
 

 

Tarefa 10 - professor Gilberto 
 

01. Fale sobre a importância da prática dos sofistas para a democracia grega. 
 

02. Baseado nas grandes preocupações dos filósofos gregos e nos acontecimentos históricos que vão desde o 
fim do século VII até o final do século III a.C., pode-se dividir a filosofia grega em três períodos: 
a) 1º- período pré-socrático, quando a filosofia ocupou-se principalmente com a origem e o devir do 

cosmos; 2º- período socrático, quando a filosofia, através de Sócrates, Platão e Aristóteles, investiga e 
elabora os princípios da ética, da lógica e da metafísica e 3º- período pós-socrático, de decadência, no 
qual a filosofia, abandonando as grandes questões metafísicas anteriores, dissolve-se em questões 
éticas, como o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. 

b) 1º- período pré-socrático ou cosmológico, quando a filosofia ocupou-se principalmente com a origem e 
o devir do cosmos; 2º- período platônico-aristotélico, quando a filosofia sistematizou os primeiros 
princípios da lógica e da metafísica e 3º- período socrático, quando a retórica é substituída pela 
filosofia como dialética, possibilitando a construção da ética e dos métodos racionais de investigação. 

c) 1º- período pré-filosófico, em que se constroem as grandes concepções mitológicas da Grécia com 
Hesíodo e Homero; 2º- período pitagórico, quando a filosofia destaca-se da física jônica e eleática e 
transforma-se em busca metafísica através dos princípios matemáticos e 3º- período pedagógico, 
fundamentalmente de elaboração de um método educativo para a juventude ateniense, do qual fazem 
parte a ironia e a maiêutica. 

d) 1º- período mitológico, em que as questões naturais são tratadas fantasticamente; 2º - período 
alexandrino, em que as cidades gregas caem sob o Império Macedônico; 3º - período religioso, em que 
o platonismo se funde com o cristianismo. 

e) 1º- período pitagórico, em que se elaboram as primeiras cosmologias matemáticas; 2º- período 
democrático, em que o governo de Péricles leva Atenas ao ápice cultural; 3º- período sofístico, em que 
a retórica assume a condução do processo educativo. 

 

03. (Uema 2015) Leia a letra da canção a seguir. 
Nada do que foi será 
De novo do jeito que já foi um dia 
Tudo passa 
Tudo sempre passará 
A vida vem em ondas 
Como um mar 
Num indo e vindo infinito 
Tudo que se vê não é 
Igual ao que a gente 
Viu há um segundo 
Tudo muda o tempo todo 
No mundo […] 

Fonte: SANTOS, Lulu; MOTTA, Nelson. Como uma onda. In: Álbum MTV ao vivo. Rio de Janeiro: Sony-BMG, 2004. 
 

Da mesma forma como canta o poeta contemporâneo, que vê a realidade passando como uma onda, assim 
também pensaram os primeiros filósofos conhecidos como Pré-socráticos que denominavam a realidade 
de physis. A característica dessa realidade representada, também, na música de Lulu Santos é o(a) 
a) fluxo. 
b) estática. 
c) infinitude. 
d) desordem. 
e) multiplicidade. 

 

04. Os sofistas foram mestres da oratória, que vendiam para os cidadãos suas habilidades com o discurso, 
fundamental para a política. Assim, defendiam a opinião de quem lhes pagasse bem. Acreditavam que a 
verdade não era absoluta, mas é fruto das construções humanas. Os principais foram Górgias, Protágoras e 
Hipías. Para eles, como afirma a frase de Protágoras, ‘o homem é a medida de todas as coisas’. Por isso 
não existiriam coisas como o frio real. O frio é frio apenas para quem o sente, também não existiriam um 
sentimento natural de pudor, ou a verdade que Sócrates tanto procurava. A partir do que vimos em sala de 
aula escolha a alternativa correta. 
a) Os sofistas buscavam a construção de uma política de ordem retórica, baseando-se normalmente nos 

interesses de quem defendia os vários pontos de vista possíveis. 
b) De acordo com os sofistas, todos nós poderíamos chegar a uma ética universal de caráter político. 
c) O que importava na realidade para os sofistas políticos era a construção de uma sociedade mais rica. 
d) Os sofistas eram amigos de Sócrates e, por isso, buscavam a verdade universal dentro de cada 

homem. 
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05. Os sofistas, mestres da retórica e da oratória, opunham-se aos pressupostos de que as leis e os costumes 
sociais eram de caráter divino e universal. 
Deu-se assim, entre eles, o: 
a) naturalismo. 
b) relativismo. 
c) ceticismo filosófico. 
d) cientificismo. 
e) racionalismo. 

 


