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SÓCRATES 1ª SÉRIE – FILOSOFIA – JOÃO CARLOS 

 
Lista 02 – Exercícios 

 
01. Em diversos diálogos platônicos, a personagem de Sócrates é caracterizada por um procedimento 

investigativo refutatório que se contrapõe ao gênero de discurso empregado pelos mestres de retórica. 
Tomando o seguinte extrato do Górgias como ponto de partida, explicite: 
a) os temas que compõem o campo de investigação da Filosofia socrática; 
b) o modo como a refutação socrática opera. 

 
“–...Receio contestar-te para que não penses que falo menos pelo prazer de esclarecer o assunto em 

discussão do que por motivos pessoais. (..)E em que número me incluo? Entre as pessoas que têm prazer 
em ser refutadas, no caso de afirmarem alguma inverdade, e prazer também em refutar os outros, se não 
estiver certo, do mesmo modo, o que disserem, e que tanto se alegram com serem refutadas como em 
refutarem... ”. 

PLATÃO. Górgias. (457e-458a). Belém: EDUFPA, 2002. p. 142-143. 
 
02. Leia o seguinte trecho do Protágoras, escrito por Platão, e explique a relação entre virtude e saber. 
 

“– Meu único objetivo, lhe disse, ao apresentar-te todas essas perguntas, não é outro senão o 
de examinar os problemas relativos à virtude e o que venha a ser a virtude em si mesma [...]”. 
PLATÃO, Protágoras (360e). Trad. de Carlos Alberto Nunes. Belém: Edufpa, 2002. 2ª ed. p. 121. 

 
03. Como narrado no diálogo “Críton, ou do dever”, Sócrates, após ser condenado, aguarda, na prisão, a 

execução de sua sentença, que consiste em tomar cicuta, pena de morte adotada entre os atenienses. 
Críton, discípulo do filósofo, propõe-lhe a fuga e o exílio, sob a alegação de que a condenação teria 
sido injusta. Sócrates recusa a oferta e, entre outras razões, apresenta a seguinte: 
 

“... viver não é o que mais deve importar, mas viver bem.” 
 

PLATÃO. Críton, ou do dever. 48b. In: Diálogos. 4. ed. Tradução de José Trindade. Santos/Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da 
Moeda,1993. 

 
Com base na leitura desse trecho e considerando outros elementos contidos na obra citada, 
APRESENTE dois argumentos que justifiquem por que, na opinião de Sócrates, no caso, viver bem 
implica aceitar a morte. 

 
04. PAS 1ª ETAPA (Subprograma 2018) 

Mas, nem mesmo agora, na hora deste grande perigo, eu faria nada de inconveniente, nem mesmo 
agora me arrependo de ter-me defendido como o fiz; antes prefiro mesmo morrer, tendo-me defendido 
deste modo, a viver daquele outro.  
Nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém convém tentar todos os meios para 
fugir da morte. Até mesmo nas batalhas, de fato, é bastante evidente que se pode evitar morrer, 
jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem; e muitos outros meios há, nos perigos 
individuais, para evitar a morte quando se ousa dizer e fazer alguma coisa.  
Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre 
mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou, e velho, fui apanhado pela mais lenta, 
enquanto os meus acusadores, válidos e lépidos, foram apanhados pela mais veloz: a maldade.  
Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade, que sois criminosos de 
improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. E, talvez, essas 
coisas devessem acontecer mesmo assim. E creio que cada qual foi tratado adequadamente. 

 

Platão. Apologia de Sócrates (com adaptações). 
 

Satã: Protesto! O seu cliente é um juiz perverso e insensível, que faz uso do Direito, mas nunca aplicou 
a verdadeira Justiça! Jeová Pereira Mente (de vez em quando) nunca se preocupou com a dor e com 
o sofrimento dos humildes que procuram os tribunais. Seu cliente dedicou a vida ao uso cego e 
insensível da lei, esquecendo-se de promover a bondade e a paz social. E tenho aqui todas as suas 
sentenças para provar! O seu amor é pela letra fria da lei, não é pelo próximo ou pelo injustiçado. 
pausa  
Satã (falando baixinho para si mesmo): Sem contar o tanto de bandido que soltou...  
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Jesus: O capiroto tem razão! As decisões por si próprias falarão. O ministro Jeová Pereira Mente (de 
vez em quando) vendeu sua alma porque quis, pois tem livre arbítrio para ser feliz. Viveu a vida cego 
à dor dos que pouca coisa têm para dispor. Por isso, o condeno à danação eterna no fogo inapagável 
que o inferno governa...  
Grupo G7. A advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra (com adaptações).  

 
Considerando os trechos apresentados, extraídos da obra Apologia de Sócrates, de Platão, e da peça 
A advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra, do Grupo G7, julgue os itens 
de 33 a 37 e assinale a opção correta no item 38, que é do tipo C. 
33. Sócrates defendeu a si mesmo em um tribunal, e Platão, seu mais famoso discípulo, redigiu na 

forma de diálogo uma apresentação dessa defesa, dando origem ao texto Apologia de Sócrates.  
34. A maneira como Sócrates se refere às acusações poderia ser considerada uma parábola do 

contexto atual, em que tem predominado o interesse em simplesmente acusar, sem o adequado 
respaldo dos fatos e sem a aceitação de contra-argumentos.  

35. Nas obras em tela, a questão da justiça está presente, mas é tratada de maneiras distintas: de 
forma filosófica no texto de Platão e de forma cômica na peça teatral.  

36. O significado da concepção do relativismo cultural visa expressar a ideia de que quaisquer valores 
possam ser aceitos, uma vez que eles são sempre relativos.  

37. Em sua defesa, Sócrates afirma aos juízes que o mal é inevitável e, por isso, é sempre preferível 
morrer. 

 

38. Sócrates afirma que a maldade é mais veloz que a morte. No trecho da obra Apologia de Sócrates, 
essa afirmação é complementada, de forma correta, quando ele diz que, por ser  
A) velho, foi apanhado pela morte, mais lenta, porém seus juízes foram apanhados pela maldade, 

mais veloz, ao cometerem a injustiça de condená-lo à morte.  
B) mal, foi apanhado pela morte, mais velha e justa, porém seus juízes foram apanhados pela 

justiça, mais veloz, ao condená-lo à morte.  
C) bom, foi apanhado pela injustiça, mais lenta, porém seus juízes foram apanhados pela mentira, 

mais veloz, ao condená-lo à morte.  
D) sábio, foi invejado pela morte, mais ignorante, porém seus juízes foram invejados pela 

maldade, mais veloz, ao cometerem a injustiça de condená-lo à morte. 


