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AVALIAÇÃO PRODUTIVA  8º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
QUESTÃO 01 

Agostinho, em Confissões, diz: “Mas após a leitura daqueles livros dos platônicos e de ser levado por 

eles a buscar a verdade incorpórea, percebi que ‘as perfeições invisíveis são visíveis em suas obras’ 

(Carta de Paulo aos Romanos, 1, 20)”. 
Agostinho de Hipona. Confissões, livro VII, cap. 20, citado por: MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia. Rio de Janeiro:  Jorge Zahar Editora, 

2000. Tradução do autor. 

Nesse trecho, podemos perceber como Agostinho 

a) se utilizou da Bíblia para conhecer melhor a filosofia platônica.

b) utiliza a filosofia platônica para refutar os textos bíblicos.

c) separa nitidamente os domínios da filosofia e da religião.

d) foi despertado para o conhecimento de Deus a partir da filosofia platônica.

QUESTÃO 02 

Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o Sumo 

Bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas 

blasfêmias, como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males. Pois sendo Ele 

fonte suprema da Bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. 
AGOSTINHO. A natureza do Bem. Rio de Janeiro: Sétimo Selo, 2005 (adaptado). 

Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal porque 

a) o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. 

b) o mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. 

c) Deus apenas transforma a matéria, que é, por natureza, má.

d) por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal.

e) Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal.

QUESTÃO 03 

Agostinho de Hipona, bispo e teólogo do século V da nossa era, sustentou que haviam duas forças no 

mundo, o bem e o mal, e o mal possui sua origem em Deus, visto que o diabo não possui o poder 

criador. 

Em conformidade com o conteúdo estudado, aponte o erro na afirmação acima, justificando 

devidamente. 

QUESTÃO 04 

Evódio – Peço-te que me digas, será Deus o autor do mal? 

Agostinho – Dir-te-ei, se antes me explicares a que mal te referes. Pois, habitualmente, tomamos o 

termo “mal” em dois sentidos: um, ao dizer que alguém praticou o mal; outro, ao dizer que sofreu 

algum mal. 

Evódio – Quero saber a respeito de um e de outro. 
AGOSTINHO. O Livre-arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995. 

Agostinho uniu a filosofia de Platão com o cristianismo. Ele criou e explicou com bases racionais a 

teoria do livre-arbítrio. Com base em sua teoria, explique a origem do mal cósmico. 


