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01. d 

Os mitos representam um ponto fundamental para o surgimento da filosofia, ou passagem para o logos. 
Estes possuem as seguintes características: são trabalhados por meio do discurso, são acríticos, são tidos 
como verdadeiros devido à autoridade de que os narra, por serem estes os responsáveis pela ligação do 
mundo natural com o mundo sobrenatural, misturam elementos naturais e sobrenaturais; tratam os 
elementos do mundo natural e do mundo sobrenatural como possuidores das qualidades e vícios 
encontrados nos humanos; os mitos narram o surgimento do mundo por meio de genealogias e lutas de 
contrários; e narram acontecimentos de um passado remoto, imemorial. 
Platão utiliza o recurso do mito em diversos de seus escritos como forma de revesti-los com a transmissão 
da verdade. Em seu livro “A República”, Platão utiliza o recurso do mito como uma alegoria, não 
representando aquilo que aconteceu, mas como um recurso que mistura o fictício (o mundo da caverna) 
com o real o Mundo das Ideias que podemos contemplar por meio do pensamento. Seu objetivo é criar 
explicações que sejam compreensíveis a seus interlocutores. Desta forma, o item [IV] não corresponde à 
teoria descrita. A alternativa [E] é a única que se enquadra nas teorias explicitadas.   

 
02. b 

A afirmativa V é claramente incorreta. Entretanto, a questão apresenta ao menos uma ambiguidade. A 
afirmativa III afirma que os deuses não possuíam fraquezas humanas. Entretanto, isso pode não ser 
considerado como verdade. Os deuses gregos tinham feições humanas, bem como defeitos, tais como 
ciúmes e inveja, além de guerrearem entre si. Desta maneira, não se poderia dizer que somente a 
afirmativa V é falsa, o que faria a questão não possuir alternativas corretas.   

 
03. A diferença entre mito e ciência consiste no modo a partir do qual cada um entende que se dá o processo 

do conhecimento acerca da realidade: enquanto no mito esse processo se fundamenta no sobrenatural e no 
dogmatismo, na ciência é a experimentação metódica e a formulação de teorias e leis gerais que possibilita 
o conhecimento. Com o aumento da importância da ciência como paradigma da vida humana e do 
universo, sobretudo a partir do século XIX, passou a predominar a ideia de que apenas o conhecimento 
científico possuiria legitimidade e seria capaz de fornecer uma verdade absoluta. No entanto, a confiança 
total na ciência pode levar a um processo contraditório no qual ocorre a mitificação da ciência, na medida 
em que busca-se explicações científicas para aspectos da condição humana que escapam ao entendimento 
da mesma e/ou entende-se as produções da ciência como verdades absolutas inquestionáveis, ou seja, 
como dogmas.  

 
 

 


