregos eram poderosos e imortais, não tinham as fraquezas humanas e dominavam o 

mundo com sua astúcia. 
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IV.  Muitas obras da literatura grega se inspiraram nas histórias vividas pelos mitos, com destaque especial 
para as obras de Homero. 

V.  A mitologia grega se desenvolveu sem vínculos com a religião da época; os mitos e os deuses eram 
cultuados de forma totalmente independente. 

 
Assinale a alternativa correta:  
a)  I, II, III são verdadeiras; IV e V são falsas.    
b)  apenas V é falsa.    
c)  todas são verdadeiras.    
d)  todas são falsas.    
e)  apenas I é verdadeira.    

  
03. (Unesp 2017) À medida que a ciência se mostrou capaz de compreender a realidade de forma mais 

rigorosa, tornando possível fazer previsões e transformar o mundo, houve a tendência a desprezar outras 
abordagens da realidade, como o mito, a religião, o bom senso da vida cotidiana, a vida afetiva, a arte e a 
filosofia. A confiança total na ciência valoriza apenas a racionalidade científica, como se ela fosse a única 
forma de resposta às perguntas que o homem se faz e a única capaz de resolver os problemas humanos. 

Maria L. de A. Aranha e Maria H.P. Martins. Temas de filosofia, 1992. 
 

Com base na ideia de “verdade absoluta”, explique a diferença entre mito e ciência. Considerando a 
expressão “confiança total na ciência”, explique como o próprio conhecimento científico pode se 
transformar em mito.  

 


