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Filosofia 
 

Exercícios 

 

1. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida 

na afirmação “sei que nada sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos 

que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, 

Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria 

ignorância. 

 

O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia, pois: 

a) Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. 

b) É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da 

Filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. 

c) A dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que estabelece verdades 

dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 

d) É uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, 

preocupando-se apenas com causas abstratas. 

 

 

2. Leia o trecho abaixo, que se encontra na Apologia de Sócrates de Platão e traz algumas das concepções 

filosóficas defendidas pelo seu mestre. 

 

Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se supor sábio quem não o é, porque é supor que 

sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o maior 

dos bens; todos a temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais 

condenável não é essa de supor saber o que não se sabe? 

Platão, A Apologia de Sócrates, 29 a-b, In. HADOT, P. O que é a Filosofia Antiga? São Paulo: Ed. 

Loyola, 1999, p. 61. 

 

Com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Sócrates prefere a morte a ter que renunciar a sua missão, qual seja: buscar, por meio da filosofia, 

a verdade, para além da mera aparência do saber. 

b) Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo-o tomar consciência das contradições que 

traz consigo. 

c) Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe. Deve-se evitar a 

ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião  não  devidamente  examinada. 

d) Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado diante da própria ignorância, admite que 

nada sabe. Admitir o não-saber, quando não se sabe, define o sábio, segundo a concepção 

socrática. 
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3. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto 

de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto 

sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas 

irresistivelmente, a Doutrina das Ideias formava-se em sua mente. 

ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado). 

  

O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias 

de Platão (427–346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? 

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. 

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. 

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. 

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. 

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. 

 

 

4. Para Platão, o mundo sensível, que se percebe pelos sentidos, é o mundo da multiplicidade, do 

movimento, do ilusório, sombra do verdadeiro mundo, isto é, o mundo inteligível das ideias. Sobre a 

filosofia de Platão, assinale o que for incorreto. 

a) É com a teoria da reminiscência que Platão explica como é possível ultrapassar o mundo das 

aparências; essa teoria permite explicar como os sentidos servem apenas para despertar na alma 

as lembranças adormecidas do mundo das ideias. 

b) Para Platão, um homem só é um homem enquanto participa da ideia de homem. 

c) Platão distingue quatro graus de conhecimentos: crença, opinião, raciocínio e intuição intelectual. 

O raciocínio, que se realiza de maneira perfeita na matemática, purifica o pensamento das crenças 

e opiniões e o conduz à intuição intelectual, ao verdadeiro conhecimento, isto é, às essências das 

coisas – às ideias. 

d) A teoria cosmológica do primeiro motor imóvel e a teoria estética da mimeses, de Aristóteles, 

fundamentam-se na teoria platônica da participação entre o mundo fenomênico e o mundo das 

ideias. 
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5. Em relação à definição de Bem apresentada por Aristóteles, no Livro I da Ética a Nicômaco, considere 

as seguintes alternativas: 

 

I. O Bem é algo que está em todas as coisas, sendo identificado nos objetos, mas não entre os 

homens. 

II. O Bem é aquilo a que todas as coisas tendem, ou seja, o bem é definido em função de um fim. 

III. O Bem é o meio para termos uma ciência eficiente e útil, tal como a arte médica será eficiente se 

tivermos o bem como meio de sua prática. 

IV. O Bem é algo abstrato, de difícil acesso à compreensão humana. 

 

De acordo com tais afirmações, podemos dizer que: 

a) Apenas a alternativa II está correta. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas. 

d) As alternativas III e IV estão corretas. 

e) Apenas a alternativa III está correta. 

 

 

6. Segundo Aristóteles, “[...] a função própria do homem é um certo modo de vida, e este é constituído de 

uma atividade ou de ações da alma que pressupõem o uso da razão, e a função própria de um homem 

bom é o bom e nobilitante exercício desta atividade ou a prática destas ações [...]. O bem para o homem 

vem a ser o exercício ativo das faculdades da alma de conformidade com a excelência, e se há mais de 

uma excelência, de conformidade com a melhor e mais completa entre elas. Mas devemos acrescentar 

que tal exercício ativo deve estender-se por toda a vida [...]”. 

 

Assinale a alternativa que não corresponde à concepção aristotélica do bem próprio do ser humano. 

a) O bem próprio do homem consiste em conduzir a vida em conformidade com a razão e em 

conformidade com a excelência mais completa. 

b) A função própria do homem é o exercício ativo da atividade racional. 

c) Bem viver e bem agir são elementos constitutivos na realização da finalidade última e do bem 

supremo do ser humano. 

d) O modo de vida que torna o homem bom relaciona-se exclusivamente com a realização de ações 

determinadas por suas paixões e desejos. 

e) O bem para o homem se realiza no exercício ativo de sua função própria numa vida completa. 
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Gabarito 
 

1. A 

Sócrates percebeu que os que afirmavam conhecer alguma coisa estavam estagnados e não conheciam 

nada exatamente. Havia neles, portanto, uma dupla ignorância. A primeira, por ignorarem aquilo que diziam 

conhecer. A segunda, por ignorarem o fato de serem ignorantes. Por isso, ao reconhecer a própria 

ignorância, Sócrates torna-se o mais sábio dos homens, por querer adquirir o verdadeiro conhecimento.    

 

2. C 

A alternativa C está incorreta, por dizer o oposto ao pensamento de Sócrates. Segundo ele, a sabedoria 

consiste, justamente, em reconhecer a própria ignorância. Além disso, ao aceitar a sua condenação, 

ingerindo o cálice de cicuta — um veneno poderosíssimo — Sócrates preferiu a morte a ter de abandonar 

o seu método dialético, por meio do qual demonstrava a ignorância dos seus interlocutores, levando-os 

assim à busca do verdadeiro conhecimento. 

 

3. D 

De acordo com Platão, as ideias nascem no mundo inteligível, o qual acessamos apenas por meio da razão. 

Já o mundo sensível, que como o próprio nome sugere, percebemos através das sensações, é constituído 

por cópias, imperfeitas, da realidade. Dessa maneira, se as sensações podem nos confundir e induzir ao 

erro, somente a razão é capaz de gerar o conhecimento verdadeiro. 

 

4. D 

A alternativa D está incorreta, pois embora a teoria cosmológica do primeiro motor imóvel e a teoria 

estética da mimeses sejam de Aristóteles, elas não se fundamentam na teoria platônica da participação 

entre o mundo fenomênico e o mundo das ideias. Todas as outras assertivas estão corretas. 

 

5. A 

I. Para Aristóteles, tudo caminha para uma finalidade, e o fim do homem é o bem (incorreta). 

II. Para Aristóteles, todas as coisas tendem a um bem que é definido em função de um fim (correta). 

III. Para Aristóteles, a busca do bem não se restringe à utilidade da ciência e da medicina (incorreta). 

IV. Para Aristóteles, o bem é o fim natural do homem, por isso é facilmente comprrendido por ele 

(incorreta). 

 

Somente a afirmação II está correta. Portanto, o gabarito da questão é a alternativa A. 

 

6. D 

A alternativa D está incorreta, pois para Aristóteles, realizar ações exclusivamente determinadas pelas 

paixões e desejos não tornam o homem bom, uma vez que nem todos os nossos desejos são bons e nem 

todas as nossas paixões são verdadeiras. O que torna o homem bom é conduzir a vida em conformidade 

com a razão e com a excelência que lhe é própria. 

  

 


