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LISTA DE EXERCÍCIOS  INTENSIVO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
 

 

1 -  TEXTO I 

Fragmento B91: Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas 

vezes a mesma condição; mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. 
HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a natureza). São Paulo: Abril Cultural, 1996 (adaptado). 

TEXTO II 

Fragmento B8: São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, 

inabalável e sem fim; não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como 

poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? 
PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002 (adaptado). 

Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das 

 

A - investigações do pensamento sistemático. 

B - preocupações do período mitológico. 

C - discussões de base ontológica. 

D - habilidades da retórica sofística. 

E - verdades do mundo sensível. 

 

 

2 -  Na Filosofia de Parmênides, preludia-se o tema da ontologia. A experiência não lhe 

apresentava em nenhuma parte um ser tal como ele o pensava, mas, do fato de que podia pensá-lo, 

ele concluía que ele precisava existir: uma conclusão que repousa sobre o pressuposto de que nós 

temos um órgão de conhecimento que vai à essência das coisas e é independente da experiência. 

Segundo Parmênides, o elemento de nosso pensamento não está presente na intuição, mas é trazido 

de outra parte, de um mundo extrassensível, ao qual nós temos um acesso direto por meio do 

pensamento. 
NIETZSCHE, Friedrich. A filosofia na época trágica dos gregos. Trad. Carlos A. R. de Moura. In: Os pré-socráticos. São 

Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 151. (Coleção Os Pensadores). 

De acordo com Nietzsche, os elementos da Filosofia de Parmênides pressupõem 

 

A - a relação íntima entre pensamento e realidade metafísica. 

B - a discrepância entre intuição intelectual e realidade inteligível. 

C - a correspondência exata entre os sentidos humanos e a realidade ontológica. 

D - o equilíbrio em termos de conhecimento entre razão e sentidos. 

E - a supremacia dos sentidos sobre a realidade do conhecimento. 

 

3 -  Heráclito de Éfeso, embora um dos pré-socráticos de quem mais chegaram fragmentos até 

nós, era conhecido já na Antiguidade como o “Obscuro”, devido à dificuldade de interpretar seu 

pensamento. Pode ser considerado, juntamente com os atomistas, como o principal representante 

do mobilismo [...] 
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MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahur, 1997, 

p. 35. 

Segundo a caracterização que o texto dá ao pensamento de Heráclito, este defende que 

 

A - todas as coisas naturais fluem sem parar. 

B - nenhuma mudança acontece, realmente. 

C - a mudança se restringe ao que é exterior. 

D - o ser humano transforma-se, a natureza não. 

E - a natureza é essência de um eterno imutável. 

 

 

4 -  Dentre os filósofos cosmológicos ou pré-socráticos, três nomes se destacam pela inquietação 

acerca do conhecimento: Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia e Demócrito de Abdera. Mesmo 

com teorias diferentes, tais pensadores ocuparam-se com os problemas do conhecimento e da 

verdade. Ao abordar os temas refletidos pelos três, em Convite à Filosofia, Marilena Chauí afirma 

sobre Parmênides: 

[...] colocava-se na posição oposta à de Heráclito. Dizia que só podemos pensar sobre aquilo que 

permanece sempre idêntico a si mesmo, isto é, que o pensamento não pode pensar sobre as coisas 

que são e não são, que ora são de um modo e ora são de outro, que são contrárias a si mesmas e 

contraditórias. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000. p. 138. 

Esse excerto apresenta o cerne da doutrina parmenidiana, uma vez que, de acordo com ela, o 

conhecimento do ser está na 

 

A - aceitação das diferenças e contradições que compõem sua essência. 

B - impossibilidade de sua inexistência, cuja afirmação seria negar a verdade. 

C - ciência do cosmos, obtida somente por meio das experiências sensoriais. 

D - apreensão do ser e do logos, por meio dos contrários do eterno devir. 

E - graça mística concedida pelos deuses aos homens que buscam o saber. 

 

 

5 -  Górgias: Que é, de fato, o maior bem, Sócrates, e a causa não apenas de deixar livres os 

homens em suas próprias pessoas, como também de torná-los aptos para dominar os outros em suas 

respectivas cidades. 

Sócrates: Que queres dizer com isso? 

Górgias: O fato de, por meio da palavra, poderem convencer os juízes no tribunal, os senadores no 

conselho e os cidadãos nas assembleias ou em toda e qualquer reunião política. Com semelhante 

poder, farás do médico teu escravo, e do pedótriba1 teu escravo, tornando-se manifesto que o tal 

economista não acumula riqueza para si próprio, mas para ti, que sabes falar e convencer as 

multidões. 

Sócrates: Quer parecer-me, Górgias, que explicaste suficientemente em que consiste para ti a arte da 

retórica. Se bem te compreendi, afirmaste ser a retórica a mestra da persuasão, e que todo o seu 
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esforço e exclusiva finalidade visa apenas a esse objetivo. Ou tens mais alguma coisa a acrescentar 

sobre o poder da retórica, além de levar a persuasão à alma dos ouvintes? 
PLATÃO. NUNES, C. A. (Trad). Górgias. 

¹Pedótriba: professor de Educação Física na Grécia antiga. 

Os sofistas, como Górgias de Leontini, eram portadores de uma vasta cultura e eloquência incomuns. 

Eles se propunham ensinar qualquer coisa aos cidadãos atenienses que almejassem disputar cargos 

públicos ou que simplesmente quisessem se defender em disputas litigiosas, já que, em Atenas, por 

exemplo, todas as decisões eram tomadas em assembleias. No entanto, seus métodos eram 

criticados por Sócrates, pois, de acordo com o texto, os sofistas 

 

A - ameaçavam a posição de Sócrates como único detentor da verdade e do conhecimento em 

Atenas por serem portadores de vastos saberes, além da arte retórica. 

B - estavam mais preocupados com a arte de persuadir bem o interlocutor em um debate, por 

meio de argumentos eloquentes, do que com a veracidade dos fatos em si. 

C - estavam mais preocupados com a política da cidade do que com a verdade de seus 

argumentos nas assembleias democráticas, visando estabelecer uma tirania em Atenas. 

D - oriundos de regiões da Ásia Menor preferiam tomar o poder da cidade por meio da força, 

usando a argumentação como tática para convencer os cidadãos a se alistarem em seus exércitos. 

E - concebiam a argumentação e a dúvida sobre fatos verídicos como formas exclusivas de 

alcançar a verdade, diferentemente de Sócrates, que buscava convencer seus interlocutores somente 

por meio da retórica. 

 

 

6 - A quem não basta pouco, nada basta. 
EPICURO. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultura, 1985. 

Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude: 

 

A - Esperança, tida como confiança no porvir. 

B - Justiça, interpretada como retidão de caráter. 

C - Temperança, marcada pelo domínio da vontade. 

D - Coragem, definida como fortitude na dificuldade. 

E - Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. 

 

7 -  XI. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: “Eu a perdi”, mas sim: “Eu a restituí”. O filho 

morreu? Foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. “A propriedade me foi subtraída”, então 

também foi restituída. “Mas quem a subtraiu é mau”. O que te importa por meio de quem aquele 

que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das 

coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. 
EPICTETO. Encheirídion. In: DINUCCI, A. Introdução ao Manual de Epicteto. São Cristóvão: UFS, 2012 (adaptado). 

 

A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epicteto é 

 

A - explicar o mundo com números. 
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B - identificar a felicidade com o prazer. 

C - aceitar os sofrimentos com serenidade. 

D - questionar o saber científico com veemência. 

E - considerar as convenções sociais com desprezo. 

 

8 - “Não deve supor-se antinatural que a alma ressoe com os gritos da carne. A voz da carne diz: não 

se deve sofrer a fome, a sede e o frio. E é difícil para a alma opor-se; antes, é perigoso para ela não 

escutar a prescrição da natureza, em virtude da sua exigência inata de bastar-se a si própria. 

Realmente não sei conceber o bem se suprimo os prazeres que se apercebem com o gosto, e 

suprimo os do amor, os do ouvido e os do canto, e ponho também de lado as emoções agradáveis 

causadas à vista pelas formas belas, ou os outros prazeres que nascem de qualquer outro sentido do 

homem. Não é também verdade que a alegria espiritual seja a única da ordem dos bens, porque sei 

também que a inteligência se alegra pelo seguinte: pela esperança de tudo aquilo que nomeei antes 

e em cujo gozo a natureza pode permanecer isenta de dor”.  
(EPICURO, Antologia de textos. In CHALITA, G. Vivendo a filosofia. São Paulo: Ática, 2011, p. 77).  

A partir do texto citado, assinale o que for correto. 

 

01) Epicuro defende uma conduta humana que evite os prazeres, visto que a alma não se 

incomoda com a dor. 

02) Para Epicuro, a satisfação espiritual deve, se possível, estar aliada à satisfação sensível, pois 

uma não anula necessariamente a outra. 

04) Para Epicuro, há duas dimensões de prazeres a serem buscadas: o prazer intelectual e o 

prazer sensível. A dificuldade está na conciliação dessas duas ordens de bens. 

08) Para Epicuro, a alma não consegue resistir aos desejos carnais, visto que isso seria antinatural. 

16) Os prazeres carnais ou sensíveis não são antinaturais e nem contrários à razão. 

 

 

9 - Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto; e que, da mesma maneira, 

nada existe do ponto de vista da verdade; que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, 

nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada 

procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por 

exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. 
LAÉRCIO, D. Vidas e sentenças dos filósofos ilustres. Brasília: Editora UnB, 1988. 

 

O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: 

 

A - Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. 

B - Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. 

C - Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. 

D - Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. 

E - Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. 
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10 - "O bem do indivíduo é da mesma natureza que o bem da Cidade, mas este é mais belo e mais 

divino porque se amplia da dimensão do privado para a dimensão do social, para a qual o homem 

grego era particularmente sensível, porquanto concebia o indivíduo em função da Cidade e não a 

Cidade em função do indivíduo".  
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia – v. 1. 3.ed. São Paulo: Paulus, 2003, p. 221.  

 

Em Aristóteles, a primazia da Cidade, apresentada no excerto, reflete-se na ideia de ser humano 

como animal político. Nesse sentido, Aristóteles entende como sendo cidadãos  

 

A - todos os que vivem em uma cidade, o que inclui homens e mulheres, escravos e livres, nativos e 

estrangeiros.  

B - apenas os homens livres, residentes na Cidade, e colonos que habitam a região rural.  

C - todos os indivíduos nascidos na Cidade, homens e mulheres, aos quais se facultava o direito de 

escolher os seus governantes, legisladores e juízes.  

D - os que participam da administração da coisa pública, ou seja, que fazem parte das assembleias 

que legislam, governam e administram a justiça na cidade.  

E - homens e mulheres, detentores de riqueza suficiente para pagar os impostos necessários à 

manutenção da administração da coisa pública, o que inclui os que governam, os que legislam e os 

que administram a justiça. 

 

 

 

   

 

GABARITO 

1 - Resposta: C 

2 - Resposta: A 

3 - Resposta: A 

4 - Resposta: B 

5 - Resposta: B 

6 - Resposta: C 

7 - Resposta: C 

8 - Resposta: 22 

9 - Resposta: C 

10 - Resposta: D 

 

 

 


