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LISTA 04 

1 Na Jônia, região da Ásia Menor onde se encontrava a cidade de Mileto, foi berço de Tales de Mileto, 

considerado o primeiro filósofo. Nesse contexto, qual era a causa material que deu origem ao 

mundo? 

 

No texto, o trecho: “A água era o elemento primordial, a causa material que origina o mundo.” 

define a água como a causa material que deu origem a tudo aquilo que existe. 

 

2 Dentre os filósofos pré-socráticos, havia apenas um princípio para a origem de todas as coisas do 

mundo? Justifique com um trecho do texto. 

 

Não, há outros princípios (ou elementos fundamentais). No texto, o trecho “Outros filósofos, como 

Anaxímenes, definia o princípio de todas as coisas como sendo o ar e, analogamente, Heráclito 

definia esse princípio como sendo o fogo.” confirma essa informação. 

 

3 Qual é a principal diferença entre mitos e teorias, no que diz respeito às mudanças que esses sofrem 

ao longo do tempo? Justifique com suas palavras, sem copiar do texto. 

 

Mitos não mudam com o passar do tempo, são imutáveis. Já as teorias podem ser adaptadas de 

acordo com o aparecimento de novas descobertas. 

 

4 Explique, sem copiar do texto, a teoria dos quatro elementos de Aristóteles. 

 

Segundo Aristóteles, tudo na Terra é feito exclusivamente de quatro elementos: terra, água, ar e 

fogo, cada um deles em busca de alcançar o seu lugar natural. Assim, uma pedra afunda na água 

porque é feita do elemento terra, cuja posição natural está abaixo da água (basta observar que no 

fundo do rio está o elemento terra). Da mesma maneira, uma bolha de ar sobe na água porque o 

lugar natural do elemento ar é acima da água. Por fim, um balão com ar quente é capaz de flutuar 

porque o ar, para ser aquecido, precisa tomar para si o elemento fogo, cuja posição natural é acima 

do ar. 

 

5 Como Aristóteles explicaria as razões a partir das quais um bote inflável é capaz de boiar se estiver 

cheio de ar, mas afunda quando está vazio? 

 

O material que compõe o bote deve ser sólido e, portanto, deve ser feito do elemento terra. A 

posição natural do elemento terra é abaixo do elemento água, então um bote inflável vazio afunda. 

Cheio de ar, ao contrário, o bote tende a boiar, pois a posição natural do elemento ar é acima do 

elemento água. 

 


