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Filósofos Pré-Socráticos 
 
1. 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.    

   
 
2. O que há em comum entre Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto, entre Xenófanes de 
Colofão e Pitágoras de Samos? “Todos esses pensadores propõem uma explicação racional do 
mundo, e isso é uma reviravolta decisiva na história do pensamento”  
 

(Pierre Hadot). 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre as relações entre mito e filosofia, seguem as 
seguintes proposições: 
I. Os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos da physis porque as explicações 
racionais do mundo por eles produzidas apresentam não apenas o início, o princípio, mas 
também o desenvolvimento e o resultado do processo pelo qual uma coisa se constitui. 
II. Os filósofos pré-socráticos não foram os primeiros a tratarem da origem e do desenvolvimento 
do universo, antes deles já existiam cosmogonias, mas estas eram de tipo mítico, descreviam a 
história do mundo como uma luta entre entidades personificadas. 
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III. As explicações racionais do mundo elaboradas pelos pré-socráticos seguem o mesmo 
esquema ternário que estruturava as cosmogonias míticas na medida em que também propõem 
uma teoria da origem do mundo, do homem e da cidade. 
IV. O nascimento das explicações racionais do mundo são também o surgimento de uma nova 
ordem do pensamento, complementar ao mito; em certos momentos decisivos da história da 
filosofia as duas ordens de pensamento chegam a coexistir, exemplo disso pode ser encontrado 
no diálogo platônico Timeu quando, na apresentação do “mito mais verossímil”, a figura mítica do 
Demiurgo é introduzida para explicar a produção do mundo. 
V. Tales de Mileto, um dos Sete Sábios, além de matemático e físico é considerado filósofo – o 
fundador da filosofia, segundo Aristóteles – porque em sua proposição “A água é a origem e a 
matriz de todas as coisas” está contida a proposição “Tudo é um”, ou seja, a representação de 
unidade.  
 
Assinale a alternativa correta.  

a) As proposições III e IV estão incorretas.    
b) Somente as proposições I e II estão corretas.    
c) Apenas a proposição IV está incorreta.    
d) Todas as proposições estão incorretas.    
e) Todas as proposições estão corretas.    

   
 
3. Sobre o princípio básico da filosofia pré-socrática, é correto afirmar que  

a) Tales de Mileto, ao buscar um princípio unificador de todos os seres, concluiu que a água 
era a substância primordial, a origem única de todas as coisas.    

b) Anaximandro, após observar sistematicamente o mundo natural, propôs que não apenas a 
água poderia ser considerada arché desse mundo em si e, por isso mesmo, incluiu mais 
um elemento: o fogo.    

c) Anaxímenes fez a união entre os pensamentos que o antecederam e concluiu que o 
princípio de todas as coisas não pode ser afirmado, já que tal princípio não está ao alcance 
dos sentidos.    

d) Heráclito de Éfeso afirmou o movimento e negou terminantemente a luta dos contrários 
como gênese e unidade do mundo, como o quis Catão, o antigo.    

   
 
4. A filosofia ocidental origina-se na Jônia e na Magna Grécia. Entre os primeiros filósofos jônicos, 
destacam-se os nomes de Anaxágoras, Anaximandro, Anaxímenes e Tales de Mileto. Sobre o 
pensamento dos filósofos jônicos, assinale o que for incorreto.     

a) Sócrates criticava o caráter metafísico e subjetivista da filosofia jônica, pois acreditava que 
a filosofia deveria indagar a realidade objetiva.    

b) Empédocles, filósofo da Magna Grécia, concordava com os jônicos no que se referia à 
procura da origem, isto é, a arché do cosmos na physis; todavia, Empédocles discordava 
dos jônicos, quando eles procuravam a origem em um único elemento da matéria.    

c) A filosofia jônica distingue-se da representação mítica do mundo, pois rompe com uma 
explicação monogenética e sobrenatural da origem do cosmos, além de apresentar uma 
concepção natural e pluralista do universo.    
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d) A filosofia pré-socrática, que inclui a escola jônica, desenvolveu-se durante um período de 

grandes mudanças históricas ocorridas no nível jurídico-político da organização social da 
Grécia antiga.    

 
 
5. ...que é e que não é possível que não seja,/ é a vereda da Persuasão (porque acompanha a 
Verdade); o outro diz que não é e que é preciso que não seja,/ eu te digo que esta é uma vereda 
em que nada se pode aprender. De fato, não poderias conhecer o que não é, porque tal não é 
fatível./ nem poderia expressá-lo. 
 

(Nicola, Ubaldo. Antologia ilustrada de Filosofia. Editora Globo, 2005.) 
 
O texto anterior expressa o pensamento de qual filósofo?  

a) Aristóteles, que estabelecia a distinção entre o mundo sensível e o inteligível.    
b) Heráclito de Éfeso, que afirmava a unidade entre pensamento e realidade.    
c) Tales de Mileto, que afirmava ser a água o princípio de todas as coisas.    
d) Parmênides de Eleia, que afirmava a imutabilidade de todas as coisas e a unidade entre 

ser e pensar, ser e conhecimento.    
e) Protágoras, que afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, que o ser é e o não 

ser não é.    
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Gabarito 
 

1. D 
2. E 
3. A 
4. A 
5. D  


