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Exercícios sobre metafísica 
 

Exercícios 

1. Dado que dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros, 
enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento científico e a 
intuição são sempre verdadeiros, e dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que o 
conhecimento científico, exceto a intuição, e, por outro lado, os princípios são mais conhecidos que as 
demonstrações, e dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, não 
pode haver conhecimento científico dos princípios, e dado que não pode haver nada mais verdadeiro que 
o conhecimento científico, exceto a intuição, a intuição deve ter por objeto 

os princípios. 

ARISTÓTELES. Segundos Analíticos, B 19, 100 b 5-17. In: REALE, G. História da Filosofia Antiga. São Paulo: Loyola, 1994. 

Os princípios, base da epistemologia aristotélica, pertencem ao domínio do(a) 

a) opinião, pois fazem parte da formação da pessoa 

b) cálculo, pois são demonstrados por argumentos. 

c) conhecimento científico, pois admitem provas empíricas. 

d) intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico. 

e) prática de hábitos racionais, pois com ela se capta a verdade 

 

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. [...] após ter distinguido em quantos sentidos se diz cada um [destes objetos], deve-se mostrar, em 
relação ao primeiro, como em cada predicação [o objeto] se diz em relação àquele.  

Aristóteles, Metafísica. Tradução de Marcelo Perine. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 

De acordo com a ontologia aristotélica, 

a) a metafísica é “fillosofia primeira” porque é ciencia do particular,  do que não é nem princípio, nem 

b) causa de nada. 

c) o primeiro entre os modos de ser, ontologicamente, é o “por acidente”, isto é, diz respeito ao que não é 
essencial. 

d) a substância é princípio e causa de todas as categorias, ou seja, do ser enquanto ser. 

e) a substância é princípio metafísico, tal como exposto por Platão em sua doutrina. 

 

4. Em primeiro lugar, é claro que, com a expressão “ser segundo a potência e o ato”, indicam-se dois 

modos de ser muito diferentes e, em certo sentido, opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência 
até mesmo de não-ser, no sentido de que, com relação ao ser-em-ato, o ser-em-potência é não-ser-em-
ato. 

REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. Vol. II. Trad. de Henrique Cláudio de Lima Vaz e Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 

1994, p. 349. 
 

A partir da leitura do trecho acima e em conformidade com a Teoria do Ato e Potência de Aristóteles, 

assinale a alternativa correta. 

a) Para Aristóteles, ser-em-ato é o ser em sua capacidade de se transformar em algo diferente dele 

mesmo, como, por exemplo, o mármore (ser-em-ato) em relação à estátua (ser-em-potência). 

b) Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento percebido no mundo sensível. 

Tudo o que possui matéria possui potencialidade (capacidade de assumir ou receber uma forma 

diferente de si), que tende a se atualizar (assumindo ou recebendo aquela forma). 

c) Para Aristóteles, a bem da verdade, existe apenas o ser-em-ato. Isto ocorre porque o movimento 

verificado no mundo material é apenas ilusório, e o que existe é sempre imutável e imóvel. 

d) Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sensível (das coisas materiais) e a potência se 

encontra tão-somente no mundo inteligível, apreendido apenas com o intelecto. 

 

 

5. Segundo Aristóteles, tudo tende a passar da potência ao ato; tudo se move de uma para a outra condição. 

Essa passagem se daria pela ação de forças que se originam de diferentes motores, isto é, coisas ou seres 

que promoveriam esta mudança. No entanto, se todo o Universo sofre transformações, o estagirita afirmava 

que deveria haver um primeiro motor [...]”. 
CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2006, p. 58. 

Com base em seus conhecimentos e no texto acima, assinale a alternativa que contenha duas 

características do primeiro motor. 

a) O primeiro motor é imóvel, caso contrário, alguma causa deveria movê-lo e ele não seria mais o 

primeiro motor; é imutável, porque é ato puro. 

b) O primeiro motor é imóvel, mas não imutável, pois pode ocorrer de se transformar algum dia, como 

tudo no Universo. 

c) O primeiro motor é imutável, mas não imóvel, pois do seu movimento ele gera os demais 

movimentos do Universo. 

d) O primeiro motor não é imóvel, nem imutável, pois isto seria um absurdo teórico. Para Aristóteles, o 

primeiro motor é móvel e mutável, como tudo. 



 
 

 

 

1 

Filosofia 
 

6. Para Aristóteles, 

Só julgamos que temos conhecimento de uma coisa quando conhecemos sua causa. E há quatro tipos 

de causa: a essência, as condições determinantes, a causa eficiente desencadeadora do processo e a 

causa final. 

ARISTÓTELES. Analíticos Posteriores. Livro II. Bauru: Edipro. 2005. p. 327. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a metafísica aristotélica, é correto afirmar. 

a) A existência de um plano superior constituído das ideias e atingido apenas pelo intelecto 

permite a Aristóteles a compreensão objetiva dos fenômenos que ocorrem no mundo físico. 

b) A realidade, para Aristóteles, sendo constituída por seres singulares, concretos e mutáveis, 

pode ser conhecida indutivamente pela observação e pela experimentação. 

c) Para a compreensão das transformações e da mutabilidade dos seres, Aristóteles recorre ao 

princípio da criação divina. 

d) Na metafísica aristotélica, a compreensão do devir de todas as coisas está vinculada à  

determinação da causa material e da causa formal sobre a causa final. 

e) Para Aristóteles, todas as coisas tendem naturalmente para um fim (telos), sendo esta 

concepção teleológica da realidade a que explica a natureza de todos os seres. 
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Gabarito 

1. A 

A letra (a) é a única alternativa correta na medida em que apenas as proposições (I) e (II) são 

verdadeiras de acordo com o pensamento de Aristóteles. Primeiramente porque, de fato, todo 

conhecimento discursivo, de acordo com o filósofo, depende de um conhecimento imediato e, em 

segundo lugar, porque a intuição é sim um hábito racional sempre verdadeiro, como está colocado no 

próprio texto que serve de base à questão ao afirmar que: “(...) enquanto o conhecimento científico e 

a intuição são sempre verdadeiros. Portanto, a (a) é a opção correta. 

2. A 

O pensamento aristotélico era mais difícil de ser conjugado com o pensamento cristão uma vez que  

valorizava a investigação científica e não pressupunha a existência de um plano superior. 

 

3. C 

Questão sobre o conceito de substancia em Aristoteles. A letra “B” nos apresenta a metafísica como 

uma busca do particular quando, não só para Aristóteles, mas para boa parte dos filósofos gregos, 

a filosofia deve buscar o universal. A letra “B” nos apresenta o primeiro modo de se dizer o ser como 

sendo o acidente, quando na verdade o acidente é o que é dito sobre algo, como “Sócrates é baixo”, 

portanto não é o primeiro entre os modos de ser. A letra “D” coloca substância em Aristóteles no 

mesmo sentido que em Platão, quando sabemos que os dois são opostos metodologicamente. A 

letra “C”, corretamente, afirma a substância (primeira ou segunda) como causa de todas as 

categorias ou acidentes. 

4. B 

Como já sabemos, no pensamento aristotélico, existe matéria e forma. Tudo que existe possui 

matéria (o que constitui o ser) e forma (o que identifica o ser como pertencente a uma determinada 

espécie). A forma não se transforma. Já a matéria pode sofrer transformações. Tais transformações 

ocorrem porque a matéria tende a se conformar à forma. Aí entram as noções de ato e potência. 

Toda matéria é em potência o que é o ato, ou seja, a matéria se transforma unicamente para realizar 

totalmente o seu fim. 

5. A 

A letra (a) é a alternativa correta porque o primeiro motor, tal como formulado por Aristóteles, é imóvel, 

na medida em que não é movido por nada. Mas ele também é imutável, pois é puro ato. Nessa medida, 

apenas a letra (a) é coerente com o conceito aristotélico de primeiro motor. 

 

6. E 

Apenas a alternativa (e) está correta na medida em que demonstra que a filosofia de Aristóteles tem 

como uma de suas características a defesa da teleologia, ou seja, a tese de que tudo o que existe no 

mundo possui uma finalidade. Essa afirmação, portanto, está de acordo com a metafísica 

aristotélica. 

 


