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Estilo UFU: 
 
Q.01-O diálogo socrático de Platão é obra baseada em um sucesso 
histórico: no fato de Sócrates ministrar os seus ensinamentos sob a 
forma de perguntas e respostas. Sócrates considerava o diálogo como a 
forma por excelência do exercício filosófico e o único caminho para 
chegarmos a alguma verdade legítima.  
De acordo com a doutrina socrática,   
A) a busca pela essência do bem está vinculada a uma visão 

antropocêntrica da filosofia.     
B) é a natureza, o cosmos, a base firme da especulação filosófica.     
C) o exame antropológico deriva da impossibilidade do 

autoconhecimento e é, portanto, de natureza sofística.     
D) a impossibilidade de responder (aporia) aos dilemas humanos é 

sanada pelo homem, medida de todas as coisas.     
   
Q.02- [...] após ter distinguido em quantos sentidos se diz cada um 
[destes objetos], deve-se mostrar, em relação ao primeiro, como em 
cada predicação [o objeto] se diz em relação àquele.  
Aristóteles, Metafísica. Tradução de Marcelo Perine. São Paulo: Edições 
Loyola, 2002.  
 
De acordo com a ontologia aristotélica,   
A) a metafísica é “filosofia primeira” porque é ciência do particular, 

do que não é nem princípio, nem causa de nada.     
B) o primeiro entre os modos de ser, ontologicamente, é o “por 

acidente”, isto é, diz respeito ao que não é essencial.     
C) a substância é princípio e causa de todas as categorias, ou seja, do 

ser enquanto ser.     
D) a substância é princípio metafísico, tal como exposto por Platão 

em sua doutrina.     
   
Q.03- A atividade intelectual que se instalou na Grécia a partir do séc. 
VI a.C. está substancialmente ancorada num exercício especulativo-
racional. De fato, “[...] não é mais uma atividade mítica (porquanto o 
mito ainda lhe serve), mas filosófica; e isso quer dizer uma atividade 
regrada a partir de um comportamento epistêmico de tipo próprio: 
empírico e racional”.  

SPINELLI, Miguel. Filósofos Pré-socráticos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
1998, p. 32.  

Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica, na Grécia, 
assinale a alternativa correta.   
A) A mentalidade pré-filosófica grega é expressão típica de um 

intelecto primitivo, próprio de sociedades selvagens.     
B) A filosofia racionalizou o mito, mantendo-o como base da sua 

especulação teórica e adotando a sua metodologia.     
C) A narrativa mítico-religiosa representa um meio importante de 

difusão e manutenção de um saber prático fundamental para a 
vida cotidiana.     

D) A Ilíada e a Odisseia de Homero são expressões culturais típicas de 
uma mentalidade filosófica elaborada, crítica e radical, baseada no 
logos.    

   
Q.04- Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que 
ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. Uma delas é, 
por exemplo, que Deus é trino e uno. Ao contrário, existem verdades 
que podem ser atingidas pela razão: por exemplo, que Deus existe, que 
há um só Deus etc.  

AQUINO, Tomás de. Súmula contra os Gentios. Capítulo Terceiro: A possibilidade de 
descobrir a verdade divina. Tradução de Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1979, 

p. 61.  

Para São Tomás de Aquino, a existência de Deus se prova   
A) por meios metafísicos, resultantes de investigação intelectual.     
B) por meio do movimento que existe no Universo, na medida em 

que todo movimento deve ter causa exterior ao ser que está em 
movimento.    

C) apenas pela fé, a razão é mero instrumento acessório e 
dispensável.     

D) apenas como exercício retórico.     

 Q.05- Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a 
modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos 
que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder 
capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões 
naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a 
vingança e coisas semelhantes.  
 
HOBBES, Thomas. Leviatã. Cap. XVII. Tradução de João Paulo Monteiro 
e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 103.  
 
Em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que:   
A) O seu poder deve ser parcial. O soberano que nasce com o 

advento do contrato social deve assiná-lo, para submeter-se aos 
compromissos ali firmados.     

B) A condição natural do homem é de guerra de todos contra todos. 
Resolver tal condição é possível apenas com um poder estatal 
pleno.     

C) Os homens são, por natureza, desiguais. Por isso, a criação do 
Estado deve servir como instrumento de realização da isonomia 
entre tais homens.     

D) A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O 
homem não deve se submeter de bom grado à violência estatal.     

   
Q.06- Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual 
ela é para si mesma a sua lei (independentemente da natureza dos 
objetos do querer). O princípio da autonomia é, portanto: não escolher 
senão de modo a que as máximas da escolha estejam incluídas 
simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal.  

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. 
Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 1986, p. 85.  

 
De acordo com a doutrina ética de Kant:   
A) O Imperativo Categórico não se relaciona com a matéria da ação e 

com o que deve resultar dela, mas com a forma e o princípio de 
que ela mesma deriva.     

B) O Imperativo Categórico é um cânone que nos leva a agir por 
inclinação, vale dizer, tendo por objetivo a satisfação de paixões 
subjetivas.     

C) Inclinação é a independência da faculdade de apetição das 
sensações, que representa aspectos objetivos baseados em um 
julgamento universal.     

D) A boa vontade deve ser utilizada para satisfazer os desejos 
pessoais do homem. Trata-se de fundamento determinante do 
agir, para a satisfação das inclinações.    

  
Q.07- Em seus estudos sobre o Estado, Maquiavel busca decifrar o que 
diz ser uma verità effettuale, a “verdade efetiva” das coisas que 
permeiam os movimentos da multifacetada história humana/política 
através dos tempos. Segundo ele, há certos traços humanos comuns e 
imutáveis no decorrer daquela história. Afirma, por exemplo, que os 
homens são “ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante os perigos, 
ávidos de lucro”. (O Príncipe, cap. XVII)  
 
Para Maquiavel:   
A) A “verdade efetiva” das coisas encontra-se em plano especulativo 

e, portanto, no “dever-ser”.     
B) Fazer política só é possível por meio de um moralismo piedoso, 

que redime o homem em âmbito estatal.     
C) Fortuna é poder cego, inabalável, fechado a qualquer influência, 

que distribui bens de forma indiscriminada.     
D) A Virtù possibilita o domínio sobre a Fortuna. Esta é atraída pela 

coragem do homem que possui Virtù.     
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Q.08- Leia o trecho abaixo, que se encontra na Apologia de Sócrates de 
Platão e traz algumas das concepções filosóficas defendidas pelo seu 
mestre. 
Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se supor sábio 
quem não o é, porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém sabe 
o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o maior dos 
bens; todos a temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. A 
ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não se 
sabe? 

Platão, A Apologia de Sócrates, 29 a-b, In. HADOT, P. O que é a Filosofia Antiga? São Paulo: 
Ed. Loyola, 1999, p. 61. 

 

Com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinale a 
alternativa INCORRETA.  
A) Sócrates prefere a morte a ter que renunciar a sua missão, qual 

seja: buscar, por meio da filosofia, a verdade, para além da mera 
aparência do saber.    

B) Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo-o tomar 
consciência das contradições que traz consigo.    

C) Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada 
se sabe. Deve-se evitar a ignorância a todo custo, ainda que 
defendendo uma opinião não devidamente examinada.    

D) Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado diante 
da própria ignorância, admite que nada sabe. Admitir o não-saber, 
quando não se sabe, define o sábio, segundo a concepção 
socrática.    

   

Q.09-  Em primeiro lugar, é claro que, com a expressão “ser segundo a 
potência e o ato”, indicam-se dois modos de ser muito diferentes e, em 
certo sentido, opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência 
até mesmo de não-ser, no sentido de que, com relação ao ser-em-ato, 
o ser-em-potência é não-ser-em-ato. 

REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. Vol. II. Trad. de Henrique Cláudio de Lima Vaz 
e Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1994, p. 349. 

 

A partir da leitura do trecho acima e em conformidade com a Teoria do 
Ato e Potência de Aristóteles, assinale a alternativa correta.  
A) Para Aristóteles, ser-em-ato é o ser em sua capacidade de se 

transformar em algo diferente dele mesmo, como, por exemplo, o 
mármore (ser-em-ato) em relação à estátua (ser-em-potência).    

B) Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o 
movimento percebido no mundo sensível. Tudo o que possui 
matéria possui potencialidade (capacidade de assumir ou receber 
uma forma diferente de si), que tende a se atualizar (assumindo 
ou recebendo aquela forma).    

C) Para Aristóteles, a bem da verdade, existe apenas o ser-em-ato. 
Isto ocorre porque o movimento verificado no mundo material é 
apenas ilusório, e o que existe é sempre imutável e imóvel.    

D) Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sensível (das coisas 
materiais) e a potência se encontra tão-somente no mundo 
inteligível, apreendido apenas com o intelecto.    

 
Q.10-  A teologia natural, segundo Tomás de Aquino (1225-1274), é 
uma parte da filosofia, é a parte que ele elaborou mais profundamente 
em sua obra e na qual ele se manifesta como um gênio 
verdadeiramente original. Se se trata de física, de fisiologia ou dos 
meteoros, Tomás é simplesmente aluno de Aristóteles, mas se se trata 
de Deus, da origem das coisas e de seu retorno ao Criador, Tomás é ele 
mesmo. Ele sabe, pela fé, para que limite se dirige, contudo, só 
progride graças aos recursos da razão. 
GILSON, Etienne. A Filosofia na Idade Média, São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 

657. 
 

De acordo com o texto acima, é correto afirmar que  
A) a obra de Tomás de Aquino é uma mera repetição da obra de 

Aristóteles.    
B) Tomás parte da revelação divina (Bíblia) para entender a natureza 

das coisas.    
C) as verdades reveladas não podem de forma alguma ser 

compreendidas pela razão humana.    
D) é necessário procurar a concordância entre razão e fé, apesar da 

distinção entre ambas.   

Estilo Enem 
 
Q.01-O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um 
estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates 
pergunta ao estrangeiro, a que método ele gostaria de recorrer para 
definir o que é um sofista. 
 Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver toda a 
tese que queres demonstrar, numa longa exposição ou empregar o 
método interrogativo? 
 Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e dócil, 
Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo; com um interlocutor. Do 
contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. 
 
(Platão. O sofista, 1970. Adaptado.) 
 
É correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto de 
vista metodológico, adotar  
A) a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos.    
B) a dialética, que une numa síntese final as teses dos contendores.    
C) o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio 

dos sentidos.    
D) o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na prova de 

existência de Deus.    
E) o dualismo, que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do 

saber humano.    
   
Q.02-    

 
 
No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o 
alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma 
instância na qual o homem descobre a  
A) suspensão do juízo como reveladora da verdade.    
B) realidade inteligível por meio do método dialético.    
C) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.    
D) essência das coisas sensíveis no intelecto divino.    
E) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade.    
   
Q.03-Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e 
não necessários; outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos 
de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos 
não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, 
quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. 
EPICURO DE SAMOS. “Doutrinas principais”. In: SANSON, V. F. Textos 
de filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974. 
 
No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim  
A) alcançar o prazer moderado e a felicidade.    
B) valorizar os deveres e as obrigações sociais.    
C) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação.    
D) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade.    
E) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber.    
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Q.04- “Em Atenas [...] o povo exercia o poder, diretamente, na praça 
pública [...]. Todos os homens adultos podiam tomar parte nas 
decisões. Hoje elegemos quem decidirá por nós. A democracia antiga é 
vista, geralmente, como superior à moderna. Mas a democracia 
moderna não é uma degradação da antiga: ela traz uma novidade 
importante – os direitos humanos. A questão crucial dos direitos 
humanos é limitar o poder do governante. Eles protegem os 
governados dos caprichos e desmandos de quem está em cima, no 
poder.” 

JANINE, Renato. A democracia, São Paulo, Publifolha, 2001, p. 8-10, 
texto adaptado. 

 
A superioridade da democracia antiga com relação à moderna pode ser 
atribuída ao (à)  
A) poder dado aos homens mais velhos, dotados de virtude e 

sabedoria, para decidirem sobre os destinos da cidade.    
B) condução, de forma justa, da vida em sociedade e garantia do 

direito de todos os habitantes da cidade de participarem das 
assembleias.    

C) poder dado aos homens que se destacaram como os mais 
corajosos nas guerras e aos mais capazes nas ciências e nas artes, 
para estes tomarem as decisões nas assembleias realizadas em 
praça pública.    

D) fato de o povo eleger seus representantes políticos para tomar 
decisões sobre os destinos da cidade e definir os seus direitos, em 
praça pública, de modo a evitar atitudes arbitrárias e injustas dos 
governantes.    

E) participação direta dos cidadãos nas decisões de interesse do todo 
no âmbito do espaço público.    

   
Q.05-    
TEXTO I 
 
Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o 
que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua 
descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo 
que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar 
por feltragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A 
água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando 
condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. 
 
BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 
(adaptado).  
 
TEXTO II 
 
Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: “Deus, como criador de 
todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas 
de conteúdo se nos apresentam, em face desta concepção, as 
especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se 
origina, ou de algum dos quatro elementos, como ensinam os Jônios, 
ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de 
quererem ancorar o mundo numa teia de aranha”. 
 
GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã. São Paulo: Vozes, 
1991 (adaptado). 
 
Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para 
explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As 
teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo 
medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que  
A) eram baseadas nas ciências da natureza.    
B) refutavam as teorias de filósofos da religião.    
C) tinham origem nos mitos das civilizações antigas.    
D) postulavam um princípio originário para o mundo.    
E) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas.    
 
 
 

Estilo UFU 
Resposta da questão 01: 
 [A] 
É um tanto complicado dizer que Sócrates ministrava aulas com a finalidade 

de transmissão dos seus conhecimentos, pois como é sabido o filósofo se 
gabava de ser um parteiro de ideias (cf. Teeteto). Isso nos leva 
necessariamente à consideração de que o conhecimento era do 
interlocutor e o seu trabalho consistia em fazer isto ser concebido. 

Esta afirmação: “a busca pela essência do bem está vinculada a uma visão 
antropocêntrica da filosofia”, necessita de referência precisa, pois há uma 
mistura de termos antigos e modernos que cria um anacronismo 
inaceitável. Todavia, até onde conseguimos percebemos, a intenção da 

alternativa é ressaltar que os pré-socráticos mantinham pesquisas 
preocupadas com o conhecimento da natureza, enquanto Sócrates possuía 
como grande tema o conhecimento de si. Essa noção é parcialmente 
verdadeira, pois nem os pré-socráticos eram simplesmente preocupados 
com o “mundo objetivo”, nem Sócrates era simplesmente preocupado com 

o “mundo subjetivo”. A natureza, o cosmos, possui enorme importância 
para a filosofia desenvolvida por Platão; podemos observar isso na leitura 
da República (Livro VI, por exemplo).   
 

Resposta da questão 02: 
 [C] 
Em Categorias, Aristóteles concebe a substância apenas como indivíduos e 
define distinções lógicas importantes entre tipos de atributos que se 

referem a estas substâncias, já em Metafísica, o filósofo engendra uma 
análise fundante sobre a substância mesma e a posiciona diferentemente 
como um complexo de matéria e forma. De maneira geral podemos tomar 
a substância como o ser dito de várias maneiras: 1) ela é o princípio da 
realidade e do conhecimento, 2) é a causa por excelência sendo em todos 

os sentidos causa formal, material, eficiente e final, 3) é o suporte de 
propriedades essenciais e 4) é a essência, ou seja, aquilo sem o qual a coisa 
deixa de ser o que é.   
 

Resposta da questão 03: 
 [C] 
A Filosofia difere fundamentalmente do mito, pois este é um discurso 
baseado na autoridade religiosa e aquela é um discurso baseado na 

racionalidade de todo e qualquer cidadão. O desenvolvimento da Filosofia 
está muitíssimo próximo do desenvolvimento das cidades-estados gregas 
que deixavam de tomar decisões concordantes com os aconselhamentos 
dos oráculos e passavam a tomar suas decisões através do diálogo entre 

homens igualmente racionais. De todo modo, a narrativa mítico-religiosa 
possuía sua importância por garantir a sobrevivência de tradições, que 
definiam a cultura dos povos e mantinham os cidadãos convivendo de 
modo relativamente harmonioso.   
 

Resposta da questão 04: 
 [B] 
A filosofia medieval é movida por querelas intelectuais nas quais de um 
lado encontramos os teólogos e de outro os filósofos, ou de um lado os 

defensores do conhecimento pela fé e de outro os defensores do 
conhecimento pela razão, ou de um lado a revelação bíblica e de outro a 
investigação dos filósofos gregos. A partir do século XII, com as traduções 
feitas pela escola de Toledo das obras de Aristóteles, essas disputas se 

acirraram. À primeira vista, o aristotelismo era incompatível com a doutrina 
cristã. No aristotelismo, por exemplo, não havia nenhuma noção de deus 
criador, de providência divina, de alma imortal, de queda e redenção do 
homem – todas estas noções caras à doutrina cristã. Essa incompatibilidade 
levou à censura da obra de Aristóteles. Porém, a capacidade intelectual de 

Tomás de Aquino aliada a sua inabalável fé cristã resolveram tais 
incompatibilidades com uma cristianização efetiva da filosofia aristotélica. 
Um exemplo da capacidade de Tomás está na sua apropriação da tese de 
Aristóteles sobre o Primeiro Motor (para haver um móvel é necessário que 

exista um imóvel, para que exista a passagem da potência para o ato é 
necessário haver algo que seja ato puro), e transformação desta em prova 
da existência do Deus cristão; essa é uma das cinco provas da existência de 
Deus aceitas por Santo Tomás. 

Porém, a questão do vestibular possui um problema grave, pois a 
alternativa: “por meios metafísicos, resultantes de investigação 
intelectual”, é correta segundo esta afirmação do texto citado: “existem 
verdades que podem ser atingidas pela razão: por exemplo, que Deus 

existe”.   
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Resposta da questão 05: 
 [B] 
 
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 Governante é natural. Nesta sua condição 
"natural" o ser humano mantém apenas a relação de autoridade da mãe 
sobre o filho, pois ela tem a vida do filho. Entre adultos, inevitavelmente, o 

caso se complica e surge a necessidade do artifício. Naturalmente, todo 
homem tem direito igual a todas as coisas. Porém, cada homem difere um 
do outro em força e em inteligência. Apesar dessa diferença, cada homem 
tem poder suficiente para ameaçar a vida de qualquer outro, de modo que 

invariavelmente o Estado de natureza termina em uma disputa de todos 
contra todos por tudo que é direito de todos. Para o racionalismo 
hobbesiano, o Estado de natureza é forçosamente uma guerra de todos 
contra todos. O homem, como a máxima de Hobbes manifesta, é lupino.   
 

Resposta da questão 06: 
 [A] 
 
Em terminologia kantiana, a boa vontade é aquela cujo voluntarismo é 

totalmente determinado por demandas morais ou, como o filósofo 
normalmente se refere a isso, pela Lei Moral. Kant distingue dois tipos de 
lei produzidos pela razão. Dado certo fim que nós gostaríamos de alcançar, 
a razão pode proporcionar um imperativo hipotético – uma regra 

contingente e circunstancial como fundamento da ação – ou um imperativo 
categórico – uma regra necessária e universal como fundamento da ação. 
Como uma Lei Moral não pode ser meramente hipotética, pois uma ação 
moral não pode ser fundada sobre um propósito circunstancial, a 
moralidade exige uma afirmação incondicional do dever de um indivíduo, 

ou seja, a moralidade exige uma regra para ação que seja necessária e 
universal, ela exige um imperativo categórico.   
 
Resposta da questão 07: 

 [D] 
 
O pensamento de Maquiavel define de acordo com a sorte as nossas ações 
de todo tipo, sendo em um momento a própria sorte um árbitro e noutro 

uma preocupação com a qual nos conformamos. Agir bem é agir 
efetivamente perante as circunstâncias. Não por outro motivo a história é 
muito importante para Maquiavel, pois é através dela que encontramos 
exemplos de homens que agiram efetivamente perante as adversidades e 

obtiveram resultados que contornaram o poder devastador da sorte. Neste 
contexto, virtù não pode ser a virtude de um homem bom como a filosofia 
antiga especulou, mas sim aquelas qualidades que o homem possui capazes 
de fazê-lo superar os eventuais percalços e se impor perante qualquer 
sorte. No caso do Príncipe, a virtù constitui aquele conjunto de qualidades 

pessoais necessárias para a manutenção do estado e a realização de 
grandes feitos, mesmo que estas qualidades sejam eventualmente cruéis   
 
 

Resposta da questão 08: 
 [C] 
 
O lema da filosofia socrática é: conheça-te a ti mesmo; e como o próprio 

Sócrates diz na sua Apologia: “a vida sem inspeção não vale a pena ser 
vivida pelo homem”. Seguindo esse lema e essas palavras, podemos dizer 
que o pensamento de Sócrates se desenvolve como uma investigação 
metódica cuja única finalidade é esclarecer através deste exame minucioso 
a ignorância daquele que diz saber sem, todavia, saber realmente. O 

segredo dessa investigação metódica (a dialética) de Sócrates está no 
conceito de ironia que garante para cada interlocutor um discurso 
particular a respeito das suas suposições sobre seu próprio conhecimento. 
Por esse discurso, o filósofo esclarece seu interlocutor sobre sua ignorância 

e o faz assumir, ou pelo menos considerar a possibilidade de uma postura 
distinta da inicial, mais elevada, mais sábia e, portanto, capaz de se 
reconhecer a si mesmo.   
 

 
 
 
 

 

Resposta da questão 09: 
 [B] 
 
Primeiramente, é um tanto incorreto chamar a articulação entre os 

conceitos de ato e de potência de teoria, pois a teoria aristotélica é a 
metafísica, é a física, etc. A articulação entre os conceitos é uma parte 
daquilo que é a teoria de fato e, sendo assim, esta articulação é apenas 
uma parte do argumento geral proposto por Aristóteles. De todo modo, o 

desenvolvimento da potencialidade em atualidade é um dos aspectos mais 
importantes da filosofia aristotélica. A intenção dessa articulação 
conceitual era resolver alguns problemas existentes na relação entre a 
unidade e a multiplicidade. Em geral, tal articulação se dá em termos de 

causalidade, isto é, algo passa de potência ao ato como efeito de uma 
causa material, formal, eficiente e final. Por exemplo, uma estátua de 
bronze: 1) sua causa material é o próprio bronze; 2) sua causa formal é a 
ideia que se tem da escultura; 3) a causa eficiente é o escultor capaz de dar 
forma à matéria informe; 4) a causa final é consolidação da forma na 

matéria informe e a realização da ideia que motivou a feitura da escultura.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 

 
Santo Tomás de Aquino separa a fé e a razão, garantindo que cada uma 
tenha o seu mérito. A fé é meritosa quando trata das questões relacionadas 
com o divino; já a razão é meritosa quando trata das questões relacionadas 

com a natureza. A fé não possui mérito para tratar das questões que a 
razão é capaz de indicar provas suficientes, do mesmo modo a razão não 
possui mérito para tratar daquilo que é questão de fé. 
Porém, Tomás de Aquino também afirma que as verdades doutrinais – 
aquelas que dependem da fé – são geralmente confirmadas pela razão, de 

tal maneira que a razão pode ser útil para o fortalecimento da fé. O uso da 
razão persuasiva pode, então, servir à fé, fortalecendo a crença ou 
convencendo o descrente da verdade revelada cristã.   
 

Estilo Enem: 
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 

 
Platão, influenciado fortemente por Sócrates, apresenta em seus diálogos a 
metodologia de seu mestre para empreender a busca da verdade. O 
método socrático constrói-se a partir de perguntas e respostas (dialética) 

que levam o interlocutor, que não possua conhecimento e coerência sobre 
o que está falando, a contradizer-se e acabar por revelar sua ignorância. A 
partir deste momento inicia-se outra construção que conduz o interlocutor 
a descobrir a verdade de forma gradativa e coerente. Este método que 
busca a construção da verdade por meio da contraposição de argumentos é 

conhecido como maiêutica.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 

 
Platão é conhecido como um filósofo idealista. Segundo ele, a verdade 
encontra-se no mundo das ideias, e não no mundo material. O pensamento 
somente pode se aproximar das ideias através da dialética, que o purifica 

das crenças e opiniões.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 

A filosofia de Epicuro tem como um de seus princípios a moderação dos 
desejos e dos prazeres, tal como afirma a alternativa [A], única correta.   
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Resposta da questão 4: 
 [E] 
 
É muito difícil afirmar com nitidez que a democracia antiga é melhor que a 

moderna. Muito mais complicado é racionalizar essa superioridade através 
do modo de participação do cidadão nos procedimentos deliberativos. 
Evidentemente, o cidadão democrata dos regimes antigos participava 
diretamente das deliberações, todavia isso não significava de modo algum 

que suas vontades, seus desejos, seus anseios eram satisfeitos, muito 
menos que as melhores vontades, os melhores desejos e os anseios mais 
importantes eram priorizados. É claro, também, que o cidadão de 
democracia moderna possui uma relação mediada com o poder e tem 

parte de sua liberdade limitada, porém a representação possui por 
definição, devido à Constituição, uma relação direta com a necessidade de 
representar as vontades, os desejos e os anseios mais importantes da 
sociedade. Logicamente, o funcionamento da democracia moderna é 
problemático, entretanto isso não significa que o modo de participação do 

cidadão seja pior que o modo de participação do cidadão nas democracias 
antigas. Atenas era uma democracia extremamente problemática e não 
estava nem perto de ser perfeita. 

Sobre o conceito de representação: 

http://www.scielo.br/pdf/ln/n67/a06n67.pdf/ 
Sobre a democracia antiga: 

http://www.fflch.usp.br/df/site/publicacoes/discurso/pdf/D11_Nas_origen
s_da_democracia.pdf   

 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Anaxímenes de Mileto (585–528 a.C.) é um filósofo pré-socrático 

preocupado com a cosmologia, isto é, preocupado com a ordenação das 
coisas que compões o mundo. Desse modo, a sua filosofia posiciona 
princípios dos quais ele pensa poder derivar de maneira coerente e coesa o 
sentido da existência de tudo que há na natureza. Já São Basílio Magno 

(329–379 d.C.) é um teólogo preocupado com a propagação da verdade 
revelada pela Bíblia, o livro que já oferece toda a ordenação das coisas que 
compõem o mundo. Desse modo, Deus não é exatamente um princípio do 
qual se origina o mundo, mas sim o próprio criador desse mundo, o seu 

dono e conhecedor de todas as suas regras cosmológicas.    
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


