
 

 

Professor Gilberto – AP 08 
 
01. Explique por que o filósofo pré-socrático Heráclito é considerado o pai da dialética? 
 
02. Parmênides foi primeiro pensador a fazer a distinção entre a aparência e a essência. O que caracteriza, 

segundo Parmênides, entre esses dois conceitos. 
 
03. (Ufu 2013) De um modo geral, o conceito de physis no mundo pré-socrático expressa um princípio de 

movimento por meio do qual tudo o que existe é gerado e se corrompe. A doutrina de Parmênides, no 
entanto, tal como relatada pela tradição, aboliu esse princípio e provocou, consequentemente, um sério 
conflito no debate filosófico posterior, em relação ao modo como conceber o ser. 
 
Para Parmênides e seus discípulos: 
a)  A imobilidade é o princípio do não-ser, na medida em que o movimento está em tudo o que existe. 
b)  O movimento é princípio de mudança e a pressuposição de um não-ser. 
c)  Um Ser que jamais muda não existe e, portanto, é fruto de imaginação especulativa. 
d)  O Ser existe como gerador do mundo físico, por isso a realidade empírica é puro ser, ainda que em 

movimento. 
 
04. (Uncisal 2012) O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se 

prendem a Cosmologia, sendo a determinação da physis (princípio eterno e imutável que se encontra na 
origem da natureza e de suas transformações) ponto crucial de toda formulação filosófica. Em tal contexto, 
Leucipo e Demócrito afirmam ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Eles defendem que os 
sentidos apenas capturam uma realidade superficial, mutável e transitória que acreditamos ser verdadeira. 
Mesmo que os sentidos apreendam “as mutações das coisas, no fundo, os elementos primordiais que 
constituem essa realidade jamais se alteram.” Assim, a realidade é uma coisa e o real outra. 
Para Leucipo e Demócrito a physis é composta 
a)  pelas quatro raízes: o úmido, o seco, o quente e o frio. 
b)  pela água. 
c)  pelo fogo. 
d)  pelo ilimitado. 
e)  pelos átomos. 

 
05. (Ufu 2008) Leia atentamente o texto a seguir. 

Na filosofia de Parmênides preludia-se o tema da ontologia. A experiência não lhe apresentava em 
nenhuma parte um ser tal como ele o pensava, mas, do fato que podia pensá-lo, ele concluía que ele 
precisava existir: uma conclusão que repousa sobre o pressuposto de que nós temos um órgão de 
conhecimento que vai à essência das coisas e é independente da experiência. Segundo Parmênides, o 
elemento de nosso pensamento não está presente na intuição mas é trazido de outra parte, de um mundo 
extrassensível ao qual nós temos um acesso direto através do pensamento. 
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Marque a alternativa INCORRETA. 
a)  Para Parmênides, o Ser e a Verdade coincidem, porque é impossível a Verdade residir naquilo que Não-

é: somente o Ser pode ser pensado e dito. 
b)  Pode-se afirmar com segurança que Parmênides rejeita a experiência como fonte da verdade, pois, 

para ele, o Ser não pode ser percebido pelos sentidos. 
c)  Parmênides é nitidamente um pensador empirista, pois afirma que a verdade só pode ser acessada por 

meio dos sentidos. 
d)  O pensamento, para Parmênides, é o meio adequado para se chegar à essência das coisas, ao Ser, 

porque os dados dos sentidos não são suficientes para apreender a essência. 
 


