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Período Helenista
1. Epicuro opina que o prazer é o verdadeiro bem; e, ademais, é ele que nos indica o que convém
e o que repugna à nossa natureza. Porém, Epicuro impõe condições muito determinadas para o
prazer.
Assinale a alternativa que corresponde a uma destas condições impostas por Epicuro.
a) O prazer não deve ser sutil ou espiritual.
b) O prazer deve ser regido pela paixões violentas.
c) O prazer tem que vir mesclado com a dor e o desagrado.
d) O prazer tem que deixar o homem dono de si, livre, imperturbável.
e) O prazer longo e estável é aquele ligado a sensualidade.
2. “Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros,
nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor
se não satisfeitos não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é
difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano.”
EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON, V F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro:
Eduff, 1974.
No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim
a) Alcançar o prazer moderado e a felicidade.
b) Valorizar os deveres e as obrigações sociais.
c) Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação.
d) Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade.
e) Defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber.

3. Os cínicos podem ser chamados de cães. Qual alternativa abaixo não justifica tal designação?
a) Por causa da indiferença de seu modo de vida, pois fazem um culto à indiferença e, assim
como os cães, comem e fazem amor em público, andam descalços e dormem em
banheiras nas encruzilhadas.
b) Porque o cão é um animal sem pudor, e os cínicos fazem um culto á falta de pudor, não
como sendo falta de modéstia, mas como sendo superior a ela.
c) Porque o cão é um bom guarda e eles guardam os princípios de sua filosofia, os valores
naturais e necessários para a vida.
d) Porque o cão é um animal exigente que pode distinguir entre os seus amigos e inimigos.
Portanto, eles reconhecem como amigos aqueles que são adequados à filosofia, e os
recebem gentilmente, enquanto os inaptos são afugentados por ele, como os cães fazem,
ladrando contra eles.
e) Porque o cão é um animal domesticado e que pode viver entre os homens, aceitando
assim, a sua cultura.
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4. O Período Helenístico inicia-se com a conquista macedônica das cidades-Estado gregas. As
correntes filosóficas desse período surgem como tentativas de remediar os sofrimentos da
condição humana individual: o epicurismo ensinando que o prazer é o sentido da vida; o
estoicismo instruindo a suportar com a mesma firmeza de caráter os acontecimentos bons ou
maus; o ceticismo de Pirro orientando a suspender os julgamentos sobre os fenômenos.
Sobre essas correntes filosóficas, assinale o que for incorreto.
a) Os estóicos, acreditando na idéia de um cosmo harmonioso governado por uma razão
universal, afirmaram que virtuoso e feliz é o homem que vive de acordo com a natureza e a
razão.
b) Conforme a moral estóica, nossos juízos e paixões dependem de nós, e a importância das
coisas provém da opinião que delas temos.
c) Para o epicurismo, a felicidade é o prazer, mas o verdadeiro prazer é aquele proporcionado
pela ausência de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma.
d) Para Epicuro, não se deve temer a morte, porque nada é para nós enquanto vivemos e,
quando ela nos sobrevém, somos nós que deixamos de ser.
e) O ceticismo de Pirro não sustentou que, porque todas as opiniões são igualmente válidas e
nossas sensações não são verdadeiras nem falsas, nada se deve afirmar com certeza
absoluta, e da suspensão do juízo advém a paz e a tranqüilidade da alma.

5. Em relação às Escolas Helenísticas e Imperiais, enumere a segunda coluna de acordo com a
primeira.
1 - Cinismo.
2 - Epicurismo.
3 - Estoicismo.
4 - Ceticismo.
( ) Fundada por Zenão de Citium, ensinava em Atenas na Stoa Poikilê. Entre seus representantes
na Roma Imperial, destacaram-se Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio.
( ) Desenvolveu uma argumentação para mostrar que é necessário suspender o juízo, recusar sua
adesão a todo dogma e alcançar, assim, a tranquilidade da alma. Em Roma, Sexto Empírico foi
considerado um dos seus representantes e escreveu Esboços Pirrônicos.
( ) Devedora da cosmologia desenvolvida por Demócrito de Abdera, construiu uma física
materialista e explicou que o Universo é formado por átomos e pelo vazio. Em Atenas, tinha sua
Escola no local chamado Jardim. Lucrécio foi seu grande representante em Roma.
( ) Seus membros menosprezaram as regras sociais, não se preocupando com normas de
condutas. Destacaram-se como alguns de seus maiores representantes, Diógenes de Sínope e
Hipárquia.
A sequência correta é:
a) 1, 2, 3, 4.
b) 3, 4, 2, 1.
c) 3, 1, 4, 2.
d) 3, 2, 1, 4.
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