
A impressão deste material não é obrigatória. 

HERÁCLITO DE ÉFESO 1ª Série – FILOSOFIA– PROF. JOÃO CARLOS 
 

GABARITO 
 
QUESTÃO 01 
 

A) ERRADO, pois para Demócrito, a quem, junto com Leucipo foi atribuída à teoria sobre o átomo. Para eles tudo 
era composto por um turbilhão de átomos que se que se unem e separam o tempo todo. Então, não podemos 
afirmar que ele considerava o ser inalterado. O item está errado de acordo com a teoria de Demócrito. 

B) ERRADO, o item está de acordo com a teoria de Zenão, mas em desacordo com o texto. Zenão afirma a 
imobilidade do ser e o texto fala exatamente da constante mudança ou devir. 

C) ERRADO, o item está de acordo com a teoria de Parmênides, mas em desacordo com o texto. Parmênides afirma 
a imobilidade do ser e o texto fala exatamente da constante mudança ou devir. 

C) CORRETO, para Heráclito tudo está em constante mudança e, por tal motivo, “um homem não pode tomar 
banho duas vezes nas águas do mesmo rio”, do mesmo modo que fica explicito na última linha do segundo 
parágrafo e no último parágrafo do texto de referência 

D) ERRADO, a teoria de Tales admite a possibilidade de mudança e de até um certo evolucionismo, fato que torna 
o item errado por afirmar o oposto do filósofo em questão. 

 
QUESTÃO 02 
 

A) ERRADO, a verdadeira causa do movimento é a luta dos contrários e não o tempo. O que provoca a mudança não 
é necessariamente um fator externo ao próprio ser. 

B) ERRADO, pois, para Heráclito, o mundo é um cosmos (ordenado e organizado). Portanto, a mudança não é 
aleatória ou caótica, mas linear e organizada. 

C) ERRADO, para Heráclito a mudança é algo intrínseco a natureza de todas as coisas. Não se trata de um conflito 
político, por mais que este também traga mudanças.  

D) CORRETO, POIS O PROCESSO DA LUTA DOS CONTRÁRIOS (CORRUPÇÃO E GERAÇÃO) É A CAUSA DA MUDANÇA 
DE TODOS OS SERES. A CORRUPÇÃO DE UMA CONDIÇÃO TEM COMO CONSEQUÊNCIA A GERAÇÃO DE OUTRA. 

E) ERRADO, a teoria de Heráclito é ontológica (estudo sobre o ser) e, por tal motivo, não restringe. Quando fala da 
constante mudança está se referindo a todos os seres, sendo estes tudo o que existe. 

 
QUESTÃO 03 
 

A) A luta dos contrários, que consiste em um processo constante e ininterrupto de corrupção e geração. 
B) O fogo, pois não tem forma definida e está sempre mudando e, principalmente, poque gera mudanças em tudo 

com o que tem contato. 
 
QUESTAO 04 
 

A) O logos é, para Heráclito, o que rege o Todo, o que lhe confere ordem universal e harmonia. Trata-se de algo 
empiricamente inacessível: algo que torna manifesto e, portanto, inteligível, uma qualidade ontológica do real.  

B) O logos de Heráclito é a própria expressão de uma inteligência cósmica operante, ou de uma Razão que arquiteta, 
da tensão e oposição de contrários, a ordem ou harmonia do Todo. 

 
QUESTAO 05 
 

Porque, segundo ele, o rio e o homem não serão mais os mesmos, pois tudo está em constante mudança em virtude 
da luta dos contrários. 
 


