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Exercícios de Revisão – 1 
 
1. Quando começamos a estudar Filosofia, somos logo levados a buscar o que ela é. Nossa 
primeira surpresa surge ao descobrirmos que não há apenas uma definição da Filosofia, mas 
várias. Uma primeira aproximação nos mostra quatro definições gerais do que seria a Filosofia.  
 
Assinale a assertiva que melhor define o conceito de Filosofia. 

a) É uma explicação da realidade a partir de nossas experiências cotidianas, ou seja, é o 
conhecimento que adquirimos através de nosso senso comum. Portanto, cada pessoa 
possui um conceito próprio, individual, pessoal e intransferível do que seja Filosofia.  

b) É uma visão de mundo de um povo, de uma civilização ou de uma cultura. A Filosofia é um 
conjunto de ideias, valores e práticas pelos quais uma sociedade apreende e compreende 
o mundo e a si mesma, definindo para si o tempo e o espaço, o sagrado e o profano, o 
bom e o mau, o possível e o impossível, o contingente e necessário.  

c) É a fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas, isto é, ocupa-se 
com os princípios, as causas e condições do conhecimento que pretendam ser racional e 
verdadeiro; com a origem, a forma e o conteúdo dos valores éticos, políticos, religiosos, 
artísticos e culturais; com a compreensão das causas e das formas da ilusão e do 
preconceito no plano individual e coletivo; com os princípios, as causas e condições das 
transformações históricas dos conceitos, das ideias, dos valores e das práticas humanas.  

d) É sabedoria de vida, isto é, pensar sobre a vida moral, dedicando-se à contemplação do 
mundo e dos outros seres humanos para aprender e ensinar a controlar seus desejos, 
sentimentos e impulsos e a dirigir a própria a própria vida de modo ético e sábio. A Filosofia 
é uma escola de vida ou uma arte do bem-viver; seria uma contemplação do mundo e dos 
homens para nos conduzir a uma vida justa, sábia e feliz. 

 
 
2. Segundo Marilena Chauí (Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2006, p. 39), o período pré 
socrático também poderia ser denominado período cosmológico. Dentre as principais 
características dessa cosmologia, não se pode assinalar: 

a) Explicação racional e sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza, da 
qual os seres humanos fazem parte.  

b) Busca do princípio natural, eterno, imperecível e imortal, gerador de todos os seres. 
c) Investigação mitológica da origem do Universo, que situaria as causas dos fenômenos da 

natureza nos seres supraterrenos.  
d) Afirmação de que, embora a physis seja imperecível, ela dá origem a todos os seres 

infinitamente variados e diferentes do mundo.  
e) Afirmação de que, embora a physis seja imutável, os seres físicos ou naturais gerados por 

ela, além de serem mortais, são mutáveis ou seres em contínua transformação. 
 
 
3. Sobre os Pré-socráticos, pode-se afirmar:  
I. De acordo com Aristóteles, Tales de Mileto fora o primeiro filósofo. Muito reconhecido pelas 
acertadas previsões que fazia, Tales defendia a ideia da existência de um elemento primordial 
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(arché), originário e fundante, uma "massa geradora" dos seres, contendo em si todos os 
elementos contrários, o apeíron.  
II. Entre os Pré-socráticos não se deu uma ruptura definitiva com o mito e com o pensamento 
religioso, haja vista as contribuições de Pitágoras e Demócrito.  
III. Também chamados de Filósofos da Natureza, os pré-socráticos buscaram respostas sobre a 
physis e a natureza humana, por isso este período da Filosofia é denominado Período 
Cosmológico.  
IV. Ao afirmar que "o ser é" e "o não-ser não é", Parmênides está colocando em evidência aquilo 
que viria a ser a base do idealismo platônico.  
V. Para Demócrito, "tudo que existe no universo nasce do acaso ou da necessidade". Demócrito 
fora contemporâneo de Sócrates e precursor da teoria atômica. 

a) Somente II, IV e V são verdadeiras.  
b) Somente III, IV e V são verdadeiras.  
c) Somente IV e V são verdadeiras.  
d) Somente II e V são verdadeiras.  
e) Somente I, IV e V são verdadeiras.  

 
 
4. A filosofia ocidental teve início com os pensadores anteriores a Sócrates, por isso chamados de 
pré-socráticos, dos quais a maioria viveu em colônias gregas distantes de Atenas; destes 
pensadores pode-se dizer que:  

a) Com os pré-socráticos a filosofia se constitui numa ciência particular e não mais no estudo 
da realidade total. 

b) A mitologia tradicional grega fazia parte das suas doutrinas. 
c) Pitágoras e os seus discípulos dedicaram-se ao estudo da política e recusaram a 

interferência da matemática no estudo da cosmologia. 
d) Heráclito defendeu s ideia de permanência substancial e constante do ser, contra a noção 

de devir. 
e) Os naturalistas, ou fisiólogos da Jônia, dedicavam-se, sobretudo ao estudo do cosmo, e 

muitos deles buscavam o princípio constitutivo do mundo em algum de seus elementos: ar, 
água, terra ou fogo. 

 
 
5. Sobre a passagem do mito à filosofia, na Grécia Antiga, considere as afirmativas a seguir. 
I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já contêm características 
essenciais da compreensão de mundo grega que, posteriormente, se revelaram importantes para 
o surgimento da filosofia.  
II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da filosofia, já se evidencia na própria 
religiosidade grega, na medida em que nem homens nem deuses são compreendidos como 
perfeitos. 
III. A humanização dos deuses na religião grega, que os entende movidos por sentimentos 
similares aos dos homens, contribuiu para o processo de racionalização da cultura grega, 
auxiliando o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. 
IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico, devido à assimilação que os 
gregos fizeram da sabedoria dos povos orientais, sabedoria esta desvinculada de qualquer base 
religiosa. 
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Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 

 
 
6. Podemos estabelecer as diferenças do pensar mítico e filosófico a partir da seguinte reflexão: 

a) O mito narra a origem a partir do divino, enquanto a filosofia discute de forma lógica a 
origem, o pressente e o futuro das coisas. 

b) O pensamento mítico se distinguiu por ser totalmente sistematizado, enquanto a filosofia 
restringe suas questões meramente ao cosmo. 

c) A filosofia e o mito se assemelham por explicarem os fenômenos de uma maneira lógica e 
sistematizada. 

d) A filosofia é irracional e o mito é lógico. 
e) A narração mítica é completamente burra e irracional, e o a filosofia é a explicação das 

coisas através da metodologia cientifica. 
 
 
7. Marque a alternativa incorreta sobre o pensamento mítico. 

a) Os mitos falam sobre aspectos da condição humana, como o fato de ser mortal e sexuado, 
de viver em sociedade e ter de trabalhar para sobreviver, da necessidade de regras de 
convivência. Dessa forma, é parte da história de todos os povos. 

b) O mito conta uma história sagrada: ele relata um acontecimento ocorrido no tempo 
primordial. O mito narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade 
passou a existir. 

c) O mito não é uma primeira fala sobre o mundo, é uma atribuição de sentido ao mundo 
sobre o qual a afetividade e a imaginação exercem grande papel, e cuja função principal é 
explicar a realidade. 

d) O pensamento mítico está muito ligado à magia, ao desejo, ao querer que as coisas 
aconteçam de um determinado modo. É a partir disso que se desenvolvem os rituais como 
meio de propiciar os acontecimentos desejados. 

 
 
8. Historicamente existem duas tendências filosóficas de análise da relação entre os mitos e a 
filosofia grega. Uma, representada especialmente por John Burnet, fala do milagre grego, 
enfatizando a ruptura radical da filosofia em relação à mitologia, não apenas da cultura grega, 
mas da mitologia em geral. A outra tendência, representada especialmente por Francis Cornford, 
fala d e uma transição gradual e multifacetada do mito à filosofia. Tendo estas duas tendências 
em vista, analise as afirmativas abaixo sobre a relação histórica e filosófica entre mito e filosofia: 
I. a filosofia grega, a começar pelos pré-socráticos, representa o surgimento consciente de uma 
atitude teórica marcada pela racionalidade. 
II. a filosofia nunca teve qualquer relação com o mito que precede e envolve seu nascimento no 
mundo grego pré-socrático. 
III. a filosofia não se diferencia da mitologia. 
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IV. os filósofos pré-socráticos discutem questões que elaboraram tanto a partir de uma leitura 
crítica das explicações mitológicas quanto de sua observação racional dos fenômenos naturais. 
V. o uso que Platão faz dos mitos mostra que há uma relação entre filosofia e mitologia no 
pensamento grego ao menos até a época clássica. 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e V são corretas. 
b) Somente as afirmativas I, IV e V são corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas III e V são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e V são corretas. 

 
 
9. Aristóteles chamou os primeiros pensadores de fisiólogos, pois eles se voltaram para a 
investigação da natureza a partir de princípios racionalmente justificados ou justificáveis. Analise 
as afirmativas abaixo sobre a investigação da natureza elaborada pelos pré-socráticos: 
I. existe ordem na natureza, mas nós não podemos conhecê-la. 
II. nenhum pré-socrático colocou conjuntamente os quatro elementos (terra, fogo, água e ar) como 
princípios de todas as coisas. 
III. todos os pré-socráticos supõem como verdadeiro que nada provém do nada. 
IV. os eleatas diziam que o ser, para eles sinônimo da natureza de todas as coisas, é divisível. 
V. Tales, Anaximandro e Anaxímenes defendem que a natureza tem um princípio único. 
VI. Anaxágoras afirma que a Inteligência (Nous) é princípio de todas as coisas. 
VII. para Leucipo e Demócrito os átomos, que juntamente com o vazio compõe a natureza como 
um todo, são infinitamente divisíveis. 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas III, V e VI são corretas. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas III, V e VII são corretas. 
e) Somente as afirmativas III, IV e VI são corretas 
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Gabarito 
 

1. C 
2. C 
3. A 
4. E 
5. D 
6. A 
7. C 
8. B 
9. C 


