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Filosofia 

 

Os pré-socráticos e os sofistas 

Teoria 

 

A importância da mitologia 

O mito é antes de mais nada uma narrativa de origem, isto é, um relato que busca explicar, geralmente 

recorrendo ao sobrenatural, a origem dos fenômenos e das coisas. Essas narrativas eram construídas 

coletivamente e, portanto, não tinham uma autoria definida. Uma vez que, na antiguidade, pouquíssimas 

pessoas tinham acesso à leitura e à escrita, as narrativas míticas eram difundidas, principalmente, por meio 

da oralidade.  

Embora houvesse profissionais especializados em memorizar e veicular tais narrativas, os chamados 

rapsodos, cada pessoa podia, livremente, transmiti-las à sua maneira. E como “quem conta um conto, 

aumenta um ponto”, era comum que essas narrativas sofressem alterações, fossem elas propositais, ou não. 

Por esse motivo, um mesmo mito pode apresentar inúmeras versões. 

Mitologia e religião às vezes se confundem, mas embora haja certa proximidade, uma vez que toda religião é 

composta por mitos (narrativas de origem), há também algumas diferenças. Por exemplo, as mitologias são 

politeístas, isto é, reconhecem a existência de vários deuses. Já as religiões, de modo geral, são monoteístas, 

ou seja, reconhecem a existência de uma única divindade. Outra diferença importante é que, na mitologia, é 

possível estabelecer as origens e a árvore genealógica dos deuses, ao passo que em algumas religiões, 

sobretudo as judaico-cristãs, há a compreensão de que Deus sempre existiu. 

 

Pensamento pré-socrático 

A filosofia pré-socrática estava voltada para a investigação acerca da origem do Universo (cosmo), motivo 

pelo qual esse período é conhecido como cosmológico. Deve-se aos filósofos pré-socráticos, a construção 

de uma cosmologia, isto é, de uma abordagem racional para os problemas relativos ao funcionamento do 

mundo. Note-se que eles propuseram uma ruptura com o pensamento mitológico, uma vez que reconheceram 

a insuficiência das narrativas míticas para explicar a origem do universo. Dessa ruptura, surgiu a necessidade 

de elaborar novas justificativas para explicar os fenômenos que os cercavam. Nascia aí, o que conhecemos 

como pensamento racional (lógos). 

Como vemos, uma das questões centrais do pensamento pré-socrático era: qual é o fundamento ou origem 

(arkhé) de todas as coisas que existem? Ou seja, qual é o princípio que governa a existência de todas as 

coisas? Muitos desses pensadores buscaram explicação nos elementos da natureza (physis), motivo pelo 

qual também são conhecidos como filósofos da natureza. 
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Principais teóricos 

Dentre os principais filósofos pré-socráticos estão Tales, Anaxímenes, Anaximandro e Pitágoras. Vejamos 

qual era o elemento primordial (arkhé) para cada um deles: 

• Para Tales de Mileto, o princípio de todas as coisas (arkhé) é a água. 

• Para Anaxímenes de Mileto, o princípio de todas as coisas (arkhé) é o ar. 

• Para Anaximandro de Mileto, o princípio de todas as coisas (arkhé) é o apéiron, o "ilimitado". 

• Para Pitágoras de Samos, o princípio de todas as coisas (arkhé) são os números. 

• Para Demócrito de Abdera. o princípio de todas as coisas (arkhé) é o átomo. 

• Para Empédocles de Agrigento, o princípio de todas as coisas (arkhé) são os quatro elementos básicos 

(água, fogo, terra e ar).  

 

Primeiro conflito 

Em relação ao pensamento pré-socrático, destaca-se a discussão ontológica entre Heráclito e Parmênides. 

Heráclito defende que tudo o que existe no mundo está em constante transformação, num fluxo perpétuo, ou 

seja, nada permanece idêntico a si mesmo, “tudo flui”.  Nesse sentido, o ser (tudo o que existe) está sempre 

em movimento, por isso Heráclito é considerado um filósofo mobilista.  

Parmênides, por sua vez, é conhecido pela frase: “o ser é e o não-ser não é”, que estabelece tanto o princípio 

de identidade quanto o princípio da não-contradição. Para ele, a mudança é que consiste numa ilusão, sendo 

impossível a passagem do ser para o não-ser ou do não-ser para o ser.  Evidentemente, Parmênides não quer 

dizer com isso que não existe mudança no mundo, mas apenas que as mudanças estão restritas ao mundo 

material, às coisas sensíveis, mas a essência de uma coisa nunca muda, é imóvel. Assim, Parmênides é 

considerado um filósofo imobilista. 

 

Os sofistas e a argumentação retórica 

Os sofistas eram itinerantes, viajantes do mundo grego e, geralmente, estavam na periferia. Trabalhavam 

como professores vendendo os seus ensinamentos. Davam aulas de oratória, retórica e lógica, elementos 

úteis para o sucesso na atividade pública. Afirmavam-se mestres em todos os assuntos. Por isso, eram 

chamados de sofistas, palavra de origem grega que quer dizer “grande mestre ou sábio”. A argumentação 

retórica era o foco dos sofistas, por isso eles buscavam desenvolver nos seus alunos a capacidade de 

produzir argumentos capazes de vencer os adversários e persuadir as pessoas, sobretudo na Ágora. Para os 

sofistas, a verdade é relativa (o que vale para um determinado lugar, não vale para outro), portanto o que 

importa é dispor de argumentos capazes de, em qualquer circunstância, vencer o debate. Essa postura lhes 

rendeu a fama de relativistas. 
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Exercícios 

 

1. O século de Péricles (V a.C) constitui o período áureo da cultura grega, quando a democrática Atenas 

desenvolve intensa vida cultural e artística. No âmbito da especulação filosófica, os sofistas vivem 

nessa época, e alguns deles são interlocutores de Sócrates. 

(ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: 

 Introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993, p. 93.). Adaptado.  

O texto sinaliza a significância do pensamento grego nesse período de intensa revolução cultural. Os 

sofistas entram em cena com o uso da especulação racional na tentativa de compreender a realidade, 

que se manifesta aos homens. Os sofistas tinham como primazia: 

a) a especulação sobre a natureza. 

b) a reflexão sobre a religião. 

c) o valor da teoria em detrimento da prática. 

d) o enfoque sobre o pensamento mítico e sua verdade. 

e) a persuasão e o exercício da função política que dependiam do bom uso da palavra. 

 

 

2. Leia o texto. 

“Os poemas homéricos têm por fundamento uma visão de mundo clara e coerente. Manifestam-na  

quase a cada verso, pois colocam em relação com ela tudo quanto cantam de importante – é, antes de 

mais nada, a partir dessa relação que se define seu caráter particular. Nós chamamos de religiosa essa 

cosmovisão, embora ela se distancie muito da religião de outros povos e tempos. Essa cosmovisão da 

poesia homérica é clara e coerente. Em parte alguma ela enuncia fórmulas conceituais à maneira de 

um dogma; antes se exprime vivamente em tudo que sucede, em tudo que é dito e pensado. E embora 

no pormenor muitas coisas resultem ambíguas, em termos amplos e no essencial, os testemunhos não 

se contradizem. É possível, com rigoroso método, reuni-los, ordená-los, fazer lhes o cômputo, e assim 

eles nos dão respostas explícitas às questões sobre a vida e a morte, o homem e Deus, a liberdade e o 

destino (...).” 

(OTTO. Os deuses da Grécia: a imagem do divino na visão do espírito grego. 1ª Ed., trad.  

[e prefácio] de Ordep Serra. –São Paulo: Odysseus Editora, 2005 - p. 11.) 

Com base no texto, e em seus conhecimentos sobre a função dos mitos na Grécia arcaica, assinale a 

alternativa correta. 

a) De acordo com os poemas homéricos, os deuses em nada poderiam interferir no destino dos 

humanos e, assim, a determinação divina (ananque) se colocava em segundo plano, uma vez que 

era o acaso (tykhe) quem governava, isto é, possuía a função de ensinar ao homem o que este 

deveria escolher no momento de sua livre ação. 

b) As poesias de Homero sempre mantiveram a função de educar o homem grego para o pleno 

exercício da atividade racional que surgiria no século VI a.C., uma vez que, de acordo com 

historiadores e helenistas, não houve uma ruptura na passagem do mito para o logos, mas sim um 

processo gradual e contínuo de enraizamento histórico que culminou no advento da filosofia. 

c) Os mitos homéricos serviram de base para a educação, formação e visão de mundo que o homem 

grego arcaico possuía. Em seus cânticos, Homero justapõe conceitos importantes como 

harmonia, proporção e questionamentos a respeito dos princípios, das causas e do porquê das 

coisas. Embora todas essas instâncias apresentavam-se como tal, os mitos não deixaram de lado 

o caráter mágico, fictício e fabular em que eram narrados. 
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d) O mito já era pensamento. Ao formalizar os versos de sua poesia, Homero inaugura uma 

modalidade literária bem singular no ocidente. As ações dos deuses e dos homens, por exemplo, 

sempre obedeceram a uma ordem pré-estabelecida, a qual sempre revelou uma lógica racional em 

funcionamento. 

e) Os mitos tiveram função meramente ilustrativa na educação do homem grego, pois o caráter 

teórico e abstrato da cultura grega apagou em grande parte os aspectos que se revelariam 

relevantes na poesia grega. 

 

 

3. Leia os textos a seguir. 

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre. 

(HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. 3.ed. Trad. de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1995. p.91.) 

 

Segundo a mitologia ioruba, no início dos tempos havia dois mundos: Orum, espaço sagrado dos orixás, 

e Aiyê, que seria dos homens, feito apenas de caos e água. Por ordem de Olorum, o deus supremo, o 

orixá Oduduá veio à Terra trazendo uma cabaça com ingredientes especiais, entre eles a terra escura 

que jogaria sobre o oceano para garantir morada e sustento aos homens. 

(“A Criação do Mundo”. SuperInteressante. jul. 2008. Disponível em:  

<http://super.abril.com.br/religiao/criacaomundo-447670.shtm>. Acesso em: 1 abr. 2014.) 

 

No começo do tempo, tudo era caos, e este caos tinha a forma de um ovo de galinha. Dentro do ovo 

estavam Yin e Yang, as duas forças opostas que compõem o universo. Yin e Yang são escuridão e luz, 

feminino e masculino, frio e calor, seco e molhado. 

(PHILIP, N. O Livro Ilustrado dos Mitos: contos e lendas do mundo.  

Ilustrado por Nilesh Mistry. Trad. de Felipe Lindoso. São Paulo: Marco Zero, 1996. p.22.) 

 

Com base nos textos e nos conhecimentos sobre a passagem do mito para o logos na filosofia, 

considere as afirmativas a seguir. 

I. As diversas narrativas míticas da origem do mundo, dos seres e das coisas são genealogias que 

concebem o nascimento ordenado dos seres; são discursos que buscam o princípio que causa e 

ordena tudo que existe. 

II. Os mitos representam um relato de algo fabuloso que afirmam ter ocorrido em um passado 

remoto e impreciso, em geral grandes feitos apresentados como fundamento e começo da história 

de dada comunidade. 

III. Para Platão, a narrativa mitológica foi considerada, em certa medida, um modo de expressar 

determinadas verdades que fogem ao raciocínio, sendo, com frequência, algo mais do que uma 

opinião provável ao exprimir o vir-a-ser. 

IV. Quando tomado como um relato alegórico, o mito é reduzido a um conto fictício desprovido de 

qualquer correspondência com algum tipo de acontecimento, em que inexiste relação entre o real 

e o narrado. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas 
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4. 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. 

 

 

5. A atividade intelectual que se instalou na Grécia a partir do séc. VI a.C. está substancialmente ancorada 

num exercício especulativo-racional. De fato, “[...] não é mais uma atividade mítica (porquanto o mito 

ainda lhe serve), mas filosófica; e isso quer dizer uma atividade regrada a partir de um comportamento 

epistêmico de tipo próprio: empírico e racional”. 

(SPINELLI, Miguel. Filósofos Pré-socráticos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998, p. 32.) 

Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica, na Grécia, assinale a alternativa correta. 

a) A mentalidade pré-filosófica grega é expressão típica de um intelecto primitivo, próprio de 

sociedades selvagens. 

b) A filosofia racionalizou o mito, mantendo-o como base da sua especulação teórica e adotando a 

sua metodologia. 

c) A narrativa mítico-religiosa representa um meio importante de difusão e manutenção de um saber 

prático fundamental para a vida cotidiana. 

d) A Ilíada e a Odisseia de Homero são expressões culturais típicas de uma mentalidade filosófica 

elaborada, crítica e radical, baseada no logos 
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6. 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 idéia da existência de um elemento primordial 

(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. 

 

 

7. Desde Tales de Mileto, as explicações sobre o cosmos são realizadas por meio de argumentos, razões 

plausíveis para que o processo desencadeado pela physis se comporte de determinada maneira. Tais 

argumentos são confrontados por outros filósofos e, progressivamente, as concepções tornam-se 

cada vez mais elaboradas. Dessa forma, o pensamento filosófico que emerge nesse movimento 

distancia-se do pensamento mítico, entre outras razões, por que: 

a) Inaugura o primado da transformação permanente pela interferência contínua dos deuses na 

criação do cosmos; 

b) Busca uma physis arcaica e antropomórfica, que une o homem ao cosmo sem sua estabilidade; 

c) Apresenta uma visão de mundo com base racional que pode ser repensada por meio de 

argumentação e substituída; 

d) Descreve uma cosmogonia inovadora racionalizada por meio de ritos simbólicos criados pela ação 

do homem; 

e) As narrativas mágico-religiosas são substituídas por outra linguagem mágico-simbólica para 

representar o sagrado; 
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8. Heráclito e Parmênides são, costumeiramente, apresentados como filósofos cujos pensamentos se 

opõem: o primeiro seria o pensador da mudança, da contradição, enquanto o outro seria o precursor da 

metafísica, na sua defesa da constância, da unicidade e da imobilidade do ser. Contudo, há vários de 

seus fragmentos que parecem nos trazer o mesmo conteúdo.  

(Tradução dos fragmentos: Gerd Bornheim. Os filósofos pré-socráticos. Ed. Cultrix) 

Assinale quais dos fragmentos a seguir apresentam, respectivamente, as concepções ontológicas de 

Heráclito e de Parmênides. 

a) "O mesmo é pensar e o pensamento de que o ser é". / "O pensamento é comum a todos". 

b) "Desta via de investigação eu te afasto; mas também daquela outra, na qual vagueiam os mortais 

que nada sabem, cabeças duplas. Pois é a ausência de meios que move, em seu peito, seu espírito 

errante." / "Homens que não sabem escutar nem falar". 

c) "...afasta, portanto, o teu pensamento dessa via de investigação, e nem te deixes arrastar a ela pela 

múltipla experiência do hábito, nem governar pelo olho sem visão, pelo ouvido ensurdecedor ou 

pela língua;...". / "Maus testemunhos para os homens são os olhos e os ouvidos, se suas almas 

são bárbaras". 

d) "É sábio que os que ouviram, não a mim, mas as minhas palavras reconheçam que todas as coisas 

são um" / "... a diversidade das aparências deve revelar uma presença que merece ser recebida, 

penetrando tudo totalmente" 

 

 

9. Fragmento B91: Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas 

vezes a mesma condição; mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. 

(HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a natureza). São Paulo: Abril Cultural, 1996 (adaptado).) 

 

Fragmento B8: São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável 

e sem fim; não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é 

perecer? Como poderia gerar-se? 

(PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002 (adaptado).) 

 

Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das 

a) investigações do pensamento sistemático. 

b) preocupações do período mitológico. 

c) discussões de base ontológica. 

d) habilidades da retórica sofística. 

e) verdades do mundo sensível. 
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10. Assim como a filosofia, a política nasceu na Grécia antiga e esteve relacionada ao surgimento da 

cidade-estado, a pólis. Os primeiros formuladores da ideia de política foram os sofistas, contra os quais 

se pronunciaram Platão e Aristóteles. No âmbito das controvérsias acerca da política, é correto dizer 

que: 

a) o caráter divino da pólis e da justiça é explicado por Platão e Aristóteles. 

b) os sofistas consideram a cidade o lugar onde alguns homens impõem sua vontade sobre outros 

por meio da força. 

c) a “virtude” do homem não se realiza na cidade, local da oratória persuasiva e falaciosa, de acordo 

com Aristóteles. 

d) a justiça é entendida como concórdia entre os filósofos, os guerreiros e os produtores, que, na 

visão de Platão, têm como interesse comum o bem da pólis. 

e) a pólis e as suas leis são estabelecidas por convenção entre os seres humanos, segundo os 

sofistas. 

 

 

 

 

 

 

  

Sua específica é humanas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios  

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/exercicios-sofistas-e-socrates
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1. E 

A argumentação retórica dos sofistas não pretendia alcançar a verdade, mas sim a persuasão. Em outras 

palavras, seu objetivo era convencer os interlocutores. Para os sofistas, a verdade é relativa (o que vale 

para um determinado lugar, não vale para outro), portanto o que importa é dispor de argumentos capazes 

de, em qualquer circunstância, vencer o debate político. 

 

2. C 

a) Na Grécia Antiga, os deuses definiam tudo o que acontecia tanto para os homens quanto para os 

fenômenos da natureza. (incorreta) 

b) A primeira parte da alternativa está incorreta, sobretudo ao associar a educação por meio das 

poesias homéricas ao exercício da atividade racional. As poesias de Homero são, antes de tudo, 

narrativas mitológicas e os mitos podem ser caracterizados como acríticos e irreflexivos. (incorreta) 

c) Os mitos eram a base da formação do homem grego arcaico e constituem as chamadas narrativas 

de origem, isto é, narrativas que buscam explicar, recorrendo ao sobrenatural, a origem, os princípios 

e as causas dos fenômenos naturais. A poesia homérica foi umas das grandes responsáveis por 

organizar e difundir essas narrativas. (correta) 

d) Assim como na alternativa [B], há a associação do pensamento mitológico à atividade racional. 

(incorreta) 

e) A alternativa desmerece a importância do pensamento mitológico para a formação do homem grego 

arcaico. (incorreta) 

 

 

3. D 

I. As narrativas míticas são narrativas que buscam apresentar a origem das coisas e dos seres, isto 

é, a genealogia (correta) 

II. O pensamento mitológico busca apresentar, por meio de relatos fabulosos, os grandes feitos de um 

passado remoto e a origem da sociedade (correta) 

III. De fato, para Platão, a narrativa mitológica é um modo de expressar determinadas verdades que 

fogem ao raciocínio. O próprio Platão se utiliza desse modo de expressão para exemplificar as suas 

teorias, como é o caso do Mito da Caverna (correta) 

IV. Apesar do seu caráter alegórico, as narrativas mitológicas possuem correspondência e relação com 

a realidade (incorreta) 

Somente as afirmativas I, II e III são corretas. Portanto, a alternativa [D] é o gabarito da questão. 

 

4. C 

a) O período cosmológico é marcado pela explicação racional sobre a origem do mundo (correta) 

b) Havia a busca pelo princípio gerador de todos os seres (correta) 

c) A filosofia pré-socrática buscava uma explicação racional para a origem das coisas, afastando-se 

do pensamento mitológico e dos seres supraterrenos (incorreta) 

d) A physis é o princípio único que gera todas as coisas (correta) 

e) A physis é imutável, mas seus produtos são perecíveis (correta) 
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5. C 

a) Caracterizar a mentalidade pré-filosófica como “primitiva” e as sociedades como “selvagens” é um 

exagero. Não há primitivismo ou selvageria na mentalidade pré-filosófica, mas sim uma proposta 

diferente de explicação da realidade (incorreta) 

b) A filosofia não buscava racionalizar os mitos nem adotar a sua metodologia, mas sim apresentar 

uma outra visão de mundo, baseada na racionalidade (incorreta) 

c) As narrativas mitológicas, difundidas por meio da oralidade, mantinham vivo um saber prático 

fundamental, na medida em que apresentavam justificativas para as mais variadas transformações 

da realidade (correta) 

d) Embora sejam fundamentais para o pensamento ocidental, a Ilíada e a Odisséia de Homero são 

expressões culturais de uma mentalidade pré-filosófica e que, portanto, não pode ser caracterizada 

como “elaborada, crítica e radical, baseada no logos”. (incorreta) 

 

6. A 

I. A ideia de ápeiron foi proposta por Anaximandro e não por Tales de Mileto (Falsa) 

II. O mito integrou o pensamento de muitos filósofos. A ruptura entre pensamento mitológico e 

pensamento filosófico não aconteceu de forma brusca (Verdadeira) 

III. Os pré-socráticos investigaram a natureza, apenas com Sócrates a filosofia começou a observar o 

homem (Falsa) 

IV. O princípio de identidade inaugurado com Parmênides foi muito importante para o pensamento 

platônico e aristotélico (Verdadeira) 

V. Demócrito de fato foi contemporâneo de Sócrates e precursor da teoria atômica (Verdadeira)  

  

7. C 

a) A ideia dos pré-socráticos era, justamente, se afastar do pensamento mitológico (incorreta) 

b) A physis era estável e não era buscada essencialmente no homem (incorreta) 

c) O pensamento filosófico consiste em retomar os mitos, mas substituir a justificativa divina pelas 

justificativas racionais (correta) 

d) A cosmogonia pertence ao pensamento mitológico (incorreta) 

e) Os rituais mágicos também pertencem aos mitos (incorreta) 

 

8. D 

A alternativa é a única que citou respectivamente os fragmentos de Heráclito e Parmênides. Todas as 

demais invertem as citações, atribuindo a um o que foi pensado pelo outro. 

 

9. C 

Em relação ao pensamento pré-socrático, destaca-se a discussão ontológica (estudo do ser enquanto 

ser) entre Heráclito e Parmênides. Heráclito defende que tudo o que existe no mundo está em constante 

transformação, num fluxo perpétuo, ou seja, nada permanece idêntico a si mesmo, “tudo flui”. 

Parmênides, por sua vez, é conhecido pela frase: “o ser é e o não-ser não é”, que estabelece tanto o 

princípio de identidade quanto o princípio da não-contradição. Para ele, a mudança é que consiste numa 

ilusão, sendo impossível a passagem do ser para o não-ser ou do não-ser para o ser. 
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10. E 

Há na antiguidade uma oposição entre aquilo que é estabelecido pela “natureza” (phýsis) e que, portanto, 

é imutável e independente dos homens e aquilo que estabelecido pela “lei”, ou seja, por convenções 

humanas. Para os sofistas, não há physis (“natureza”, realidade subjacente a tudo o que existe), tudo é 

nómos (lei, norma, convenção), inclusive a cidade e a política. Justamente por isso, os sofistas foram 

chamados de relativistas. Note-se que a alternativa [D] pode gerar dúvidas, porém a teoria política de 

Platão não diz que as classes devem concordar entre si, mas sim que cada uma delas deve realizar o 

trabalho que lhe é próprio.  


