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Relação da fé e da razão 
 
1. 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.  

 
 
2. Considere o seguinte texto sobre Tomás de Aquino (1226-1274).  
Fique claro que Tomás não aristoteliza o cristianismo, mas cristianiza Aristóteles. Fique claro que 
ele nunca pensou que, com a razão se pudesse entender tudo; não, ele continuou acreditando 
que tudo se compreende pela fé: só quis dizer que a fé não estava em desacordo com a razão, e 
que, portanto, era possível dar-se ao luxo de raciocinar, saindo do universo da alucinação. 

Eco, Umberto. “Elogio de santo Tomás de Aquino”. In: Viagem na irrealidade cotidiana, p.339. 
É correto afirmar, segundo esse texto, que:  

a) Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma prova científica 
para as certezas da fé, por exemplo, a existência de Deus.  

b) Tomás de Aquino se empenha em mostrar os erros da filosofia de Aristóteles para mostrar 
que esta filosofia é incompatível com a doutrina cristã.  

c) o estudo da filosofia de Aristóteles levou Tomás de Aquino a rejeitar as verdades da fé 
cristã que não fossem compatíveis com a razão natural.  

d) a atitude de Tomás de Aquino diante da filosofia de Aristóteles é de conciliação desta 
filosofia com as certezas da fé cristã.  

 
 
3. 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.  
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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.  

 
 
4. Santo Tomás de Aquino, nascido em 1224 e falecido em 1274, propôs as cinco vias para o 
conhecimento de Deus. Estas vias estão fundamentadas nas evidências sensíveis e racionais. A 
primeira via afirma que os corpos inanimados podem ter movimento por si mesmos. Assim, para 
que estes corpos tenham movimento é necessário que algo os mova. Esta concepção leva à 
necessidade de um primeiro motor imóvel, isto é, algo que mesmo não sendo movido por nada 
pode mover todas as coisas.  
Sobre a primeira via, que é a do movimento, marque a alternativa correta.  

a) Para que os objetos tenham movimento é necessário que algo os mova; dessa forma, 
entende-se que é necessário um primeiro motor. Logo, podemos entender que Deus não é 
necessário no sistema.  

b) Para Santo Tomás, os objetos inanimados movem-se por si mesmos e esse fenômeno 
demonstra a existência de Deus.  

c) A demonstração do primeiro motor não recorre à sensibilidade, dispensando toda e 
qualquer observação da natureza, uma vez que sua fundamentação é somente racional.  

d) Conforme o argumento da primeira via podemos concluir que Deus é o motor imóvel, o 
qual move todas as coisas, mas não é movido.  

 
 
5. A teoria da iluminação divina, contribuição original de Agostinho à filosofia da cristandade, foi 
influenciada pela filosofia de Platão, porém, diferencia-se dela em seu aspecto central.  
Assinale a alternativa abaixo que explicita esta diferença.  

a) A filosofia agostiniana compartilha com a filosofia platônica do dualismo, tal como este foi 
definido por Agostinho na Cidade de Deus. Assim, a luz da teoria da iluminação está 
situada no plano suprassensível e só é alcançada na transcendência da existência terrena 
para a vida eterna.  

b) A teoria da Iluminação, tal como sugere o nome, está fundamentada na luz de Deus, luz 
interior dada ao homem interior na busca da verdade das coisas que não são conhecidas 
pelos sentidos; esta luz é Cristo, que ensina e habita no homem interior.  

c) Agostinho foi contemporâneo da Terceira Academia, recebendo os ensinamentos de 
Arcesilau e Carnéades, o que resultou na posição dogmática do filósofo cristão quanto à 
impossibilidade do conhecimento da verdade, sendo o conhecimento humano apenas 
verossímil.  

d) A alma é a morada da verdade, todo conhecimento nela repousa. Assim, a posição de 
Agostinho afasta-se da filosofia platônica, ao admitir que a alma possui uma existência 
anterior, na qual ela contemplou as ideias, de modo que o conhecimento de Deus é 
anterior à existência.  

 
 
6. A Filosofia Medieval a partir do século IX é chamada escolástica. Ensinada nas escolas ou nas 
universidades próximas das catedrais, a filosofia escolástica tinha por problema fundamental levar 
o homem a compreender a verdade revelada pelo exercício da razão, todavia apoiado na 
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autoridade (Auctoritas), seja da Bíblia, seja de um padre da Igreja, seja de um sistema de filosofia 
pagã.  
Sobre a escolástica, assinale o que for incorreto.  

a) O pensamento platônico, ou mais exatamente o neoplatonismo de Plotino, porque mais 
facilmente conciliável com as doutrinas cristãs, foi a única filosofia pagã aceita durante toda 
a escolástica.  

b) A fermentação intelectual e o interesse pelo racional na escolástica evidenciam-se pela 
criação de universidades por toda a Europa; o método de exposição das ideias filosóficas 
nessas escolas era a disputa: uma tese era colocada e passava-se a refutá-la ou a 
defendê-la com argumentos retirados de alguma autoridade.  

c) Um tema recorrente na filosofia escolástica foi a demonstração racional da existência de 
Deus. Santo Anselmo (1034-1109) formula a prova tradicionalmente chamada argumento 
ontológico, no qual deduz a existência de Deus da própria ideia de perfeição de Deus.  

d) O apogeu da escolástica acontece no século XIII com Santo Tomás de Aquino (1225-
1274), que, retomando o pensamento de Aristóteles, fez a síntese mais fecunda da filosofia 
com o cristianismo na Filosofia Medieval.  

 
 
7. A Patrística, filosofia cristã dos primeiros séculos, poderia ser definida como:  

a) retomada do pensamento de Platão, conforme os modelos teológicos da época, 
estabelecendo estreita relação entre filosofia e religião.  

b) configuração de um novo horizonte filosófico, proposto por Santo Agostinho, inspirado em 
Platão, de modo a resgatar a importância das coisas sensíveis, da materialidade.  

c) adaptação do pensamento aristotélico, conforme os moldes teológicos da época.  
d) criação de uma escola filosófica, que visava combater os ataques dos pagãos, rompendo 

com o dualismo grego.  
 
 
8. Para Santo Tomás de Aquino, um dos princípios do conhecimento humano era o princípio da 
causa eficiente. Esse princípio da causa eficiente exigia que o ser contingente  

a) não exigisse causa alguma.  
b) fosse causado pelo intelecto humano.  
c) fosse causado pelo ser necessário.  
d) fosse causado por acidentes casuais.  
e) fosse causado pelo nada. 
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