
A impressão deste material não é obrigatória. 

SÓCRATES 1ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 

 
Lista 03 – Gabarito 

 
01. a) O tema central é o homem. Contudo, dentro deste contexto, são abordados como principais: 

virtude, conhecimento e educação. 
b) A refutação consiste na ironia (primeiro momento da dialética socrática). Então, Sócrates, por 

meio de perguntas e respostas, conduz o interlocutor a reconhecer a própria ignorância. 
 
02. Para Sócrates, um homem só erra por desconhecer a verdade. Então, pré-requisito para ter virtude 

(fazer o certo, moral) é ter conhecimento do que é certo e errado. 
 
03. Para Sócrates o importante não é viver, mas viver bem. No contexto de sua condenação, ele prefere 

acatar a pena de morte a negar a missão dada a ele pelo deus do oráculo de Delfos. 
 

Então, para Sócrates, primeiro os deuses não o desamparariam, pois não desistiu de sua missão e 
nem aceitou que sua prática era errada (que seria o mesmo que admitir que o deus o incitaria a 
cometer tal erro). Segundo que sua morte representaria sua vida justa diante da cidade de Atenas. 
Sendo que a morte é temida porque ninguém a conhece, se for o fim (acabam os problemas), se for 
pro Hades ele iria encontrar com grandes pessoas do passado para continuar sua prática. 

 
04. PAS 1ª ETAPA (Subprograma 2018 -caderno SUCATA) 

33. CORRETO, Sócrates fez sua própria defesa e Platão foi quem redigiu a “Apologia de Sócrates” 
(defesa de Sócrates. 

34. CORRETO, pois Sócrates não vê respaldo concreto nas acusações, mas apenas a tentativa de 
condená-lo. 

35. CORRETO, no texto a “Apologia de Sócrates” evidencia a noção de justiça na forma de diálogo, em 
que Sócrates se defende no intuito de alcançar a justiça e ser absolvido. No fim, mesmo com a 
condenação o texto gera uma espécie de catarse sobre a noção de justiça/injustiça. Na peça “A 
advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra”, as concepções de justiça/injustiça 
também são abordadas de forma cômica, inclusive com os nomes das personagens. Contudo, gera 
a mesma catarse sobre as noções abordadas. 

36. ERRADO, pois relativismo cultural admite que possa haver noções de certo e errado variáveis, mas 
de acordo com a cultura de cada sociedade. Então, nem todos os valores seriam aceitos, pois 
depende do contexto histórico-político-social em que o mesmo é empregado. 

37. ERRADO. Primeiro que a morte não é necessariamente um mal. Segundo que é possível evitar a 
malvadez, pois a escolha é autônoma. Então, o mal é evitável. 

38. A) CORRETO, justificável pelo 3º parágrafo do texto da “Apologia de Sócrates” citada nesta 
questão. 

B) ERRADO. Sócrates não é mal e, por isso, foi apanhado pela morte (condenação). Os juízes 
foram apanhados pela maldade, pois condenaram um inocente. 

C) ERRADO, mesmo que realmente Sócrates seja bom, foi apanhado pela morte (mais lenta) e 
seus juízes pela maldade (mais veloz). 

D) ERRADO. Sábio por reconhecer a ignorância e entender quais os verdadeiros valores da vida. 
Contudo, não invejado pela morte, mas talvez pela forma como viveu. Não há referência acerca 
dos juízes serem invejados por algo. 


