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01. Com relação à origem da filosofia ocidental, é correto afirmar: 
a) Seus fundamentos foram estabelecidos durante o Renascimento, quando na Europa se conseguiu 

realizar uma separação entre os campos da ciência e da crenças. 
b) Nasceu quando os pensadores gregos realizaram a passagem de um pensamento mítico para uma 

visão racional do mundo, da sociedade e dos seres humanos. 
c) Tem sua origem ligada ao pensamento aristotélico e a harmonização entre o pensamento intelectivo e 

a experimentação. 
d) Foi gestada pelos pensadores pré-socráticos, que superaram as fronteiras entre o mundo das 

aparências e da existência concreta. 
e)  Surgiu com os pensadores iluministas, que superaram os limites do pensamento intelectivo e 

estabeleceram as bases da filosofia como ciência da verdade. 
 
02. Analise o texto abaixo. 

A palavra filosofia é formada pela junção dos vocábulos gregos philos e sophia e, literalmente, a palavra 
significa amor à sabedoria. 
Com o tempo, as definições e os significados se multiplicaram e o termo passou a significar também: 
a) teoria do conhecimento, sabedoria de vida, método de análise dedutiva. 
b) experiência da vida, sabedoria de vida, conhecimento intelectivo; 
c) inspiração racional, sabedoria de vida, embrião da sabedoria. 
d) compreensão racional da cultura, esforço racional para conhecer o universo. 
e) amizade pela sabedoria, sabedoria de vida, fundamentação experimental do conhecimento. 

 
03. Analise o texto abaixo. 

O que distingue o senso comum do conhecimento cientifico é que o segundo apresenta, entre outras 
característica, a .............................. , pois procura as estruturas universais e necessárias das coisas 
investigadas; é .............................. , ou seja, busca medidas, padrões, critérios de comparação e de 
avaliação para coisas que parecem diferentes. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. 
a) experimentação - unificador 
b) racionalidade – homogêneo 
c) relatividade – verdadeiro 
d) objetividade – quantitativo 
e) subjetividades – generalizador 

 
04. (UEM - adaptada) Leia o texto. 

A filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as 
explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, 
demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos materiais e as ações dos seres 
humanos podem ser conhecidos pela razão humana. CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo: Editora 
Ática, 2011. p. 32. 
Observe as assertivas a seguir. 
 
I. A filosofia surgiu na Grécia durante o séc. VI a.C.. Apesar de seu nascimento ser considerado o 

“milagre grego”, é conhecida a frequentação de Atenas por outros sábios que viveram no século VI 
a.C., como Confúcio e Lao Tse (provenientes da China), Buda (proveniente da Índia) e Zaratustra 
(proveniente da Pérsia), fazendo da filosofia grega uma espécie de comunhão dos saberes da 
antiguidade. 

II. O surgimento da filosofia é coetâneo ao advento da polis (cidade). Novas estruturas sociais e políticas 
permitiram o desenvolvimento de formas de racionalidade, modificadoras da prática do mito. 

III. Por serem os únicos filósofos a praticar a retórica, os sofistas representam, indiscutivelmente, o ponto 
mais alto da filosofia clássica grega (séculos V e IV a.C.), ultrapassando Sócrates, Platão e Aristóteles. 

IV. Filósofo é aquele que busca certezas sem garantias de possuí-las efetivamente. Por essa razão, o 
filósofo deseja o conhecimento do mundo e das práticas humanas por meio de critérios aproximativos 
e compartilhados (de aceitação comum), por intermédio do debate. 

V. A atividade filosófica pode ser definida, entre outras habilidades, pela capacidade de generalização e 
produção de conceitos, encontrando, sob a multiplicidade de objetos do mundo, relações de 
semelhança e de identidade. 
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É correto apenas o que se afirma em 
Escolha uma: 
a) III, IV e V. 
b) II, IV e V. 
c) I, III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, IV e V. 

 
05. (UEL- 2003) “Tales foi o iniciador da filosofia da physis, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um 

princípio originário único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio é a água. 
Essa proposta é importantíssima... podendo com boa dose de razão ser qualificada como a primeira 
proposta filosófica daquilo que se costuma chamar civilização ocidental.” (REALE, Giovanni. História da 
filosofia: Antigüidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 1990. p. 29.) 
A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus primeiros filósofos foram os chamados pré-socráticos. 
De acordo com o texto, assinale a alternativa que expressa o principal problema por eles investigado. 
a) A ética, enquanto investigação racional do agir humano. 
b) A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte. 
c) A epistemologia, como avaliação dos procedimentos científicos. 
d) A cosmologia, como investigação acerca da origem e da ordem do mundo. 
e) A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua legislação. 
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