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Exercícios 

 

1. “Quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas, foram informados de uma profecia 

na qual o filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Para evitá-la, ordenaram a um criado que matasse 

o menino. Porém, penalizado com a sorte de Édipo, ele o entregou a um casal de camponeses que 

morava longe de Tebas para que o criasse. Édipo soube da profecia quando se tornou adulto. Saiu 

então da casa de seus pais para evitar a tragédia. Eis que, perambulando pelos caminhos da Grécia, 

encontrou-se com Laio e seu séquito, que,insolentemente, ordenou que saísse da estrada. Édipo reagiu 

e matou todos os integrantes do grupo, sem saber que entre eles estava seu verdadeiro pai. Continuou 

a viagem até chegar em Tebas, dominada por uma Esfinge. Ele decifrou o enigma da Esfinge, tornou-

se rei de Tebas e casou-se com a rainha, Jocasta, a mãe que desconhecia”. 

Disponível em: http://www.culturabrasil.org. Acesso em: 28/08/2010 (adaptado). 

 

No mito Édipo Rei, são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo. Ambos são 

características do mito grego e abordam a relação entre liberdade humana e providência divina. A 

expressão filosófica que toma como pressuposta a tese do determinismo é 

a) “Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo.” (Jean-Paul Sartre) 

b) “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser.” (Santo 

Agostinho) 

c) “Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte.” (Arthur Schopenhauer) 

d) “Não me pergunte quem sou eu e não me diga para permanecer o mesmo.” (Michel Foucault) 

e) “O homem, em seu orgulho, criou a Deus a sua imagem e semelhança.” (Friedrich Nietzsche) 
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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. 

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. 
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3. 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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4. 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. 

  



 
 

 

 

5 

Filosofia 
 

5. Leia o texto a seguir e responda à próxima questão. 

 

De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe tem que ter um começo. Portanto, 
em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas, se o 
universo de repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter 
surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. 
Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a 
partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu 
do nada. O que os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a 
terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. 

Adaptado de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia. Trad. de João Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43-44. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. 

a) Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e 

porque a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias 

contadas acerca do mundo dos deuses. 

b) Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, 

uma causa oculta, que estava por trás de todas as transformações na natureza e, a partir da 

observação, buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. 

c) Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI 

a.C. partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua enorme 

capacidade de transformação. 

d) A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o 

antropomorfismo do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular acerca 

dos primeiros princípios que originam todas as coisas. 

e) Para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaxímenes e Heráclito, há um princípio originário 

único denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os olhos humanos 

podem observar no nascimento e na degeneração das coisas. 

 

6. O ser humano, desde sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e 

aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor por meio dos quais procura orientar seu 

comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução  histórico-social em 

que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, 

questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a 

filosofia 

a) é algo inerente ao ser humano desde sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos, 

das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. 

b) existe desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para seu 

nascimento, o que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e 

exige o trabalho da razão. 

c) inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são 

impostos pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão. 

d) surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou 

invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela 

codificação mítica. 
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Gabarito 

 

1. B 

a) O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre defende o oposto do determinismo. Segundo ele, nós 

somos capazes de escolher e de determinar a nós mesmos (incorreta) 

b) A frase de Santo Agostinho demonstra que, embora haja o livre-arbítrio, Deus é quem determina, 

“escreve” os acontecimentos da nossa vida (correta) 

c) A frase de Schopenhauer, embora guarde certa relação com a inevitabilidade da morte, não traz a 

ideia de determinismo (incorreta) 

d) A frase de Michel Foucault também não traz a ideia de determinismo (incorreta) 

e) Além de expressar uma ideia oposta ao dogma cristão, de que Deus criou o homem, a frase de 

Nietzsche não está ligada ao determinismo (incorreta) 

 

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 (incorrreta). 

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. 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 explicacão 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). 
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4. D 

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

a genalogia (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. 

 

5. B 

a) Os filósofos pré-socráticos não têm como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias 

contadas acerca do mundo dos deuses (incorreta). 

b) Os filósofos pré-socráticos, ou filósofos da natureza, através da observação, buscavam a arché, isto 

é, o princípio originário de todas as coisas. (correta). 

c) A ideia de que a água é o princípio original do mundo foi defendida por Tales de Mileto, mas não pode 

ser ser considerada unânime. Cada filósofo elegeu, como princípio original do mundo, um elemento 

diferente (incorreta). 

d) O objetivo dos primeiros filósofos era encontrar uma justificativa racional, afastando-se, portanto, das 

imagens e das narrativas homéricas (incorreta). 

e) O ápeiron, “ilimitado”, é defendido como o princípio primordial apenas por Anaximandro. Para Tales 

de Mileto, tal princípio é a água; para Anaxímenes, é o ar; para Heráclito, é o fogo. (incorreta). 

 

6. D 

a) A filosofia não se baseia em “crenças” e “opiniões”, mas sim na racionalidade (incorreta). 

b) Sabe-se que a filosofia ocidental nasce na Grécia Antiga, por volta do século VII a.C. Além disso, a 

mentalidade mitológica não exige, necessariamente, o trabalho da razão (incorreta). 

c) A filosofia não segue o caráter dogmático da religião, e consiste, justamente, em jamais aceitar as 

certezas cotidianas sem antes questioná-las e refletir sobre elas (incorreta). 

d) A filosofia surge da necessidade que o homem tem de encontrar uma justificativa que vá além das 

narrativas mitológicas e que possa ser fundamentada na razão (correta). 


