
 

 

Tarefa 16 - professor Gilberto 
 
01. (ENEM 2016)  Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: “Este objeto que estou 

vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal 
como o ser em questão, e lhe é, pelo contrário, inferior”. Assim, para podermos fazer estas reflexões, é 
necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda 
que imperfeitamente. 

PLATÃO. Fédon. São Paulo: Abril Cultural, 1972 
Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica: 
a) estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos 
b) comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele 
c) descrever corretamente as características do objeto observado 
d) fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser 
e) identificar outro exemplar idêntico ao observado 

 
02. Universidade do Estado do Pará (UEPA) 2015 –  Platão: A massa popular é assimilável por natureza a 

um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em 
seus amores e seus ódios; confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do 
menor rigor. 
Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, 
inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. 

CHATELET, F. História das Ideias Políticas. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 17 
Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à: 
a) oligarquia 
b) república 
c) democracia 
d) monarquia 
e) plutocracia 

 
03. (Ufpr 2007)  No livro VII de A República, Platão descreve o que ficou conhecido como a “alegoria da 

caverna”. Nela, é narrada a libertação de um prisioneiro e sua saída do interior da caverna, isto é, do 
mundo das sombras, para a superfície, onde brilha a luz do sol. 
Com base nas informações acima e em conhecimentos do livro VII de A República, explique as seguintes 
imagens usadas por Platão: 
a) o interior da caverna 
b) o mundo da superfície 


