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QUESTÃO 1.  
Leia a letra da canção a seguir. 
Nada do que foi será 
De novo do jeito que já foi um dia 
Tudo passa 
Tudo sempre passará 
A vida vem em ondas 
Como um mar Num indo e vindo infinito 
Tudo que se vê não é 
Igual ao que a gente Viu há um segundo 
Tudo muda o tempo todo No mundo [...] 

SANTOS, Lulu; MOTTA, Nelson. “Como uma onda”. In: 
Álbum MTV ao vivo. Rio de Janeiro: Sony-BMG, 2004. 

 
Da mesma forma como canta o poeta contemporâneo, 
que vê a realidade passando como uma onda, assim 
também pensaram os primeiros filósofos conhecidos 
como Pré-socráticos que denominavam a realidade de 
physis. A característica dessa realidade representada, 
também, na música de Lulu Santos é o( 
(A) fluxo. 
(B) estática. 
(C) infinitude. 
(D) desordem. 
(E) unicidade. 
 
QUESTÃO 2.  
Texto I 
Fragmento B91: Não se pode banhar duas vezes no 
mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes 
a mesma condição; mas pela intensidade e rapidez da 
mudança, dispersa e de novo reúne. 
HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a naturez. São Paulo: Abril 

Cultural, 1996 (adaptado). 

 
Texto II 
Fragmento B8: São muitos os sinais de que o ser é 
ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e 
sem fim; não foi nem será, pois é agora um todo 
homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é 
perecer? Como poderia gerar-se? 

PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002 
(adaptado). 

Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem 
uma oposição que se insere no campo das 
(A) investigações do pensamento sistemático. 
(B) preocupações do período mitológico. 
(C) discussões de base ontológica. 
(D) habilidades da retórica sofística. 
(E) verdades do mundo sensível. 
 
QUESTÃO 3.  
Se, para cada um, a opinião que se forjou através da 
percepção é verdadeira; se as impressões de alguém 
não encontram melhor juiz senão ele mesmo, e se 
ninguém tem autoridade para dizer se as opiniões de 
outra pessoa são verdadeiras ou falsas, formando, ao 
invés disso, cada um de nós, sozinho, suas opiniões, 
que em todos os casos serão corretas e verdadeiras: 
de que jeito, amigo, Protágoras terá sido sábio, a ponto 
de passar por digno de ensinar os outros e de receber 
um grande salário, e por que razão teremos nós de ser 

ignorantes e de frequentar suas aulas, se cada um for 
a medida de sua própria sabedoria?” 

(Platão, Protágoras) 
Vemos estabelecido nesta crítica operada por Sócrates 
ao pensamento de Protágoras uma das principais 
acusações contra os sofistas, a saber: 
(A) o caráter religioso de sua tese 
(B) A busca pela verdade indubitável 
(C) o relativismo extremo de suas teses 
(D) o formalismo de suas teses 
(E) o caráter matemático de seu pensamento. 

 
QUESTÃO 4.  
Após as primeiras discussões dos filósofos “pré-
socráticos” no século VI a.C. (período cosmológico), 
surge outro movimento muito importante na história da 
filosofia. Passa a ser abordado uma nova modalidade 
de problemas e discussões (período antropológico), e 
assim teremos não só as figuras principais do novo 
cenário da filosofia grega, mas de toda a história da 
razão ocidental: Sócrates, Platão e Aristóteles. Com 
Sócrates, a filosofia ganha uma nova “roupagem”. 
Sócrates viveu em Atenas no momento de apogeu da 
cultura grega, o chamado período clássico (séculos V e 
IV a.C.), fase de grande expressão na política, nas artes, 
na literatura e na filosofia. O que há de mais forte na 
filosofia de Sócrates é o seu método e a maneira pela 
qual ele buscava discutir os problemas relacionados à 
filosofia. 
 

A partir desta informação, e de seus conhecimentos 
sobre a filosofia socrática, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 
 

I. Sócrates sempre buscava pessoas em praça 
pública para dialogar e questionar sobre a realidade 
de seu tempo. 

II. A célebre frase de Sócrates, que caracterizava 
parte de seu método é: “só sei que nada sei”, por 
isso questionava as ideias de seus interlocutores. 

III. Sócrates oferecia grande importância às 
experiências sensíveis, o que caracterizou 
fortemente o seu método filosófico. 

IV. Para fazer com que os seus interlocutores 
enxergassem a verdade por si próprios, Sócrates 
elaborou um método composto de duas partes 
centrais: a ironia e a maiêutica. 

 
(A) Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas I e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 5.  
O trecho seguinte, do diálogo platônico Górgias, refere-
se ao modo de filosofar de Sócrates. 
 “Assim, Cálicles, desmanchas o nosso convênio e te 
desqualificas para investigar comigo a verdade, se 
externares algo contra tua maneira de pensar.” 

PLATÃO. Górgias. Trad. de Carlos Alberto Nunes. Belém: 
EDUFPA, 2002, p. 198, 495a. 

 



Marque a alternativa que expressa corretamente o 
procedimento filosófico empregado por Sócrates. 
(A) A base da filosofia socrática é a educação mediante 

os discursos políticos e jurídicos encenados nos 
tribunais atenienses. Sócrates parte das 
proposições dos adversários para encontrar um 
discurso oposto que seja retoricamente 
persuasivo.   

(B) A base da filosofia socrática é a procura da verdade 
acerca do conhecimento da Natureza e da maneira 
de pensar sobre os princípios racionais que 
governam o cosmos a partir do conhecimento 
acumulado pelos filósofos anteriores.   

(C) A base da filosofia socrática é a refutação, a partir 
de um convênio em busca da verdade, de todas as 
proposições de seus interlocutores com o intuito de 
demonstrar que o conhecimento das questões 
morais é impossível.   

(D) A base da filosofia socrática é a procura da 
perfeição da alma, mediante o exame de si mesmo 
e dos concidadãos, que é a condição da excelência 
moral. A refutação socrática é, sobretudo, um modo 
de testar a verdade da excelência da vida.   

(E) A base da filosofia socrática é uma busca pelo 
desvelamento do discurso mais eloquente, de 
modo não encontra, necessariamente a uma 
verdade, ainda que com ela coincida. 

 
QUESTÃO 6.  

 
No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado 
apontando para o alto. Esse gesto significa que o 
conhecimento se encontra em uma instância na qual o 
homem descobre a 
(A) suspensão do juízo como reveladora da verdade. 
(B) realidade inteligível por meio do método dialético. 
(C) salvação da condição mortal pelo poder de 

Deus.    
(D) essência das coisas sensíveis no intelecto divino. 
(E) ordem intrínseca ao mundo por meio da 

sensibilidade. 
 

QUESTÃO 7.  
Leia o texto a seguir. 
Tudo isso ela [Diotima] me ensinava, quando sobre as 
questões de amor [eros] discorria, e uma vez ela me 
perguntou: – que pensas, ó Sócrates, ser o motivo 
desse amor e desse desejo? A natureza mortal procura, 
na medida do possível, ser sempre e ficar imortal. E ela 
só pode assim, através da geração, porque sempre 
deixa um outro ser novo em lugar do velho; pois é nisso 
que se diz que cada espécie animal vive e é a mesma. 

É em virtude da imortalidade que a todo ser esse zelo 
e esse amor acompanham. 
(Adaptado de: PLATÃO. O Banquete. 4.ed. São Paulo: Nova 

Cultural, 1987, p.38-39. Coleção Os Pensadores.) 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o amor 
em Platão, assinale a alternativa correta. 
(A) A aspiração humana de procriação, inspirada por 

Eros, restringe-se ao corpo e à busca da beleza 
física. 

(B) O eros limita-se a provocar os instintos irrefletidos 
e vulgares, uma vez que atende à mera satisfação 
dos apetites sensuais.    

(C) O eros físico representa a vontade de conservação 
da espécie, e o espiritual, a ânsia de eternização 
por obras que perdurarão na memória. 

(D) O ser humano é idêntico e constante nas diversas 
fases da vida, por isso sua identidade iguala-se à 
dos deuses. 

(E) Os seres humanos, como criação dos deuses, 
seguem a lei dos seres infinitos, o que lhes permite 
eternidade. 

 
QUESTÃO 8.  
No contexto da Filosofia Clássica, Platão e Aristóteles 
possuem lugar de destaque. Suas concepções, que se 
opõem, mas não se excluem, são amplamente 
estudadas e debatidas devido à influência que 
exerceram, e ainda exercem, sobre o pensamento 
ocidental. Todavia é necessário salientar que o produto 
dos seus pensamentos se insere em uma longa 
tradição filosófica que remonta a Parmênides e 
Heráclito e que influenciou, direta ou indiretamente, 
entre outros, os racionalistas, empiristas, Kant e Hegel. 
Observando o cerne da filosofia de Platão, assinale nas 
opções abaixo aquela que se identifica corretamente 
com suas concepções. 
(A) A dicotomia aristotélica (mundo sensível X mundo 

inteligível) se opõe radicalmente as concepções de 
caráter empírico defendidas por Platão. 

(B) A filosofia platônica é marcada pelo materialismo e 
pragmatismo, afastando-se do misticismo e de 
conceitos transcendentais. 

(C) Segundo Platão a verdade é obtida a partir da 
observação das coisas, por meio da valorização do 
conhecimento sensível. 

(D) Para Platão, a realidade material e o conhecimento 
sensível são ilusórios. 

(E) As concepções platônicas negam veementemente 
a validade do Inatismo. 
 

QUESTÃO 9.  
Pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças 
sem querer justificá-las racionalmente, pode-se 
desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois 
de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode 
ignorar que uma outra atitude intelectual foi 
experimentada, a de adotar crenças com base em 
razões e evidências e questionar tudo o mais a fim de 
descobrir seu sentido último. 

ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. 
São Paulo: Odysseus, 2002. 

 
 
 
 



Platão e Aristóteles marcaram profundamente a 
formação do pensamento Ocidental. No texto, é 
ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os 
autores que, em linhas gerais, refere-se à  
(A) adoção da experiência do senso comum como 

critério de verdade. 
(B) incapacidade de a razão confirmar o conhecimento 

resultante de evidências empíricas. 
(C) pretensão de a experiência legitimar por si mesma 

a verdade. 
(D) defesa de que a honestidade condiciona a 

possibilidade de se pensar a verdade. 
(E) compreensão de que a verdade deve ser justificada 

racionalmente. 
 

QUESTÃO 10.  
Leia o texto a seguir. 
É pois manifesto que a ciência a adquirir é a das causas 
primeiras (pois dizemos que conhecemos cada coisa 
somente quando julgamos conhecer a sua primeira 
caus; ora, causa diz-se em quatro sentidos: no primeiro, 
entendemos por causa a substância e a essência (o 
“porquê” reconduz-se pois à noção última, e o primeiro 
“porquê” é causa e princípio); a segunda causa é a 
matéria e o sujeito; a terceira é a de onde vem o início 
do movimento; a quarta causa, que se opõe à 
precedente, é o “fim para que” e o bem (porque este é, 
com efeito, o fim de toda a geração e movimento). 
Adaptado de: ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. De Vincenzo 
Cocco. São Paulo: Abril S. A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção 

Os Pensadores.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
assinale a alternativa que indica, corretamente, a 
ordem em que Aristóteles apresentou as causas 
primeiras. 
(A) Causa final, causa eficiente, causa material e 

causa formal. 
(B) Causa formal, causa material, causa final e causa 

eficiente. 
(C) Causa formal, causa material, causa eficiente e 

causa final. 
(D) Causa material, causa formal, causa eficiente e 

causa final. 
(E) Causa material, causa formal, causa final e causa 

eficiente. 
 

QUESTÃO 11.  

  
O filme Cidade de Deus e a série Cidade dos homens 
são importantes marcos do audiovisual brasileiro, pois 
além de apresentarem roteiros e edições bastante 
competentes, trouxeram à tona a realidade de muitas 

das comunidades carentes do Brasil, inclusive dando 
oportunidade a atores provenientes destas. 
Curiosamente os dois nomes remetem às obras do 
filósofo medieval Agostinho de Hipona, conhecido 
como Santo Agostinho. A obra Cidade de Deus é em 
parte teológica e em parte política, pois é uma resposta 
ao saque a Roma operado pelos visigodos em 410 d.C.. 
A filosofia agostiniana faz parte de um momento da 
filosofia cristã no qual os filósofos buscavam defender 
o pensamento cristão diante do paganismo e consolidar 
seu sistema de pensamento. Esse momento é 
conhecido como 
(A) epicurismo. 
(B) estoicismo. 
(C) patrística. 
(D) estruturalismo. 
(E) empirismo. 
 
QUESTÃO 12.  
“A casa de Deus, que cremos ser uma, está, pois, 
dividida em três: uns oram, outros combatem, e outros, 
enfim, trabalham.” 

BISPO ADALBERON DE LAON, século XI, apud LE GOFF, 
Jacques. A civilização do ocidente medieval. Lisboa: 

Editorial Estampa, 1984. p. 45-46. 
 

A sociedade do período medievo possuía como uma de 
suas características a estrutura social extremamente 
rígida e segmentada. A sociedade dos homens era um 
reflexo da sociedade divina. Essa estrutura é uma 
herança da filosofia 
(A) patrística, de Santo Agostinho. 
(B) escolástica, de Abelardo. 
(C) racionalista, de Platão. 
(D) dialética, de Hegel. 
(E) fenomenológica, de Gadamer. 
 
QUESTÃO 13.  
A teologia natural, segundo Tomás de Aquino (1225-
1274), é uma parte da 
"filosofia, é a parte que ele elaborou mais 
profundamente em sua obra e na qual ele se manifesta 
como um gênio verdadeiramente original. Se se trata 
de física, de fisiologia ou dos meteoros, Tomás é 
simplesmente aluno de Aristóteles, mas se se trata de 
Deus, da origem das coisas e de seu retorno ao Criador, 
Tomás é ele mesmo. Ele sabe, pela fé, para que limite 
se dirige, contudo, só progride graças aos recursos da 
razão." 

GILSON, Etienne. A Filosofia na Idade Média, São Paulo: 
Martins Fontes, 1995, p. 657. 

De acordo com o texto acima, é correto afirmar que 
(A) a obra de Tomás de Aquino é uma mera repetição 

da obra de Aristóteles. 
(B) Tomás parte da revelação divina (Bíbli para 

entender a natureza das coisas. 
(C) as verdades reveladas não podem de forma alguma 

ser compreendidas pela razão humana. 
(D) é necessário procurar a concordância entre razão e 

fé, apesar da distinção entre ambas. 
(E) a razão humana não encontra espaço de diálogo 

com a linguagem divina. 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 14.  
Seu principal objetivo era demonstrar, por um raciocínio 
lógico formal, a autenticidade dos dogmas cristãos. A 
filosofia devia desempenhar um papel auxiliar na 
realização deste objetivo. Por isso a tese de que a 
filosofia está a serviço da teologia. 
 

(Antonio Carlos Wolkmer – Introdução à História do 
Pensamento Político) 

O texto deve ser relacionado com 
(A) a filosofia epicurista. 
(B) a filosofia escolástica. 
(C) a filosofia iluminista. 
(D) o socialismo. 
(E) o positivismo. 
 
QUESTÃO 15.  
A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida 
intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua 
capacidade de alcançar a verdade por meio da razão 
natural, inclusive a respeito de certas questões da 
religião. Discorrendo sobre a “possibilidade de 
descobrir a verdade divina”, ele diz que “há duas 
modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira 
refere-se a verdades da revelação que a razão humana 
não consegue alcançar, por exemplo, entender como é 
possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é 
composta de verdades que a razão pode atingir, por 
exemplo, que Deus existe”. 
A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor 
expressa o pensamento de Tomás de Aquino. 
(A) A fé é o único meio do ser humano chegar à 

verdade. 
(B) O ser humano só alcança o conhecimento graças à 

revelação da verdade que Deus lhe concede. 
(C) Mesmo limitada, a razão humana é capaz de 

alcançar certas verdades por seus meios naturais. 
(D) A Filosofia é capaz de alcançar todas as verdades 

acerca de Deus. 
(E) Deus é um ser  


