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QUESTÕES UFU 

 
Q.01 - Sobre a alegoria da caverna de Platão pode-se afirmar que 
A) o filósofo deve ter uma vida exclusivamente contemplativa. 
B) a educação do filósofo visa também à atividade política. 
C) os sentidos são fundamentais para o conhecimento. 
D) qualquer um pode encontrar em si mesmo, pela intuição, a luz para 

o conhecimento. 
 
Q.02 - “Mas a faculdade de pensar é, ao que parece, de um caráter 
mais divino, do que tudo o mais; nunca perde a força e, conforme a 
volta que lhe derem, pode tornar-se vantajosa e útil, ou inútil e 
prejudicial. Ou ainda não te apercebeste como a deplorável alma dos 
chamados perversos, mas que na verdade são espertos, tem um olhar 
penetrante e distingue claramente os objectos para os quais se volta, 
uma vez que não tem uma vista fraca, mas é forçado a estar a serviço 
do mal, de maneira que, quanto mais aguda for sua visão, maior é o 
mal que pratica?” 

 
Platão, A República, trad. Maria Helena Rocha Pereira. Lisboa: Fundação 

CalousteGulbenkian, 1987, 518e-519a 

 
A partir da leitura do texto acima, é correto afirmar que, para Platão, 
A) a faculdade de pensar necessita da educação, para que, assim, a 

vista mais penetrante alcance, pela luz, a visão do que deve ser 
conhecido. 

B) o conhecimento para esse filósofo só depende da capacidade visual 
daquele que conhece. 

C) a natureza, favorecendo alguns, diferencia os mais aptos, e é 
unicamente por esta distinção que se devem estabelecer os 
governantes da cidade. 

D) os homens com maior capacidade de pensar jamais praticam o mal, 
pois descobrem, por si mesmos, a diferença entre o justo e o 
injusto. 

 
Q.03 - “Mas quem fosse inteligente (…) lembrar-se-ia de que as 
perturbações visuais são duplas, e por dupla causa, da passagem da luz 
à sombra, e da sombra à luz. Se compreendesse que o mesmo se passa 
com a alma, quando visse alguma perturbada e incapaz de ver, não riria 
sem razão, mas reparava se ela não estaria antes ofuscada por falta de 
hábito, por vir de uma vida mais luminosa, ou se, por vir de uma maior 
ignorância a uma luz mais brilhante, não estaria deslumbrada por 
reflexos demasiadamente refulgentes [brilhantes]; à primeira, deveria 
felicitar pelas suas condições e pelo seu gênero de vida; da segunda, 
ter compaixão e, se quisesse troçar dela, seria menos risível esta 
zombaria do que aquela que descia do mundo luminoso.” 

 

A República, 518 a-b, trad. Maria Helena da Rocha Pereira, Lisboa: 
Fundação CalousteGulbenkian, 1987. 

 
Sobre este trecho do livro VII de A República de Platão, é correto 
afirmar. 
I- A condição de quem vive nas sombras é digna de compaixão. 
II- O filósofo, sendo aquele que passa da luz à sombra, não tem 

problemas em retornar às sombras. 
III- O trecho estabelece uma relação entre o mundo visível e o 

inteligível, fundada em uma comparação entre o olho e a alma. 
IV- No trecho, é afirmado que o conhecimento não necessita de 

educação, pois quem se encontraria nas sombras facilmente se 
acostumaria à luz. 

 
Marque a alternativa que contém todas as afirmações corretas. 
A) II e III 
B) I e IV 
C) I e III 
D) III e IV 
 
 
 

 
Q.04 - A filosofia de Aristóteles (384-322 a.C.) representou uma nova 
interpretação do problema da mobilidade do ser, em contraposição à 
tradição filosófica. Para explicar a mobilidade do ser, Aristóteles 
utilizou dois conceitos ontológicos, que foram: 
A) a essência e a existência. 
B) a substância e o acidente. 
C) o ato e a potência. 
D) o universal e o particular. 
 
Q.05 - Aristóteles rejeitou a dicotomia estabelecida por Platão entre 
mundo sensível e mundo inteligível. No entanto, acabou fundindo os 
dois conceitos em um só. Esse conceito é 
A) a forma, aquilo que faz com que algo seja o que é. É o princípio de 

inteligibilidade das coisas. 
B) a matéria, enquanto princípio indeterminado de que o mundo 

físico é composto, e aquilo de que algo éfeito. 
C) a substância, enquanto aquilo que é em si mesmo e enquanto é 

suporte dos atributos. 
D) o Ato Puro ou Primeiro Motor Imóvel, causa incausada e causa 

primeira e necessária de todas as coisas. 
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QUESTÕES ENEM 

 
Q.01 - Considere a citação abaixo: 
 
“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. 

 
Q.02 - “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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q.03 - “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: 
CalousteGulbenkian, 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 permanecer 
nela. 

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. 

 
Q.04 - Só julgamos que temos conhecimento de uma coisa quando 
conhecemos sua causa. E há quatro tipos de causa: a essência, as 
condições determinantes, a causa eficiente desencadeadora do 
processo e a causa final. 

 
ARISTÓTELES. Analíticos Posteriores. Livro II. Bauru: Edipro. 2005. p. 327. 

 
O texto acima foi escrito pelo professor de Alexandre Magno, 
Aristóteles. Discípulo de Platão durante duas décadas, o filósofo 
terminou por se afastar das tendências filosóficas de seu mestre, 
entendendo que  
A) a existência de um plano superior constituído das ideias e atingido 

apenas pelo intelecto permite a compreensão objetiva dos 
fenômenos que ocorrem no mundo físico. 

B) a realidade, sendo constituída por seres singulares, concretos e 
mutáveis, pode ser conhecida indutivamente pela observação e 
pela experimentação. 

C) para a compreensão das transformações e da mutabilidade dos 
seres, deveria recorrer ao princípio da criação divina. 

D) na metafísica, a compreensão do devir de todas as coisas está 
vinculada à determinação da causa material e da causa formal 
sobre a causa final. 

E) todas as coisas tendem naturalmente para um fim (telos), sendo 
esta concepção teleológica da realidade a que explica a natureza de 
todos os seres. 
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Q.05  
 
Texto I: 
Aristóteles, no Livro IV da Metafísica, defende o sentido epistêmico do 
princípio de não contradição como o princípio primário, incondicionado 
e absolutamente verdadeiro da “ciência das causas primeiras”, ou 
melhor, o princípio que se apresenta como fundamento último (ou 
primeiro) de justificação para qualquer enunciado declarativo em sua 
pretensão de verdade. 
 
Texto II: 
É impossível que o mesmo atributo pertença e não pertença ao 
mesmotempo ao mesmo sujeito, e na mesma relação. [...] Não é 
possível, com efeito, conceber alguma vez que a mesma coisa seja e 
não seja, como alguns acreditam que Heráclito disse [...]. É por esta 
razão que toda demonstração se remete a esse princípio como a uma 
última verdade, pois ela é, por natureza, um ponto de partida, a 
mesma para os demais axiomas. 
 

ARISTÓTELES. Metafísica. Livro IV, 3, 1005b apud FARIA, Maria do Carmo B. de. Aristóteles: 
a plenitude como horizonte do ser. São Paulo: Moderna, 1994. p. 93. 

 
A partir da leitura dos textos acima é possível concluir que, na filosofia 
aristotélica,  
A) aqueles que sustentam, com Heráclito, conceber verdadeiramente 

que propriedades contrárias podem subsistir e não subsistir no 
mesmo sujeito opõem-se ao princípio de não contradição. 

B) pelo princípio de não contradição, sustenta-se a tese heracliteana 
de que, numa enunciação verdadeira, se possa simultaneamente 
afirmar e negar um mesmo predicado de um mesmo sujeito, em 
um mesmo sentido. 

C) nas demonstrações sobre as realidades suprassensíveis, é possível 
conceber que propriedades contrárias subsistam simultaneamente 
no mesmo sujeito, sem que isso incorra em contradição lógica, 
ontológica e epistêmica. 

D) para que se possa fundamentar o estatuto axiomático do princípio 
de não contradição, exige-se que sua evidência, enquanto princípio 
primário, seja submetida à demonstração. 

E) com o princípio de não contradição, torna-se possível conceber 
que, se existem duas coisas não idênticas, qualquer predicado que 
se aplicar a uma delas também poderá ser aplicado 
necessariamente à outra. 

 
 

RESPOSTAS 
 

QUESTÕES UFU:   Q.01 B Q.02 A Q.03 C Q.04 C Q.05 C 
QUESTÕES ENEM: Q.01 C Q.02 A Q.03 A Q.04 E Q.05 E 
 
 


