Roteiro de estudos para recuperação final
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Professor (a):

Lucas Nápoli

Conteúdo:

VOLUME 03: Capítulo 05 (O helenismo) e Capítulo 06 (A filosofia cristã: a
relação entre fé e razão)
VOLUME 04: Capítulo 07 (A Patrística e Santo Agostinho)

Referência para estudo:

Livro didático
Livro “Convite à Filosofia”, de Marilena Chauí e livro “Iniciação à História da
Filosofia”, de Danilo Marcondes – disponíveis em: http://bit.ly/filosofiaibit

Sites recomendados:

http://bit.ly/filosofiaibit

Atividade avaliativa:

QUESTÃO 01 - Acerca do estoicismo, assinale a alternativa correta:
a) Segundo o estoicismo, a pessoa atinge uma vida feliz na medida em que busca o prazer de forma moderada e
equilibrada.
b) Epicuro foi o pensador que fundou o estoicismo.
c) A ideia central do estoicismo é que o ser humano não pode encontrar uma verdade absoluta sobre nada no
mundo.
d) O estoicismo ensina o ser humano a enfrentar a vicissitudes da vida de forma calma, resignada, e, sobretudo,
digna.
e) O estoicismo foi fundado por Pirro de Élida e é também conhecido como pirronismo.

QUESTÃO 02 - Assinale a alternativa que apresenta os prazeres que os seres humanos não devem buscar de
acordo com o pensamento epicurista.
a) Prazeres da carne.
b) Prazeres da alma.
c) Prazeres não naturais e não necessários.
d) Prazeres naturais e necessários.
e) Prazeres naturais e não necessários.
QUESTÃO 03 - Acerca do cinismo, assinale a alternativa correta.
a) Para os cínicos, as verdades únicas e absolutas não existem.
b) O cínico suspende o juízo e deixa de buscar a verdade, pois percebe que ela não pode ser atingida.
c) De acordo com o cinismo, as pessoas deveriam agir sem se preocupar com as convenções sociais.
d) De acordo com o cinismo, o indivíduo feliz é aquele que busca os prazeres simples e virtuosos, racionalmente
escolhidos.
e) Para o cinismo, os acontecimentos seguem o curso da natureza e o homem deve aceitá-los de forma tranquila.

QUESTÃO 04 - Analise as afirmativas abaixo:
I. Justino Mártir foi um os principais representantes da Patrística e considerava que a filosofia grega se harmonizava
perfeitamente com o cristianismo.
II. Para os Padres Apologistas, o cristianismo é a verdade filosofia, ou seja, a única filosofia segura e útil.
III. No período da filosofia cristã conhecido como Patrística, houve crescente aceitação da filosofia grega pelos
cristãos e líderes do cristianismo.
IV. Os padres Apologistas utilizaram muito a filosofia grega como forma de combaterem as heresias.

Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Nenhuma das afirmativas está correta.

QUESTÃO 05 - Acerca da teoria da iluminação divina de Santo Agostinho, assinale a alternativa correta.
a) De acordo com essa teoria, a verdade só pode ser encontrada por meio da observação cuidadosa do mundo
externo.
b) De acordo com essa teoria, não existem verdades absolutas, mas apenas interpretações relativas.
c) De acordo com essa teoria, Deus está presente no interior do ser humano e é a própria verdade que ilumina a
mente humana.
d) De acordo com essa teoria, Deus ilumina o mundo para que o ser humano possa enxergar a verdade por meio da
observação do mundo externo.
e) De acordo com essa teoria, o homem constrói os conhecimentos verdadeiros com base na sua capacidade
extraordinária de abstração.

QUESTÃO 06 - Acerca da relação entre liberdade, livre-arbítrio e graça divina no pensamento de Santo Agostinho,
assinale a alternativa correta.
a) Para Agostinho, ao agir de acordo com seus próprios impulsos e desejos o homem está sendo verdadeiramente
livre.
b) Para Agostinho, a salvação não é resultado do querer humano, mas sim uma graça superior concedida por Deus
aos seus eleitos.
c) Para Agostinho, a salvação é uma recompensa dada por Deus aos seres humanos que fizeram uso de seu livrearbítrio para realizar boas ações.
d) De acordo com Agostinho, a vontade natural do homem é guiada pela razão, o que leva a maioria dos homens a
obedecer às ordens de Deus.
e) Para Agostinho, liberdade e livre-arbítrio são a mesma coisa: ambos significam fazer o correto segundo a vontade
divina.

QUESTÃO 07 - Explique a tese central do estoicismo.

QUESTÃO 08 - Explique a tese central do epicurismo.

QUESTÃO 09 - Explique a tese central do ceticismo.

QUESTÃO 10 - Explique a diferença entre a visão dos Padres Apologistas e dos pensadores da Patrística sobre a
relação entre a filosofia e o cristianismo.

QUESTÃO 11 - Explique a teoria da iluminação divina de Santo Agostinho.

QUESTÃO 12 - Explique a teoria da graça divina de Santo Agostinho.
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