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Estilo UFU: 
 
Q.01-Na medida em que o Cristianismo se consolidava, a partir do 
século II, vários pensadores, convertidos à nova fé e, aproveitando-se 
de elementos da filosofia greco-romana que eles conheciam bem, 
começaram a elaborar textos sobre a fé e a revelação cristãs, tentando 
uma síntese com elementos da filosofia grega ou utilizando-se de 
técnicas e conceitos da filosofia grega para melhor expor as verdades 
reveladas do Cristianismo. Esses pensadores ficaram conhecidos como 
os Padres da Igreja, dos quais o mais importante a escrever na língua 
latina foi santo Agostinho. 

COTRIM, Gilberto. Fundamentos de Filosofia: Ser, Saber e Fazer. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 128. (Adaptado) 

 
Esse primeiro período da filosofia medieval, que durou do século II ao 
século X, ficou conhecido como  
A) Escolástica.    
B) Neoplatonismo.    
C) Antiguidade tardia.    
D) Patrística.    
 
Q.02-  O texto abaixo comenta a correlação entre ideias e impressões 
em David Hume. 
 
Em contrapartida, vemos que qualquer impressão, da mente ou do 
corpo, é constantemente seguida por uma ideia que a ela se 
assemelha, e da qual difere apenas nos graus de força e vividez. A 
conjunção constante de nossas percepções semelhantes é uma prova 
convincente de que umas são as causas das outras; [...]. 

HUME, D. Tratado da natureza humana. São Paulo: Editora da 
Unesp/Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 29. 

 
Assinale a alternativa que, de acordo com Hume, indica corretamente o 
modo como a mente adquire as percepções denominadas ideias.  
A) Todas as nossas ideias são formas a priori da mente e, mediante 

essas ideias, organizamos as respectivas impressões na 
experiência.    

B) Todas as nossas ideias advêm das nossas experiências e são cópias 
das nossas impressões, as quais sempre antecedem nossas ideias.    

C) Todas as nossas ideias são cópias de percepções inteligíveis, que 
adquirimos através de uma experiência metafísica, que 
transcende toda a realidade empírica.    

D) Todas as nossas ideias já existem de forma inata, e são apenas 
preenchidas pelas impressões, no momento em que temos algum 
contato com a experiência.    

 
Q.03- [...] a condição dos homens fora da sociedade civil (condição esta 
que podemos adequadamente chamar de estado de natureza) nada 
mais é do que uma simples guerra de todos contra todos na qual todos 
os homens têm igual direito a todas as coisas; [...]. 
 
HOBBES, Thomas. Do Cidadão. Campinas: Martins Fontes, 1992. 
 
De acordo com o trecho acima e com o pensamento de Hobbes, 
assinale a alternativa correta.  
A) Segundo Hobbes, o estado de natureza se confunde com o estado 

de guerra, pois ambos são uma condição original da existência 
humana.    

B) Para Hobbes, o direito dos homens a todas as coisas está 
desvinculado da guerra de todos contra todos.    

C) Segundo Hobbes, é necessário que a condição humana seja 
analisada sempre como se os homens vivessem em sociedade.    

D) Segundo Hobbes, não há vínculo entre o estado de natureza e a 
sociedade civil.    

   
 
 
 

Q.04- O texto abaixo comenta alguns aspectos da reflexão de 
Immanuel Kant sobre a ética. 
 
E por que realizamos atos contrários ao dever e, portanto, contrários à 
razão? Kant dirá que é porque nossa vontade é também afetada pelas 
inclinações, que são os desejos, as paixões, os medos, e não apenas 
pela razão. Por isso afirma que devemos educar a vontade para 
alcançar a boa vontade, que seria aquela guiada unicamente pela 
razão. 

COTRIM, G.; FERNANDES, M. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 301. 

 
Sobre a reflexão ética de Kant, assinale a alternativa INCORRETA.  
A) A ação por dever é aquela que exclui todas as determinações 

advindas da sensibilidade, como os desejos, as paixões e os 
medos.    

B) A ação por dever está fundada na autonomia, ou seja, na 
capacidade que todo homem tem de escolher as regras que sua 
própria razão construiu.    

C) A ação por dever é uma expressão da boa vontade, na medida em 
que exige que a mesma regra, escolhida para um certo caso, possa 
ser utilizada por todos os agentes racionais.    

D) A ação por dever é aquela que reflete um meio termo ou um 
equilíbrio entre as determinações das inclinações e as 
determinações da razão.    

 
Q.05- A filosofia de Agostinho (354 – 430) é estreitamente devedora do 
platonismo cristão milanês: foi nas traduções de Mário Vitorino que leu 
os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo 
do cristianismo. Ouvindo sermões de Ambrósio, influenciados por 
Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências (de tornar-se 
cristão). 

PEPIN, Jean. Santo Agostinho e a patrística ocidental. In: CHÂTELET, 
François (org.) A Filosofia medieval. Rio de Janeiro Zahar Editores: 

1983, p. 77. 
Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos 
escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas 
diferenças se comparado ao pensamento de Platão.  
 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma dessas 
diferenças.  
A) Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento 

verdadeiro, enquanto, para Platão, a verdade a respeito do 
mundo é inacessível ao ser humano.    

B) Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das 
Ideias, enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade 
além do mundo natural em que vivemos.    

C) Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma 
não é imortal, já que é apenas a forma do corpo.    

D) Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, a alma 
reconhece as Ideias que ela contemplou antes de nascer; 
Agostinho diz que o conhecimento é resultado da Iluminação 
divina, a centelha de Deus que existe em cada um.    

   
Q.06- A relação entre mito e filosofia é objeto de polêmica entre 
muitos estudiosos ainda hoje. Para alguns, a filosofia nasceu da ruptura 
com o pensamento mítico (teoria do “milagre grego”); para outros, 
houve uma continuidade entre mito e filosofia, ou seja, de alguma 
forma os mitos continuaram presentes – seja como forma, seja como 
conteúdo – no pensamento filosófico. 
 

A partir destas informações, assinale a alternativa que NÃO contenha 
um exemplo de pensamento mítico no pensamento filosófico.  
A) Parmênides afirma: “Em primeiro lugar, criou (a divindade do 

nascimento ou do amor) entre todos os deuses, a Eros...”    
B) Platão propõe algumas teses como a teoria da reminiscência e a 

transmigração das almas.    
C) Heráclito afirma: “As almas aspiram o aroma do Hades”.    
D) Aristóteles divide a ciência em três ramos: o teorético, o prático e 

o poético.    
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Q.07- Em O Discurso sobre o método, Descartes afirma: 
 
Não se deve acatar nunca como verdadeiro aquilo que não se 
reconhece ser tal pela evidência, ou seja, evitar acuradamente a 
precipitação e a prevenção, assim como nunca se deve abranger entre 
nossos juízos aquilo que não se apresente tão clara e distintamente à 
nossa inteligência a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. 

(REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia: Do humanismo a Descartes. 
Tradução de Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2004. p. 289.) 

 
Após a leitura do texto acima, assinale a alternativa correta.  
A) A evidência, apesar de apreciada por Descartes, permanece uma 

noção indefinível.    
B) A evidência é a primeira regra do método cartesiano, mas não é o 

princípio metódico fundamental.    
C) Ideias claras e distintas são o mesmo que ideias evidentes.    
D) A evidência não é um princípio do método cartesiano.    
   
Q.08-Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) opõe à moral tradicional, 
herdeira do pensamento socrático-platônico e da religião judaica-
cristã, a transvaloração de todos os valores. Conforme Aranha e Arruda 
(2000): “Ao fazer a crítica da moral tradicional, Nietzsche preconiza a 
‘transvaloração de todos os valores’. Denuncia a falsa moral, 
‘decadente’, ‘de rebanho’, ‘de escravos’, cujos valores seriam a 
bondade, a humildade, a piedade e o amor ao próximo”. Desta forma, 
opõe a moral do escravo à moral do senhor, a nova moral.  

(ARANHA, M. L. de A. e MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 
São Paulo: Moderna, 2000, p. 286.) 

 
Assinale a alternativa que contenha a descrição da “moral do senhor” 
para Nietzsche.  
A) É caracterizada pelo ódio aos instintos; negação da alegria.    
B) É negativa, baseada na negação dos instintos vitais.    
C) É transcendental; seus valores estão no além-mundo.    
D) É positiva, baseada no sim à vida.    
   
Q.09- Para Marx, o materialismo histórico é a aplicação do 
materialismo dialético ao campo da história. Conforme Aranha e 
Arruda (2000) “Marx inverte o processo do senso comum que pretende 
explicar a história pela ação dos ‘grandes homens’ ou, às vezes, até 
pela intervenção divina. Para o marxismo, no lugar das ideias, estão os 
fatos materiais; no lugar dos heróis, a luta de classes”. 
 
Assim, para compreender o homem é necessário analisar as formas 
pelas quais ele reproduz suas condições de existência, pois são estas 
que determinam a linguagem, a religião e a consciência. 
 

(ARANHA, M. L. de A. e MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 
São Paulo: Moderna, 2000, p. 241.) 

 
A partir da explicação acima e dos seus conhecimentos sobre o 
pensamento de Karl Marx, assinale a alternativa que indica, 
corretamente, os dois níveis de “condições de existência” para Marx.  
A) Infraestrutura (ou estrutura), caracterizada pelas relações dos 

homens entre si e com a natureza; e superestrutura, caracterizada 
pelas estruturas jurídico-políticas e ideológicas.    

B) Infraestrutura (ou estrutura), caracterizada pelas relações dos 
homens entre si e com a natureza; e materialismo dialético, que é 
na verdade a forma pela qual o homem produz os meios de 
sobrevivência.    

C) Modos de produção, caracterizados pelo pensamento filosófico 
dos socialistas utópicos; e o imperialismo, característica máxima 
do capitalismo industrial.    

D) Imperialismo, característica do capitalismo industrial; e 
infraestrutura (ou estrutura), caracterizada pelas relações dos 
homens entre si e com a natureza.    

   
 

Q.10- Segundo Thomas Hobbes, o estado de natureza é caracterizado 
pela “guerra de todos contra todos”, porque, não havendo nenhuma 
regra ou limite, todos têm direito a tudo o que significa que ninguém 
terá segurança de seus bens e de sua vida. A saída desta situação é o 
pacto ou contrato social, “uma transferência mútua de direitos”. 
 
HOBBES, T. Leviatã. Coleção Os Pensadores. Trad. João P. Monteiro e 
Maria B. N. da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 78-80. 
 
Com base nestas informações e nos seus conhecimentos sobre a obra 
de Hobbes, assinale a alternativa que caracteriza o pacto social.  
A) Pelo pacto social, cria-se o Estado, que continua sendo uma mera 

reunião de indivíduos somente com laços de sangue.    
B) Pelo pacto social, a multidão de indivíduos passa a constituir um 

corpo político, uma pessoa artificial: o Estado.    
C) Pelo pacto social, cria-se o Estado, mas os indivíduos que o 

compõem continuam senhores de sua liberdade e de suas 
propriedades.    

D) O pacto social pressupõe que o Estado deverá garantir a 
segurança dos cidadãos, mas em nenhum momento fará uso da 
força pública para isso. 

 
Questões Enem 
 
Q.01- Leia o texto para responder à questão. 
 
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. 
 
(Citado por: 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    
   
Q.02- Texto I 
Fragmento B91: Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem 
substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição; mas pela 
intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. 
HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a natureza). São Paulo: Abril Cultural, 
1996 (adaptado). 
 
Texto II 
Fragmento B8: São muitos os sinais de que o ser é ingênito e 
indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim; não foi nem será, 
pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que 
é perecer? Como poderia gerar-se? 
PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002 (adaptado). 
 
Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição 
que se insere no campo das  
A) investigações do pensamento sistemático.     
B) preocupações do período mitológico.     
C) discussões de base ontológica.     
D) habilidades da retórica sofística.    
E) verdades do mundo sensível.    
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 Q.03-Aedo e adivinho têm em comum um mesmo dom de “vidência”, 
privilégio que tiveram de pagar pelo preço dos seus olhos. Cegos para a 
luz, eles veem o invisível. O deus que os inspira mostra-lhes, em uma 
espécie de revelação, as realidades que escapam ao olhar humano. Sua 
visão particular age sobre as partes do tempo inacessíveis às criaturas 
mortais: o que aconteceu outrora, o que ainda não é. 

(Jean-Pierre Vernant. Mito e pensamento entre os gregos, 1990. 
Adaptado.) 

O texto refere-se à cultura grega antiga e menciona, entre outros 
aspectos,  
A) o papel exercido pelos poetas, responsáveis pela transmissão oral 

das tradições, dos mitos e da memória.    
B) a prática da feitiçaria, estimulada especialmente nos períodos de 

seca ou de infertilidade da terra.    
C) o caráter monoteísta da sociedade, que impedia a difusão dos 

cultos aos deuses da tradição clássica.    
D) a forma como a história era escrita e lida entre os povos da 

península balcânica.    
E) o esforço de diferenciar as cidades-estados e reforçar o 

isolamento e a autonomia em que viviam.    
   
Q.04-A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a 
proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será 
mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três 
razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre 
a origem das coisas; em segundo lugar, porque o faz sem imagem e 
fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela embora apenas em 
estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um. 

NIETZSCHE. F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova 
Cultural. 1999 

O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia 
entre os gregos?  
A) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos 

sensíveis em verdades racionais.    
B) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das 

coisas.    
C) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das 

coisas existentes.    
D) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as 

coisas.    
E) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que 

existe no real.    
   
Q.05.-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.    

RESPOSTAS UFU: 
 
Resposta da questão 01 
 [D] 
A Patrística é o estudo dos chamados "Patronos da Igreja", ou seja, é o 
estudo dos escritos daqueles primeiros escritores dos primórdios do 
cristianismo. Esse período é geralmente delimitado entre o fim do 
Novo Testamento ou o final da Era Apostólica até a data do Concílio da 
Calcedónia (451 d.C.) ou até o século VIII d.C. no segundo Concílio de 
Niceia. Basicamente, esses escritos pretendem justificar, defender e 
propagar as verdades da fé cristã.   
 
Resposta da questão 02 
 [B] 
Hume começa sua teoria dividindo todas as percepções mentais entre 
ideias (pensamentos) e impressões (sensações e sentimentos) e, então, 
faz duas alegações fundamentais sobre a relação entre elas. 
Primeiramente, ele alega que todas as ideias são, no final das contas, 
cópias das impressões, ou seja, para qualquer ideia que nós tomarmos, 
encontraremos seus componentes nas sensações externas ou nos 
sentimentos internos. Segundamente, ele alega que a única diferença 
entre uma ideia e uma impressão está na vivacidade de uma e de 
outra, isto é, a única diferença entre a impressão da árvore e a ideia da 
árvore está na força da sua presença no intelecto. Desse modo, ideias 
são cópias das impressões e as ideias e impressões diferem na 
vivacidade da sua presença intelectual.   
 
Resposta da questão 03 
 [A] 
O estado de natureza é "natural" em apenas um sentido específico. 
Para Hobbes, a autoridade política é artificial e em contrapartida o 
estado anterior à instituição do governo é natural. Na sua condição 
"natural", o ser humano carece de governo, que é uma autoridade 
artificial, pois a única autoridade natural é aquela da mãe sobre o filho 
– dado que a mãe tem a vida do filho. Entre adultos, inevitavelmente o 
caso difere e surge a necessidade do artifício. 
Naturalmente, todo homem tem direito igual a todas as coisas, porém, 
de fato, cada homem difere um do outro em força e, talvez, até em 
inteligência. Todavia, cada homem tem poder suficiente para ameaçar 
a vida de qualquer outro, de modo que invariavelmente o estado de 
natureza é uma disputa de todos contra todos por tudo que é direito 
de todos. O estado de natureza é forçosamente uma guerra de todos 
contra todos. Entre outras inúmeras funções, Hobbes, com essa teoria, 
se opõe à teoria monarquista do direito divino ao trono.   
 
Resposta da questão 04 
 [D] 
Em terminologia kantiana, a boa vontade é uma vontade cujas decisões 
são totalmente determinadas por demandas morais ou, como ele 
normalmente se refere a isso, pela Lei Moral. Os seres humanos veem 
essa Lei como restrição dos seus desejos e, por conseguinte, uma 
vontade decidida por seguir a Lei Moral só pode ser motivada pela 
ideia de Dever. Hipoteticamente, se houvesse uma vontade divina, ela 
seria, embora boa, não seria boa porque é motivada pela ideia de 
Dever, pois uma vontade divina seria livre de qualquer desejo imoral. 
Apenas a presença dos desejos imorais, ou de ação que opera 
independentemente da moralidade, exige a bondade da vontade e faz 
da Lei Moral coerciva, faz dela parte essencial da ideia de dever.   
 
Resposta da questão 05 
 [D] 
Agostinho faz das Ideias os pensamentos de Deus e rejeita a doutrina 
da reminiscência que supõe a preexistência da alma que exclui a 
possibilidade do criacionismo, típico da teoria agostiniana que segundo 
alguns autores é a doutrina platônica transformada no criacionismo 
com aquela luz de que falam nas Sagradas Escrituras que orientam a 
inteligência humana que é dom de Deus e em Platão, é uma lembrança 
da alma enquanto contempladora do mundo das essências.   
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Resposta da questão 06 
 [D] 
Aristóteles retoma a problemática do conhecimento e se preocupa em 
definir ciência como conhecimento verdadeiro, pelas causas, capaz de 
superar os enganos do mito e da opinião, por isto, rejeita, por exemplo, 
o mundo das ideias de Platão.   
  
Resposta da questão 07 
 [C] 
A evidência é juntamente com a regra da divisão, da ordem e da 
enumeração uma das grandes regras do método cartesiano, assim, 
entende-se por evidência a admissão apenas do que é verdadeiro como 
um conhecimento evidente, ou seja, no qual e sobre o qual não caiba a 
menor dúvida a parir de ideias claras e distintas.   
 
Resposta da questão 08 
 [D] 
A moral dos senhores, baseada no sim à vida é positiva e se configura 
sob o signo da plenitude, do acréscimo, por isso se funda na 
capacidade criação, de invenção, cujo resultado é alegria, consequência 
da afirmação da potência.   
 
Resposta da questão 09 
 [A] 
As manifestações da superestrutura são determinadas pelas alterações 
da infraestrutura decorrentes da passagem econômica do sistema 
feudal para o capitalista, portanto, para estudar Marx a sociedade não 
se deve partir do os homens dizem, imaginam ou pensam, e sim da 
forma como produzem os bens materiais necessários à sua vida porque 
a partir do contato com a natureza transformam-na por meio do 
trabalho e as relações entre si se descobre como eles produzem sua 
vida e suas ideias.   
 
Resposta da questão 10 
 [B] 
Hobbes parte da concepção de que os homens isolados no estado de 
natureza se uniriam mediante contrato social para constituir a 
sociedade civil, tornando pelo pacto a legitimidade do poder do Estado.   
  
RESPOSTAS ENEM 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 [Resposta do ponto de vista da disciplina de Filosofia] 
Na concepção platônica, a busca pelo conhecimento verdadeiro 
permeia todo seu sistema filosófico. Neste sistema, Platão estabelece 
que existem dois mundos, o mundo sensível (representa a matéria e as 
sensações ao qual estamos inseridos) e o mundo inteligível (representa 
as ideias, a razão). Neste sentido, para Platão somos ligados às 
sensações pessoais e isto nos conduzem ao erro pois não podemos 
confiar nelas. Somente podemos obter a verdade por meio do mundo 
da inteligível. Contudo, isto não é para qualquer um, somente para os 
filósofos, pois eles buscam o verdadeiro saber, assim estes sabem qual 
é o melhor caminho para a ampliação do conhecimento, por 
conseguinte, qual o melhor caminho para fazer com que todas as 
pessoas da cidade possam desenvolver seu pleno potencial. Assim, os 
filósofos são os únicos capazes de conhecer a verdade e devem decidir 
o destino da cidade, neste contexto a democracia é um empecilho, pois 
não produz um consenso absoluto, verdadeiro. Portanto, Platão 
estabelece uma severa crítica ao sistema democrático grego. O único 
sistema que corresponde às críticas estabelecidas por Platão é o 
descrito na alternativa [C].   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
Heráclito e Parmênides apresentam visões opostas sobre uma mesma 
questão: “o que é o ser?”. Enquanto o primeiro defende a volatilidade, 
o segundo afirma a imutabilidade. Tal questionamento ontológico é a 
base das discussões pré-socráticas, ainda que as respostas para essa 
pergunta sejam diversas.   

Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
A questão diz respeito ao papel dos poetas na cultura grega clássica. 
Sendo eles inspirados pelos deuses, são responsáveis pela transmissão 
dos mitos e da memória aos homens. Todas as alternativas, com 
exceção da [A], fazem referência a características que não são próprias 
da atividade dos poetas gregos.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
Pode-se dizer que a filosofia grega, em seu início, esteve preocupada 
com a origem das coisas, em especial da natureza. É essa uma das 
características que Nietzsche diagnostica e que está bem destacada na 
afirmativa [C].   
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
Os filósofos Pré-socráticos eram conhecidos como os pensadores da 
“physis” (natureza), pois tentavam encontrar na própria realidade o 
“arché” (princípio) que lhes permitisse formular explicações pela qual 
pudessem compreender a mutabilidade observada na realidade. Assim 
para alguns destes pensadores a natureza é um fluxo constante que 
esta sempre em transformação. 
Assim como na música de Lulu Santos a mutabilidade, a transformação, 
o fluxo se expressa nas passagens: “Nada do que foi será/ De novo do 
jeito que já foi um dia [...]” e “Tudo que se vê não é/ Igual ao que a 
gente/ Viu há um segundo/ Tudo muda o tempo todo/ No mundo [...]”. 
Filósofos que corroboram estas teses são: Tales de Mileto que afirmava 
que a água era o princípio da realidade, pois estava em constante fluxo; 
Anaxímenes que afirmava que o ar era o princípio vital, pois estava em 
constante movimento; e Heráclito que colocava o fogo como elemento 
central, pois ele representava transformação constante de realidade. 
Em relação às demais as concepções expressas nas alternativas 
restantes: a estática era defendida por Zenão: a infinitude era 
defendida por Anaximandro, a desordem era defendida por 
Empédocles e a multiplicidade era defendida por Empédocles. Estas 
concepções não se relacionavam com o conceito de mutabilidade.   
 
 

 
 
 
 


