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Questão 01 - “O pensamento de Sócrates é um marco da constituição de nossa tradição filosófica, e pode-se dizer
que inaugura a filosofia clássica rompendo com a preocupação quase que exclusivamente centrada na formulação de
doutrinas sobre a realidade natural que encontramos nos filósofos pré-socráticos”.
Tendo em vista o papel de Sócrates na História da Filosofia Grega, assinale a opção CORRETA.
A) A importância de Sócrates está ligada à mudança promovida nas preocupações filosóficas. Pode-se dizer que a
partir de Sócrates a filosofia se preocupa com as questões antropológicas, retirando o homem do centro de
preocupações e colocando o foco nas preocupações sociais.
B) A principal diferença da filosofia depois de Sócrates está ligada à percepção do homem como um ser capaz de
construir socialmente seus mitos e de se valer deles para explicar a realidade.
C) Sócrates é um marco na história da filosofia por que separa os filósofos preocupados com o mitos dos filósofos
preocupados com o homem, ou seja, depois de Sócrates a filosofia deixa de se preocupar predominantemente
com a natureza e passa a se preocupar com o homem.
D) Sócrates é um dos principais filósofos do movimento sofístico. Defendia a Retórica como meio de produção da
verdade e lutava para que seus discípulos se tornassem autônomos na produção do conhecimento.
E) Sócrates é considerado um divisor de águas no pensamento grego por que muda os rumos da investigação
filosófica, levando a filosofa a se preocupar com as questões político-sociais ao invés de se preocupar com as
explicações para mundo natural.

Questão 02 - Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens
absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios — esses tipos de vida
são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais —, tampouco devem ser agricultores os aspirantes à
cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades
políticas”.
VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994.

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania:
A) possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época
fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar.
B) tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às
atividades vinculadas aos tribunais.
C) era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política
profundamente hierarquizada da sociedade.
D) vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para
resolver os problemas da cidade.
E) estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos os habitantes da
pólis a participarem da vida cívica
Questão 03 - O trecho que segue foi extraído das Confissões, de Santo Agostinho: "Quem nos mostrará o Bem?
Ouçam a resposta: está gravada dentro de nós a luz do vosso rosto Senhor. Nós não somos a luz que ilumina a todo
homem, mas somos iluminados por Vós." A partir dos seus conhecimentos sobre as filosofias de Santo Agostinho e
Tomás de Aquino, identifique qual das afirmações abaixo está CORRETA:
A) para Santo Agostinho, a irradiação da luz divina atua imediatamente sobre o intelecto humano, deixando-o ativo
para o conhecimento das verdades eternas. Essas verdades, necessárias e imutáveis, estão no interior do
homem.
B) as cinco vias de Tomás de Aquino são argumentos diretos e evidentes da existência de Deus. Partem de
afirmações gerais e racionais sobre a existência, para chegar a conclusões sobre as coisas sensíveis,
particulares e verificáveis sobre o mundo natural.
C) os argumentos de Santo Agostinho que provam a existência de Deus denotam a influência direta que ele teve do
pensamento de Aristóteles, principalmente da Metafísica.
D) para Santo Agostinho, a irradiação da luz divina faz com que conheçamos imediatamente as verdades eternas
em Deus. Essas verdades eternas e necessárias não estão no interior do homem, porque seu intelecto é mutável
e contingente.
E) Tomás de Aquino construiu uma argumentação para provar a existência de Deus à luz das ideias de Platão e de
vários fragmentos da Bíblia.
Questão 04 - O Mito da Caverna de Platão expressa, entre outras coisas, sua concepção acerca da forma como se
pode chegar ao conhecimento da verdade. Tendo em vista a doutrina de Platão sobre esse tema e o Mito da
Caverna, assinale a opção correta:
A) Para Platão somente investigando detalhada e atentamente as sombras é que se pode chegar ao conhecimento
da verdade.
B) Os sentidos, embora estejam preparados para levar o homem à percepção da verdade, frequentemente incorrem
em erros.
C) Para Platão o conhecimento da verdade ocorre quando o indivíduo abandona o conhecimento fornecido pelas
sobras e busca o conhecimento racional.
D) Os sentidos dos filósofos são capazes de promover o conhecimento verdadeiro da realidade, mas os sentidos do
homem comum não consegue alcançar essa possibilidade.
E) O Mito no pensamento de Platão tem a mesma função que tinha o Mito antes do nascimento da filosofia.

Questão 05 - Vilão ou herói, o certo é que com O Príncipe, Maquiavel funda a Ciência Política e cria o emprego
moderno do termo “Estado”, “universalmente consagrada pela terminologia dos tempos modernos e da idade
contemporânea”.
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 1995.

“para indicar o que os gregos tinham chamado de polis, os romanos de res publica, e que um grande pensador
político, o francês Jean Bodin, meio século depois de Maquiavel, chamará de république”
BOBBIO, Norberto. A teoria das formas de governo. Brasília: Universidade de Brasília, 1994.

A novidade no estudoda política, consagrada pela teoria de Maquiavel em relação a concepções anteriores, baseiase na:
A) impotência do povo perante o poder político, impossibilitado de interferir na história.
B) compreensão da natureza humana como recurso de manipulação política.
C) concepção da política como objeto humano, separado da ética e da religião.
D) concepção paternalista do governo como zelador do patrimônio coletivo e do bem comum.
E) afirmação da crueldade humana e da necessidade da lei para bloquear as paixões.

Questão 06 - A passagem do estado de natureza à sociedade civil se dá por meio de um contrato social, pelo qual os
indivíduos renunciam à liberdade natural e à posse natural de bens, riquezas e armas e concordam em transferir a
um terceiro – o soberano – o poder para criar e aplicar as leis, tornando-se autoridade política. O contrato social
funda a soberania.
Para Locke a principal função do Estado no Contrato Social é
A) induzir os homens pelo medo e repressão, a honrar seus pactos, mantendo a paz.
B) garantir a propriedade privada, fruto do trabalho humano, como direito natural.
C) destituir poderes legítimos sob a direção da vontade geral.
D) instituir a política como arte modeladora dos interesses comuns.
E) instituir o poder fundado pelo uso da força.

Questão 07 - Apresente duas diferenças entre a filosofia de Platão e a filosofia de Aristóteles.
Questão 08 - Qual a importância da patrística para o desenvolvimento da “filosofia” cristã?
Questão 09 - Tomás de Aquino desenvolve cinco vias para provar a existência de Deus. Cite e explique,
sucintamente, cada uma destas vias.
Questão 10 - Qual é a posição de Maquiavel sobre a relação entre política e moral?
Questão 11 - Em que consiste o “contrato social”, segundo Hobbes?
Questão 12 - O que Nietzsche pensa sobre a moral ocidental?
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