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ATIVIDADES 23 – 27/07  6º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
 

Salve, salve galera! Tudo bem? Preparados para mais uma lista de exercícios?  

 

 

1. Atividades: 

Leitura de “Sócrates” página 19-20 

 

 

2. Vídeos: 

Para ler... Mario Sergio Cortella fala sobre Sócrates 

https://www.youtube.com/watch?v=I6NCCqx47zM 

SEI QUE NADA SEI: A INVESTIGAÇÃO DE SÓCRATES | Mauricio Marsola 

https://www.youtube.com/watch?v=6pLSC0498l4 

 

Vocês viram que os dois filósofos dizem sobre a frase “só sei que nada sei”. Agora respondam as 

questões propostas. 

 

 
3. Exercícios 

Questão 01 

 Segundo os vídeos acima, explique o significado da expressão “só sei que nada sei”. 

 

Questão 02 

Explique o método socrático chamado de “maiêutica”. 

 

Questão 03 

Esclareça o sentido de “conhece a ti mesmo”. 

Questão 04 

Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte; o contato de Sócrates paralisa e embaraça; 

leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum: os temperamentais, como 

Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque 

https://www.youtube.com/watch?v=I6NCCqx47zM
https://www.youtube.com/watch?v=6pLSC0498l4
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receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos 

quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. 

BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1997. 

O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na 

a) contemplação da tradição mítica. 

b) sustentação do método dialético. 

c) relativização do saber verdadeiro. 

d) valorização da argumentação retórica. 

e) investigação dos fundamentos da natureza. 

 

Questão 05 

 

“[...] Talvez alguém diga: ‘Sócrates, será que você não pode ir embora, nos deixar em paz e ficar 

quieto, calado?’ Ora, eis a coisa mais difícil de convencer alguns de vocês. Pois se eu disser que tal 

conduta seria desobediência ao deus e que por isso não posso ficar quieto, vocês acharão que estou 

zombando e não acreditarão. E se disser que falar diariamente da virtude e das outras coisas sobre as 

quais me ouvem falar e questionar a mim e a outros é o bem maior do homem e que a vida que não 

se questiona não vale a pena viver, vão me acreditar menos ainda.” (PLATÃO, Apologia de Sócrates, 

in MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 20).  

 

A partir do texto citado é correto afirmar que: 

 

01) Sócrates não aceita a sentença de seus interlocutores porque a rebeldia e a não aceitação das 

ordens são próprias de um filósofo. 

02) Sócrates defende uma atitude permanente de questionamento para os homens, sem a qual a 

vida não valeria a pena ser vivida. 

04) Para Sócrates, o questionamento é mais do que um momento na vida humana, é uma 

conduta permanente que deve ser cultivada. 

08) Para Sócrates, o questionamento é algo intrínseco da natureza humana e não somente dele, 

um filósofo. 

16) Ao citar deus, Sócrates compreende que está zombando de seus interlocutores, pois seus 

questionamentos não possuem nenhuma relação com a religião. 

Abração,  Sussumo 


