
 

 

Primeira lista de filosofia terceiro colegial. 
 
01. “Sócrates: Tomemos como princípio que todos os poetas, a começar por Homero, são simples imitadores 

das aparências da virtude e dos outros assuntos de que tratam, mas que não atingem a verdade. São 
semelhantes nisso ao pintor de que falávamos há instantes, que desenhará uma aparência de sapateiro, 
sem nada entender de sapataria, para pessoas que, não percebendo mais do que ele, julgam as coisas 
segundo a aparência?” 
Glauco – “Sim”. 

Fonte: PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. 
São Paulo: Nova Cultural, 1997. p.328. 

 
Muito da filosofia de Platão pode ser vinculado ao conceito de mímesis, que significa cópia ou imitação. 
Sobre este conceito percebe-se que tal filósofo 
A) critica a pintura e a poesia porque ambas são apenas imitações diretas da realidade. 
B) entende que os poetas e pintores têm um conhecimento válido dos objetos que representam. 
C) compreende que tanto os poetas quanto os pintores estão afastados dois graus da verdade. 
D) critica os poetas e pintores porque estes, à medida que conhecem apenas as aparências, não têm 

nenhum conhecimento válido do que imitam ou representam. 
E) defendia que a poesia e a pintura são cópias imperfeitas do mundo das ideias ou inteligível. 

 
02. “Assim, Cálicles, desmanchas o nosso convênio e te qualificas para investigar comigo a verdade, se 

extremares algo contra tua maneira de pensar.” 
PLATÃO. Górgias. Trad. de Carlos Alberto Nunes. 

Belém: EDUFPA, 2002, p. 198, 495a. 
A partir do fragmento acima é possível inferir que a base da filosofia socrática é 
A) a educação mediante os discursos políticos e jurídicos encenados nos tribunais atenienses. Sócrates 

parte das proposições dos adversários para encontrar um discurso oposto que seja retoricamente 
persuasivo. 

B) a procura da verdade acerca do conhecimento da Natureza e da maneira de pensar sobre os princípios 
racionais que governam o cosmos a partir do conhecimento acumulado pelos filósofos anteriores. 

C) a refutação, a partir de um convênio em busca da verdade, de todas as proposições de seus 
interlocutores com o intuito de demonstrar que o conhecimento das questões morais é impossível. 

D) a procura da perfeição da alma, mediante o exame de si mesmo e dos concidadãos, que é a condição 
da excelência moral. A refutação socrática é, sobretudo, um modo de testar a verdade da excelência 
da vida. 

E) o ensino da melhor forma de argumentação, em um momento no qual as atividades políticas eram 
tidas em alta conta na sociedade ateniense, e exigiam capacidade argumentativa dos jovens. 

 
03. “Quando é, pois, que a alma atinge a verdade? Temos de um lado que, quando ela deseja investigar com a 

ajuda do corpo qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a engana radicalmente.  
- Dizes uma verdade. 
- Não é, por conseguinte, no ato de raciocinar, e não de outro modo, que a alma apreende, em parte, a 
realidade de um ser? 
- Sim. 
[...] - E é este então o pensamento que nos guia: durante todo o tempo em que tivermos o corpo, e nossa 
alma estiver misturada com essa coisa má, jamais possuiremos completamente o objeto de nossos 
desejos! Ora, esse objeto é, como dizíamos, a verdade.” 

PLATÃO. Fédon. Trad. Jorge Paleikat e João Cruz Costa. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 66-67. 
 
O texto acima nos apresenta a noção de verdade em Platão. De acordo com suas ideias 
A) o conhecimento inteligível, compreendido como verdade, está contido nas ideias que a alma possui. 
B) a verdade reside na contemplação das sombras, refletidas pela luz exterior e projetadas no mundo 

sensível. 
C) a verdade consiste na fidelidade, e como Deus é o único verdadeiramente fiel, então a verdade reside 

em Deus. 
D) a principal tarefa da filosofia está em aproximar o máximo possível a alma do corpo para, dessa forma, 

obter a verdade. 
E) a verdade encontra-se na correspondência entre um enunciado e os fatos que ele aponta no mundo 

sensível. 
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04. “Efetivamente, um bom poeta, se quiser produzir um bom poema sobre o assunto que quer tratar, tem de 
saber o que vai fazer, sob pena de não ser capaz de o realizar. Temos, pois, de examinar se essas pessoas 
não estão a ser ludibriadas pelos imitadores que se lhes depararam, e, ao verem as suas obras, não se 
apercebem de que estão dois pontos afastados do real, pois é fácil executá-las mesmo sem conhecer a 
verdade, porquanto são fantasmas e não seres reais o que eles representam; ou se tem algum valor o que 
eles dizem, e se, na realidade, os bons poetas têm aqueles conhecimentos que, perante a maioria, 
parecem expor tão bem.”  

PLATÃO. A República. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, s.d., p. 458. 
 

Em conformidade com o texto apresentado, que traz uma reflexão sobre a mímesis ou imitação em Platão, 
podemos perceber que este filósofo 
A) faz críticas aos poetas que imitam o que não conhecem e dão ouvidos à multidão ignorante, 

permanecendo, dessa forma, distantes dois graus da verdade representada pela ideia. 
B) apesar de criticar a poesia imitativa, abre uma exceção para Homero, por considerar a totalidade da 

sua poesia como materialização plena da verdade em primeiro grau e, portanto, benéfica para a 
educação dos cidadãos. 

C) entende que escrever um bom poema implica seguir uma determinada métrica e os conhecimentos do 
mundo sensível, representando os homens iguais, melhores ou piores do que eles são. 

D) por não estarem em sintonia com a cidade ideal, os poetas que se limitam somente à arte de imitar 
devem ser excluídos e, por esse motivo, ao visitarem a cidade, serão aconselhados a seguir adiante. 

E) a poesia imitativa refere-se ao nível mais elevado de conhecimento, que consiste naquele produzido 
por imagens, correspondendo, portanto, à luz do sol que se encontra fora da caverna. 

 
05. Na República, livro VII, apresenta-se a "alegoria da caverna", em que se diz que, quando o homem sai da 

caverna, ele vê o sol e esse corresponde à ideia do Bem. 
De acordo com esse texto de Platão, pode-se afirmar que o conhecimento 
A) está vinculado a uma maneira de viver, mas tal alegoria mostra que não é assim que se encontra a 

verdade. 
B) não é pensado, na vida dos homens, como vinculado a um modo de vida; a alegoria é apenas ilusória. 
C) está vinculado a uma maneira de viver, e a educação oferece os meios para a alma voltar-se para o 

Bem. 
D) não é pensado, na vida dos homens, como vinculado a um modo de vida; a alegoria mostra que o 

homem pode ser feliz. 
E) é vinculado a um modo de viver, que consiste exatamente na busca pela prosperidade material e pelo 

status social. 
 
06. "Tem presente, portanto, que concordaste que também é justo cometer atos prejudiciais aos governantes e 

aos mais poderosos, quando os governantes, involuntariamente, tomam determinações inconvenientes 
para eles - uma vez que declaras ser justo que os súditos executem o que prescreveram os governantes."  

(Platão, República, 339e) 
Em meio à discussão sobre a justiça, Sócrates sintetiza do modo acima citado a posição de Trasímaco. 
As afirmações de Trasímaco que dão base a essa síntese de Sócrates são: 
A) Justiça é fazer o mal para os mais fracos; os que obedecem devem, às vezes, recusar-se a obedecer 

aos mais fortes. 
B) Justiça é fingir que se faz o bem geral, visando ao proveito próprio; deve-se fazer os fracos pensarem 

que as decisões dos fortes os favorecem. 
C) É justo obedecer àqueles que governam; os governantes são passíveis de cair em erro em suas 

decisões. 
D) Justiça é aquilo que convém ao mais forte; os governantes nunca se enganam ao intentar tomar 

decisões que lhes favorecem. 
E) As decisões dos governantes são sempre justas; pode-se abster de obedecer as ordens dos 

governantes sempre que necessário. 
 
07. De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe tem que ter um começo. Portanto, em 

algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas, se o universo 
de repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de 
alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de 
contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual 
tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que 
os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia 
se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. 

(Adaptado de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia. Trad. de João Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43-44.) 
A questão da origem sempre ocupou os seres humanos, desde que puderam raciocinar. Sobre tal tema, no 
caso da Grécia,  
A) os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e porque a 

vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias contadas acerca do 
mundo dos deuses. 
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B) os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, uma 
causa oculta, que estava por trás de todas as transformações na natureza e, a partir da observação, 
buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. 

C) os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI a.C. 
partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua enorme capacidade 
de transformação. 

D) a filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o antropomorfismo 
do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular acerca dos primeiros 
princípios que originam todas as coisas. 

E) para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaxímenes e Heráclito, há um princípio originário 
único denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os olhos humanos podem 
observar no nascimento e na degeneração das coisas. 

 
08. Em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo, segundo Heráclito, nem substância mortal tocar duas 

vezes na mesma condição... 
HERÁCLITO. In: Os Pré-Socráticos. (PLUTARCO, De E apud Delphos , 8, p. 388 E.). 

São Paulo: Abril Cultural, 2000. p. 97. Col. Os Pensadores. 
A partir do fragmento de Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático, e possível concluir que 
A) o fluxo do rio representa a condição mortal do homem e a metempsicose. Não se pode entrar duas 

vezes no mesmo rio, pois o homem, substância mortal, morre e renasce sucessivamente em vidas 
distintas. Só se pode entrar no mesmo rio uma única vez, na mesma condição, ou seja, com a mesma 
substância mortal. 

B) o fragmento enfatiza o fato de que todas as coisas, representadas pelo rio, mudam de maneira 
caótica e desordenada, fazendo com que o conhecimento seja totalmente impossível. Como nada 
permanece o mesmo, pode-se inferir que nada é, nem pode ser dito e nem mesmo pode ser pensado, 
visto que o Logos não existe. 

C) o fluxo, representado pelo rio, indica o parentesco de toda a Natureza com a substância mortal. Todas 
as coisas se tornam água, que, para Heráclito, é o princípio primordial no qual todas as coisas se 
convertem e que configura todas as mudanças. O fluxo do rio indica que a condição de todas as coisas 
é determinada pela água como substância mortal. 

D) o fragmento enfatiza que a estrutura e, portanto, a identidade de um rio se mantém a mesma, 
embora sua substância esteja em contínua mudança. Um aspecto unitário é mantido, enquanto o 
conteúdo material é constantemente perdido e trocado. A imagem do rio expressa a coexistência de 
uma estrutura contínua num processo de fluxo. 

E) o fluxo do rio não passa de uma ilusão ocasionada pela falibilidade de nosso aparato sensorial, visto 
que, para este filósofo, a natureza verdadeira do cosmos é marcada pela imobilidade, pela 
permanência, pela ausência de geração e de término característica do Ser, ao qual o autor dedicou 
boa parte de sua produção filosófica. 

 
09. “(…) Assim, a magia e a mitologia ocupam a imensa região exterior do desconhecido, englobando o 

pequeno campo do conhecimento concreto comum. O sobrenatural está em todas as partes, dentro ou 
além do natural; e o conhecimento do sobrenatural que o homem acredita possuir, não sendo da 
experiência direta comum, parece ser um conhecimento de ordem diferente e superior. É uma revelação 
acessível apenas ao homem inspirado ou (como diziam os gregos) ‘divino’ — o mágico e o sacerdote, o 
poeta e o vidente”. 

(CORNFORD, F.M. Antes e Depois de Sócrates. Trad. Valter Lellis Siqueira. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp.14-15.) 
 

O texto acima faz uma reflexão sobre a forma de conhecimento que antecedeu a filosofia na Grécia: o 
mito. Ainda que apresentando elementos religiosos, essas narrativas se propunham explicar a realidade 
daqueles indivíduos, antes que alguma explicação com um grau mais elevado de racionalidade fosse 
elaborada. A partir dos seus conhecimentos sobre o tema e o trecho apresentado é possível concluir que 
A) o campo do conhecimento mítico limita-se ao que se manifesta no mundo concreto comum. 
B) na Grécia a magia e a mitologia não se confundem com o conhecimento concreto comum. 
C) o conhecimento no mito, por ser uma revelação, é acessível igualmente a todos os homens. 
D) o mito não distingue o plano natural do sobrenatural, ainda que o conhecimento do sobrenatural 

superior. 
E) os gregos conseguiram separar, desde sempre, a compreensão religiosa do seu entendimento do 

mundo. 
 
10. “... os traços pelos quais a democracia é considerada forma boa de governo são essencialmente os 

seguintes: é um governo não a favor dos poucos mas dos muitos; a lei é igual para todos, tanto para os 
ricos quanto para os pobres e portanto é um governo de leis, escritas ou não escritas, e não de homens; a 
liberdade é respeitada seja na vida privada seja na vida pública, onde vale não o fato de se pertencer a 
este ou àquele partido mas o mérito.”  

(BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. Trad. de Marco Aurélio Nogueira. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 141.) 
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A democracia presente em algumas Cidades-Estados é geralmente citada como uma das condições 
essenciais para o surgimento da filosofia na Grécia. Com base no texto e em seus conhecimentos, uma das 
características da democracia ateniense, do ponto de vista jurídico, era que 
A) todos os cidadãos submetem-se a uma elite, formada pelos ricos, que governa privilegiando seus 

interesses particulares. 
B) todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira, perante as 

leis e os costumes da polis. 
C) todos os habitantes da cidade têm a liberdade de expor, na assembleia, seus interesses e suas 

opiniões, discutindo-os com os outros. 
D) todo cidadão deve pertencer a um partido para que suas opiniões sejam respeitadas. 
E) juridicamente, somente os proprietários poderiam participar dos processos decisórios na cidade. 

 
Resolução: 
 
01. Gabarito letra C: Na relação entre as ideias, as cópias das ideias e a arte, de acordo com Platão, os 

artistas, imitadores de imitações, estão afastados dois graus da verdade das ideias. 
 
02. Gabarito letra D: Sócrates inaugura a preocupação de ordem ética nos estudos filosóficos, ou seja, com 

como nós devemos nos comportar. Nesse sentido, nos seus diálogos o que se enfoca é que tipo de vida 
vale a pena ser vivida. 

 
03. Gabarito letra A: Platão nos apresenta a Teoria da Reminiscência ou recordação. Para este filósofo, antes 

da nossa alma se encarnar em nosso corpo ela já esteve em contato com as ideias originais de tudo que 
existe e as contemplou. O contato com o corpo faz com que a alma se esqueça. Ao entrarmos em contato 
com as cópias materiais nossa alma é conduzida à lembrança daquilo que ela já contemplou. 

 
04. Gabarito letra A: Para Platão existe a verdade das ideias, e a cópia dessa verdade na realidade sensível, 

portanto, afastada um grau da verdade plena, sendo sua cópia. Como o poeta é um artista, imitador da 
realidade sensível, ele na verdade imita algo que já é em si uma imitação, se afastando ainda mais da 
verdade, ficando assim a dois graus de distância. 

 
05. Gabarito letra C: O candidato nunca deve esquecer o aspecto ético da Alegoria da Caverna, que versa 

sobre a responsabilidade daquele que atinge o conhecimento com relação aos demais. Assim sendo, o texto 
nos apresenta uma concepção sobre como devemos levar a nossa vida. 

 
06. Gabarito letra C: O trecho apresentado permite que interpretemos que, em geral, obedecer aos 

governantes é algo justo e desejável para o estabelecimento da ordem social. Tal afirmação, no entanto, 
não está baseada na ideia de que os governantes sejam infalíveis. 

 
07. Gabarito letra B: Os primeiros filósofos, chamados de filósofos da natureza, buscavam o princípio 

constitutivo de tudo, aquilo que permanece apesar das mudanças, a que eles chamavam de arché. 
 
08. Gabarito letra D: Para Heráclito, apesar do movimento constante, o cosmos é marcado pela presença de 

uma identidade que permanece em todas as coisas. 
 
09. Gabarito letra D: É preciso lembrar que na verdade o mito se utiliza do sobrenatural para entender porque 

o mundo natural funciona do jeito que funciona. Daí a ausência de distinção entre os dois, e a 
superioridade do sobrenatural com relação ao natural. 

 
10. Gabarito letra B: É preciso, nesse tipo de questão, sempre lembrar da diferença entre o conceito de 

cidadão e o de habitante. A maioria dos habitantes de uma polis não era composta de cidadãos. Mas todos 
os cidadãos eram portadores de um mesmo conjunto de direitos, o que inclui a participação política. 

 
 


