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AVALIAÇÃO PRODUTIVA  6º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
QUESTÃO 01 

Há um abismo imenso que separa esta escala de valores que Sócrates proclama com tanta evidência 

e a escala popular vigente entre os gregos e expressa na famosa canção antiga:  

O bem supremo do mortal é a saúde;  

O segundo, a formosura do corpo;  

O terceiro, uma fortuna adquirida sem mácula;  

O quarto, desfrutar entre amigos o esplendor da juventude.  
JAEGER, W. Paideia. São Paulo: Martins Fontes, 1995, pp. 528-529. 

A partir do texto responda: o que é o ser humano para Sócrates?  

QUESTÃO 02 

Ainda com base no texto acima responda: Qual é a relação entre o que define o homem e a máxima 

délfica “Conhece-te a ti mesmo”? 

QUESTÃO 03 

A respeito do método de Sócrates, assinale a alternativa que apresenta a definição correta de 

maiêutica.  

a) Um método de síntese, que ignora a argumentação das outras pessoas e prontamente define

o que é o objeto em discussão.

b) Uma estratégia falsa, que é empregada para educar a juventude na prática do falar bonito,

visando apenas ao ornamento do discurso. 

c) Um método de análise, que interroga a respeito daquilo que é tido como a verdadeira justiça,

o verdadeiro belo, o verdadeiro bem.

d) Uma iluminação divina, que deposita na mente do filósofo o conhecimento profundo das

coisas da natureza. 

QUESTÃO 04 

A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de 

partida na afirmação “sei que nada sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma 

resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos 

e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua 

própria ignorância. 

O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia, pois 

a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir

conhecimentos. 

b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função

da Filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. 

c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que estabelece verdades

certas a partir de métodos rigorosos. 

d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos,

preocupando-se apenas com causas que não fazem sentido. 


