EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
6º ANO

FILOSOFIA

SUSSUMO

1º Bimestre

Questões:
1. O que são signos? Dê um exemplo.
2. O que são significados?
3. Dê um exemplo de um signo com vários significados.
4. O que era a arché?
5. Qual era a arché para Tales de Mileto? Por quê?
6. Qual era a arché para Anaximandro?
7. Qual era a arché para Anaxímenes? Por quê?
8. Qual era a arché para Pitágoras?
9. Por que Parmênides negou o movimento? Qual a consequência para epistemologia?
10. Qual era a arché para Heráclito? Qual a relação com a mudança?
11. Qual a relação entre a teoria da mudança de Heráclito e o conhecimento das coisas?
12. Qual era a arché ou os archai para Empédocles? Como era feito a composição das coisas?

Respostas:
1. Signos são objetos ou acontecimentos que fazem menção a outro objeto ou acontecimento.
Exemplo o desenho de uma cruz.
2. Significado são explicações dos signos.
3. Uma cruz pode significar Cristianismo, Igreja Cristã, Hospital, 1º socorros, morte, etc.
4. Era a origem de todas as coisas.
5. Para Tales a água era a origem de todas as coisas, pois todos os seresvivos precisam dela para viver
e só a água possui os três estados: sólido, líquido e gasoso.
6. Ápeiron ou o ilimitado.
7. O ar, pois ele fica rarefeito e se torna fogo; e quando o ar condensa, ele se transforma em nuvens,
chuva e terra.
8. Os números.
9. Segundo Parmênides tudo era um, sem o vazio, por isso não há o movimento. Nós não
conhecemos a realidade como ela é. A realidade não tem movimento e os nossos sentidos nos
iludem com o movimento.
10. Para Heráclito a arché era o fogo. O fogo era um tipo de calor que aquecia todas as coisas vivas e
provocava mudança.
11. Se tudo está em mudança, não há como dizer “eu conheço o Sussumo”. O Sussumo toma café,
come chocolate, cai cabelo quando ele toma banho, então o Sussumo de ontem não é o mesmo de
hoje.
12. Empédocles disse que as archai são quatro: terra, fogo, água e ar. Elas são unidas ou
decompostas por amor e ódio.

