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Exercícios sobre A escolástica e Tomás de Aquino 

Exercícios 

 

1. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra “Deus”, sabemos, de imediato, que Deus 

existe.Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que 

lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no 

pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra “Deus”, que existe no pensamento, 

desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus 

é evidente. 
TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica. Rio de Janeiro: Loyola, 2002. 

 

O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por 

 

a) reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. 

b) sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. 

c) explicar as virtudes teologais pela demonstração. 

d) flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. 

e) justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. 

 

 

2. “Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma filosofia cristã 

inspirada em Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles - até então vista 

sob suspeita pela Igreja -, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível 

com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra aristotélica 

e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos do interesse por 

Aristóteles nesse período.” 
MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2005 

 

A Igreja Católica por muito tempo impediu a divulgação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra 

aristotélica 

 

a) valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos. 

b) declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa. 

c) criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições religiosas. 

d) evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo. 

e) contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos, seguindo sua teoria política. 
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3. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja 

diretamente o devido fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados pelo impulso dos 

ventos contrários, não chegaria ao fim de destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto; 

ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os 

homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas 

comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. 
AQUINO, T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos políticos de São Tomás de Aquino. Petrópolis: 

Vozes, 1995 (adaptado). 

 

No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime de governo capaz de 

 

a) refrear os movimentos religiosos contestatórios. 

b) promover a atuação da sociedade civil na vida política. 

c) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. 

d) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. 

e) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. 

 

 

4. Seu principal objetivo era demonstrar, por um raciocínio lógico formal, a autenticidade dos dogmas 

cristãos. A filosofia devia desempenhar um papel auxiliar na realização deste objetivo. Por isso a tese 

de que a filosofia está a serviço da teologia. 
(Antonio Carlos Wolkmer – Introdução à História do Pensamento Político) 

 

O texto deve ser relacionado com: 

 

a) a filosofia epicurista; 

b) a filosofia escolástica; 

c) a filosofia iluminista; 

d) o socialismo; 

e) o positivismo. 

 

 

5. 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. 
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6. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência 

humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de 

certas questões da religião. Discorrendo sobre a “possibilidade de descobrir a verdade divina”, ele diz 

que “há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação 

que a razão humana não consegue alcançar, por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e 

trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, que Deus 

existe”. 

 

A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. 

 

a) A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. 

b) O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. 

c) Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. 

d) A Filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. 

e) Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer d’Ele. 

 

 

7. A teologia natural, segundo Tomás de Aquino (1225-1274), é uma parte da filosofia, é a parte que ele 

elaborou mais profundamente em sua obra e na qual ele se manifesta como um gênio verdadeiramente 

original. Se se trata de física, de fisiologia ou dos meteoros, Tomás é simplesmente aluno de Aristóteles, 

mas se se trata de Deus, da origem das coisas e de seu retorno ao Criador, Tomás é ele mesmo. Ele 

sabe, pela fé, para que limite se dirige, contudo, só progride graças aos recursos da razão. 
GILSON, Etienne. A Filosofia na Idade Média, São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 657. 

 

De acordo com o texto acima, é correto afirmar que 

 

a) a obra de Tomás de Aquino é uma mera repetição da obra de Aristóteles. 

b) Tomás parte da revelação divina (Bíblia) para entender a natureza das coisas. 

c) as verdades reveladas não podem de forma alguma ser compreendidas pela razão humana. 

d) é necessário procurar a concordância entre razão e fé, apesar da distinção entre ambas. 

 

 

8. “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. 
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Gabarito 

 

1. B 

O filósofo Tomás de Aquino foi um expoente do período que ficou conhecido como Escolástica. Esse 

período é marcado, sobretudo, pela tentativa de conciliar o pensamento racional com a fé cristã.  

 

2. A 

Antes de ser definitivamente assumido e aceito como referência da filosofia cristã escolástica, o 

pensamento de Aristóteles foi visto com desconfiança pela Igreja, uma vez que defendia teses 

incompatíveis com a fé católica, como a eternidade do mundo e a indiferença de Deus em relação às 

suas criaturas. 

 

3. C 

Tomás de Aquino foi um filósofo medieval profundamente influenciado pelas teorias aristotélicas. 

Segundo ele, a monarquia é o regime de governo capaz de unir a sociedade para a realização do bem 

comum. 

 

4. B 

A ideia de que a filosofia auxilia a teologia na demonstração da autenticidade dos dogmas cristãos 

relaciona-se à chamada filosofia escolástica. Note-se que essa ideia também estava presente na 

patrística, mas tal período não consta em nenhuma das alternativas apresentadas. Portanto, o gabarito 

da questão é a alternativa [C]. 

 

5. B 

Influenciado pelo pensamento de Aristóteles, Tomás de Aquino desenvolveu a teoria das Cinco Vias, por 

meio das quais é possível provar a existência de Deus. Uma das vias é a do primeiro motor imóvel, que 

pressupõe que tudo que se move precisa ser movido por alguém, mas quem moveu esse alguém? 

Tentando responder a essa pergunta regressaríamos ao infinito se não houvesse, em algum momento, 

um motor imóvel, ou seja, algo que dê origem a todo movimento, mas que não é movido. Tomás de 

Aquino diz que esse primeiro motor é Deus. 

 

6. C 

Para Tomás de Aquino, a fé revela uma certa modalidade de verdade sobre Deus que ultrapassa os 

limites da razão. Contudo, a racionalidade humana, por seus meios naturais, é capaz de alcançar a outra 

modalidade de verdade como, por exemplo, a existência de um primeiro motor imóvel, bem como alguns 

de seus atributos. 

 

7. D 

Tomás de Aquino notabilizou-se por sua defesa da síntese entre fé e razão. Segundo ele, ambas são 

dons de Deus que, retamente utilizados, jamais cairão em contradição. 

 

8. D 

Tal como todos os grandes filósofos medievais, Tomás teve como grande projeto revelar a unidade entre 

fé e razão, ainda que reconhecendo as diferenças entre ambas. No seu caso, tratava-se de conciliar em 

especial a doutrina cristã com a filosofia de Aristóteles. 


