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 Filósofos Pré-Socráticos 
 
1. A influência de Sócrates na filosofia grega foi tão marcante que dividiu a sua história em 
períodos: período pré-socrático, período socrático e período pós-socrático. O período pré-
socrático é visto como uma época de formação da filosofia grega, na qual predominavam os 
problemas cosmológicos. Ele se desenvolveu em cidades da Jônia e da Magna Grécia. Grandes 
escolas filosóficas surgem nesse período e muitos pensadores se destacam. Entre eles, um 
jônico, que ficou conhecido como pai da filosofia. Seu nome é:  

a) Tales de Mileto    
b) Leucipo de Abdera    
c) Sócrates de Atenas    
d) Parmênides de Eléia    

 
 
2. As reflexões sobre o mundo e as relações sociais fazem parte da construção da Filosofia, 
desde os seus primórdios. Na Grécia, o pensamento filosófico foi muito importante para a 
organização da sua sociedade e o estabelecimento de uma visão crítica de suas manifestações 
culturais. Uma das figuras marcantes da Filosofia Grega foi Parmênides, que:  
(    )  defendia a concepção de um universo composto pelos quatro elementos fundamentais da 
natureza (a água, o fogo, a terra, o ar) em constantes movimentos circulares.   
(    )  seguiu as teorias de Heráclito sobre a permanência do sagrado e dos mitos, como princípios 
básicos da realização religiosa da sociedade, em todos os tempos.   
(    )  se posicionou contra as teorias políticas dos mais democratas, pois achava a escravidão 
necessária para se explorar as riquezas e facilitar a organização da economia.   
(    )  influenciou em muito o pensamento idealista da filosofia ocidental, dando destaque à ideia 
de permanência e considerando o movimento como uma ilusão dos sentidos.   
(    )  estabeleceu orientações fundamentais para o pensamento de Aristóteles, de quem foi 
mestre, articulando as bases de uma lógica dualista com a concepção de governo monárquico 
vitalício.   
 
 
3. A Filosofia nasceu na Jônia no final do século VII a.C. O conteúdo que norteia a preocupação 
dos filósofos jônicos é de natureza:  

a) Mitológica.    
b) Antropológica.    
c) Religiosa.    
d) Cosmológica.    
e) Política.    

 
 
4. O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem 
a Cosmologia, sendo a determinação da physis (princípio eterno e imutável que se encontra na 
origem da natureza e de suas transformações) ponto crucial de toda formulação filosófica. Em tal 
contexto, Leucipo e Demócrito afirmam ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Eles 
defendem que os sentidos apenas capturam uma realidade superficial, mutável e transitória que 
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acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos apreendam “as mutações das coisas, no 
fundo, os elementos primordiais que constituem essa realidade jamais se alteram.” Assim, a 
realidade é uma coisa e o real outra. 
 
Para Leucipo e Demócrito a physis é composta  

a) pelas quatro raízes: o úmido, o seco, o quente e o frio.    
b) pela água.    
c) pelo fogo.    
d) pelo ilimitado.    
e) pelos átomos.    
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 Gabarito 
 

1. A 
2. F-F-F-V-F. 
3. D 
4. E 


