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ARISTÓTELES: METAFÍSICA E ÉTICA 3ª Série – FILOSOFIA– PROF. JOÃO CARLOS 

 
EXERCÍCIOS 

 
QUESTÃO 01 
 

De acordo com a teoria Aristotélica, a cauda responsável pelo acidente é a eficiente ou motriz, pois é ela que dá forma 
à matéria. Como a forma é um dos acidentes possíveis e a eficiente gera ou dá forma, ela é a causa do acidente. 
 
QUESTÃO 02 
 

Como evidenciado no texto, tudo que se move, foi movido por algo. Contudo, é impossível reduzir tal condição ao 
infinito, pois se assim fizéssemos não haveria movimento. Então, é necessário admitir a existência de um primeiro 
ser movente, mas que não seja movido. O primeiro motor é imóvel, poque não há nada anterior a ele, porque senão 
não seria o início. 
 
Pode aparecer também que o primeiro motor imóvel é a primeira causa eficiente ou ato puro. Contudo, não é correto 
dizer que é Deus, de acordo com Aristóteles. 
 
QUESTÃO 03 
 

A) Para Aristóteles, a felicidade é uma atividade da alma segundo a virtude e, então, o fim último do agir/existir 
humano (seu télos). A virtude, por sua vez, deriva de ação calibrada por princípio orientador geral, verossímil, 
determinado pelo ajustamento racional da conduta prática entre extremos considerados defeitos. Então, a ação 
virtuosa encontra-se na mediania entre o excesso e a falta (por exemplo, a coragem é mediania entre a 
temeridade e a covardia). O intelecto é o que há de superior no homem e nenhum dos outros seres vivos é feliz, 
porque não participa em nada da especulação. Portanto, tanto quanto se estende a especulação (que leva à 
virtude), mais se estende a felicidade. 

B) Segundo Aristóteles, as virtudes éticas derivam em nós do hábito. Pelo exercício o homem traduz a potencialidade 
da virtude em ato. Apenas agindo, justos tornam-se justos. É pelo hábito que se chega ao meio termo, à virtude 
que se encontra entre o excesso e a falta, à justa proporção, via de meio entre extremos da ação humana. 

 
QUESTAO 04 
 

A) ERRADO, a rejeição de todo prazer consiste em um vício por falta, assim como a audácia consiste em um vício 
por excesso. Desse modo, o item está errado, pois a virtude consiste no equilíbrio entre os vícios por excesso e 
falta. 

B) ERRADO, primeiramente porque a condição de equilíbrio é gerada pela razão e, por isso, não pode ser irrefletida. 
Outro erro é admitir que o equilíbrio se oporia totalmente a um dos vícios. O excesso e a falta se opõem, mas o 
equilíbrio não consiste no oposto de um deles. 

C) CORRETO. 
D) ERRADO, para Aristóteles a vida em equilíbrio só pode ser alcançada pelo filósofo. Sendo a vida política e de 

honrarias não virtuosa por depender de fatores externos e por, normalmente, visar o excesso (de poder) 
 
QUESTAO 05 
 
Letra b 
 

I. ERRADO, pois a felicidade só é alcançada pela virtude enquanto equilíbrio entre os vícios por excesso e por falta. 
A vida de honrarias não é virtuosa por não depender do indivíduo (atribuída por outros) e por, normalmente, 
visar o excesso (de poder). 

II. CORRETO, por isso a ética aristotélica é teleológica. 
III. CORRETO, por isso a ética aristotélica é teleológica. Sendo o “fim” da vida humana, a felicidade. 
IV. ERRADO, pois se a ética aristotélica é teleológica, o fator direcionador das ações é justamente o “fim”. 
 


