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ATIVIDADES 16 – 20/03  8º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
 

Salve, salve! Tudo bem? Segue uma lista de atividades: 

 

a) A semana passada era para ser nossa prova, certo? Isso significa que o nosso conteúdo para a 

prova C1N2 foi terminado e revisado em sala de aula, certo? 

b) As atividades propostas são continuação do nosso conteúdo. 

 

1. Revisão 

Ler “Epicuro” página 30 do nosso livro. 

Ler “epicuristas” página 53 do nosso livro. 

 

 

2. Vídeo (Vejam sem falta!) 

UMA REFLEXÃO SOBRE O PRAZER | Mauricio Marsola 

https://www.youtube.com/watch?v=g7QaPGMhszI 

 

3. Questões 

Questão 01 

Com base no epicurismo e nas aulas sobre Epicuro, explique o tetrapharmakon. 

 

Questão 02 

Cite um exemplo de um prazer não natural e não necessário do ser humano. 

 

Questão 03 

“O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos com o bem primeiro e 

inerente ao ser humano, em razão dele praticamos toda escolha e toda recusa, e a ele chegamos 

escolhendo todo bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja nosso bem 

primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer: há ocasiões em que evitamos muitos 

prazeres, quando deles nos advêm efeitos o mais das vezes desagradáveis; ao passo que 

https://www.youtube.com/watch?v=g7QaPGMhszI
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consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de 

suportarmos essas dores por muito tempo.”  
(EPICURO. Carta sobre a felicidade. In ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando. São Paulo: Moderna, 2009, p. 251).  

A partir desta citação de Epicuro, assinale o que for correto. 

 

01) Felicidade e infelicidade são estabelecidas pelos efeitos do prazer e da dor. 

02) O sentimento de prazer é inato à natureza humana. 

04) Epicuro defende o prazer sem medidas. 

08) O prazer corporal é um mal causado pelo pecado original. 

16) O hedonismo de Epicuro não é imediatista, mas moderado. 

 

Questão 04 

Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros, nem 

naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não 

satisfeitos não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil 

obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. 
EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON, V. F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974. 

 

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim 

a) alcançar o prazer moderado e a felicidade. 

b) valorizar os deveres e as obrigações sociais. 

c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. 

d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. 

e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 

 

Questão 05 

“O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos com o bem primeiro e 

inerente ao ser humano, em razão dele praticamos toda escolha e toda recusa e a ele chegamos 

escolhendo todo bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja nosso bem 

primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer: há ocasiões em que evitamos muitos 

prazeres, quando deles nos advêm efeitos o mais das vezes desagradáveis; ao passo que 

consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de 

suportarmos essas dores por muito tempo”  
(EPICURO. Carta sobre a felicidade. In: ARANHA, M. Filosofar com textos: temas e história da filosofia. São Paulo: Moderna, 2012, p. 

330). 

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

01) Todos os seres humanos buscam prazer sempre e em tudo, evitando toda e qualquer dor. 

02) Os prazeres imediatos anulam as dores que podem decorrer desses. 

04) Dor e prazer não são contraditórios, pois de atos dolorosos podem advir situações prazerosas 

e viceversa. 

08) A noção de prazer não está ligada somente à sensação imediata, mas aos efeitos que uma 

ação pode gerar no ser humano. 

16) A busca da felicidade na vida não se restringe a escolhas prazerosas, mas a ações que geram 

prazer, apesar de essas conterem, às vezes, algumas doses de sacrifício. 
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Questão 06 

“Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem 

nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte 

não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe 

tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem 

está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, 

quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a 

própria espera.”  
(Epicuro, Carta sobre a felicidade [a Meneceu]. São Paulo: ed. Unesp, 2002, p. 27. In: COTRIM, G. Fundamentos da Filosofia. SP: Saraiva, 

2006, p. 97). 

A partir do trecho citado, é correto afirmar que 

01) a morte, por ser um estado de ausência de sensação, não é nem boa, nem má. 

02) a vida deve ser considerada em função da morte certa. 

04) o tolo não espera a morte, mas vive apoiado nas suas sensações e nos seus prazeres. 

08) a certeza da morte torna a vida terrível. 

16) a espera da morte é um sofrimento tolo para aquele que a espera. 

 

 

Cuidem-se! Cuidado com a gripe e com o vírus! Aproveitem esse período para ler um bom livro e 

para estudar para as matérias que você está tendo dificuldades! 

 

Abração, 

 

Sussumo 

 

 


