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 Exercícios Mitologia e Filosofia 

 
1. A fim de evitar a regressão ao infinito da explicação causal, o que a tornaria insatisfatória, os 
primeiros filósofos vão postular a existência de um elemento primordial que serviria de ponto de 
partida para todo o processo.  
 
Tal elemento primordial:  

a) Era chamado de arqué e o primeiro a formular tal noção foi Tales, elegendo para tal a 
água.  

b) Era chamado de physis, uma vez que cada filósofo da época elegeu um elemento físico 
natural como princípio.  

c) Só poderia ser um princípio abstrato, significando algo indefinido, subjacente à própria 
natureza.  

d) Trata-se do átomo postulado por Demócrito.  
 
 
2. A Filosofia surge na Grécia antiga possibilitada por certas condições materiais, ou seja, sociais, 
políticas, econômicas e históricas. Sobre tais condições que possibilitaram o surgimento da 
Filosofia é correto afirmar que:  

a) A invenção do calendário possibilitou uma capacidade de abstração, ou uma percepção do 
tempo como algo sobrenatural e incompreensível.  

b) A invenção da moeda, que permitiu uma forma de troca que não se realiza através das 
coisas concretas ou dos objetos concretos trocados por semelhança, mas por uma troca 
abstrata, uma troca feita pelo cálculo do valor semelhante das cosas diferentes, revelando 
uma capacidade de abstração e generalização, atributos importantes para se filosofar.  

c) As viagens marítimas produziram o encantamento ou a mistificação do mundo, que são 
aspectos importantes do pensamento para a Filosofia nascente.  

d) Na verdade, o surgimento da Filosofia deveu-se mais aos sábios da época. 
 
 
3. Sobre a evolução histórica do pensamento filosófico ocidental, é incorreto afirmar:  

a) A Filosofia Grega é dividida em quatro grandes períodos, nos quais seu conteúdo muda e 
se enriquece; período pré-homérico, pré-socrático ou cosmológico, socrático ou 
antropológico e sistemático.  

b) A Filosofia Patrística, inicia-se com as epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João 
e termina no século VIII. Resultou dos esforços feitos pelos dois apóstolos intelectuais, 
Paulo e João, e pelos primeiros padres da Igreja para conciliar a nova religião, o 
Cristianismo, com pensamento filosófico dos gregos e romanos.  

c) A Filosofia da Renascença é marcada pela descoberta de obras de Platão, desconhecidas 
na Idade Média, e de novas obras de Aristóteles, que passam a ser lidas em grego e a 
receber novas traduções latinas, mais acuradas e fiéis. A época também se dedica à 
recuperação das obras dos grandes autores e artistas gregos e romanos e à imitação 
deles.  

d) A Filosofia Moderna é conhecida como "o Grande Racionalismo Clássico", nasce 
procurando vencer um ambiente de pessimismo teórico, reinante no final do século XVI e 
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início do XVII. Esse pessimismo teórico é o ceticismo, ou seja, a atitude filosófica que 
duvida da capacidade da razão humana para conhecer a realidade exterior e o homem.  

e) A Filosofia Contemporânea abrange o pensamento filosófico que vai de meados do século 
XIX e chega aos nossos dias. Esse período, por ser mais próximos de nós, parece ser o 
mais complexo e o mais difícil de definir, pois as diferenças entre as várias filosofias ou 
posições filosóficas nos parecem muito grandes porque as estamos vendo surgir diante de 
nós. 

 
 
4. A filosofia pode ser definida como uma atividade de análise, de reflexão e de crítica. O que 
caracteriza essas atividades é: 

a) A observação dos elementos, a proposição de respostas corretas e a avaliação do 
pensamento sobre si mesmo.  

b) O desenvolvimento de idéias inatas, a crítica literária e filosófica e a contestação de fatos.  
c) A indagação sobre as causas e o sentido, o movimento do pensamento sobre si mesmo e 

o exame racional de todas as coisas.  
d) O aprimoramento das ciências, o desenvolvimento de propostas filosóficas e a avaliação 

crítica da ciência. 
 
 
5.  "(...) Narciso disse a ninfa Eco: "não creias que te amo"- te amo, repetiu ela, fugindo confusa 
para o bosque onde se deixou devorar pelo langor e pelo pesar. Tornou-se, realmente, tão magra, 
que dela em breve restaram os ossos, transformados em pedras, e a voz que ainda ouvimos a 
repetir sempre as ultimas palavras". 

(Mitologia Grego-Romana, Ménard René.) 
 
O texto acima é uma tentativa de explicação sobre um fenômeno acústico denominado de Eco, 
qual a linguagem utilizada acima para a explicação deste fenômeno: 

a) Filosófica; sendo esta uma explicação lógica e sistematizada. 
b) Mítica; sendo esta uma explicação feita a partir de inúmeras experimentações. 
c) Mítica; sendo esta baseada numa narrativa, onde uma força divina e não natural 

representa a origem de um fenômeno. 
d) Mítica; sendo esta fundamentada na filosofia Pré-Socrática. 
e) Mítica; sendo esta baseada em uma narrativa fundamentada no filosofo Sócrates. 

 
 
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. 
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7. A Filosofia é uma disciplina bastante abrangente em seu conteúdo de aprendizado, pois ela é 
vista como a mãe das outras ciências. Ora, é costume dizer que quando refletimos sobre a vida a 
partir de fundamentos filosóficos, quando debatemos filosoficamente o mundo, sempre iniciamos 
com questionamentos nem sempre fáceis de resolver. 
Com base nas afirmativas acima, julgue os itens abaixo como verdadeiros (V), ou falsos (F): 
 
I. Os questionamentos filosóficos não são gerados em vista de uma solução, mas como exigência 
do pensar. 
II. Eles são formulados para exigir da consciência humana o ato de pensar. 
III. Não cabe nos questionamentos filosóficos direcionamento para um pensar único e perfeito. 
IV. O pensamento não deve estar preso entre as paredes da crença e do fundamentalismo. 
 
Assinale abaixo a alternativa que aponta a correta ordem seqüencial: 

a) I, II e IV são verdadeiros e III é falso. 
b) Todos os itens são falsos. 
c) I, II e III são falsos e o IV é verdadeiro. 
d) Todos os itens são verdadeiros. 
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