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DATA: 16/12/2019 VALOR: 20 PONTOS NOTA: 

DISCIPLINA: FILOSOFIA SÉRIE: 1ª SÉRIE TURMA: ANCHIETA 

NOME COMPLETO: 
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RELAÇÃO DO CONTEÚDO PARA A RECUPERAÇÃO FINAL 

01. RELAÇÃO DO CONTEÚDO 

 DO MITO À FILOSOFIA  

Cosmogonia x cosmologia 

Atitude crítica x senso comum 

 

 PRÉ-SOCRÁTICOS 

Conceito de arché 

Filósofos da natureza 

Escola de Mileto 

Heráclito x Parmênides 

 

 SÓCRATES, PLATÃO E SOFISTAS 

Dialética socrática 

Relativismo e ceticismo 

Teoria das Ideias 

Mito da Caverna 

 

 ARISTÓTELES 

Teoria do conhecimento  

Felicidade 

 

 FILÓSOFOS HELENISTAS 

Epicurismo 

Estoicismo 

Cinismo 

Ceticismo 

 

 FILOSOFIA MEDIEVAL 

Precedência da fé 

A questão do mal em Santo Agostinho 

 

02. ORIENTAÇÕES 

O aluno deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

▪ Revendo as anotações feitas em sala de aula; 

▪ Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

▪ Estudando o conteúdo no livro. 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 Trabalho – Resolução dos exercícios apresentados, tendo como objetivo auxiliar na fixação dos 

conteúdos. 

Valor: 20 pontos- O trabalho constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 fechadas. 

Data de entrega: 16/12/2019 (no dia da prova de recuperação de filosofia) 

 Prova: Valor: 80 pontos- A prova constará de 15 questões, sendo 9 questões discursivas e 6 fechadas. 

 



04. INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSE EXERCÍCIO 
01. Não é necessário copiar as questões. Anexe esta folha no trabalho.  

02. Numere as respostas seguindo a mesma ordem desta folha, destacando os números e os itens das 

questões. As questões fechadas deverão ser resolvidas nesta folha, transcrevendo a opção correta para a 

folha de respostas. 

03. O trabalho poderá ser digitado. Se o fizer manuscrito responda a caneta. 

04. Entre uma questão e outra saltar duas linhas. Entre os itens da mesma questão uma linha. 

05. Respostas completas, corretas e organização na elaboração do trabalho serão critérios de correção. 

06. Fazer o exercício com atenção e não copiar dos colegas. Lembre-se que a melhor maneira de aprender a 

matéria é resolvendo os exercícios. 

 

                                                  

BOM TRABALHO!   
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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO 

 

 

QUESTÃO 1 (Valor: 1,0) 

Sabe-se que a filosofia, nos seus primórdios, se contrapôs aos mitos ao inserir um novo modo de explicação 

sobre as coisas, como, por exemplo, sobre a origem do universo. Compare as características da filosofia nascente 

às características dos mitos.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 2 (Valor: 1,0) 

Explique a designação dos primeiros filósofos como “filósofos da natureza ou da physis”. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 3 (Valor: 1,0) 

Explique por que a filosofia nascente é considerada uma cosmologia¸ em contraposição aos mitos, chamados 

cosmogonias.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 4 (Valor: 1,0) Explique a importância dos filósofos da escola de Mileto e relacione sua resposta ao  

conceito de arché.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 5 (Valor: 1,0) Descreva o problema devir x Ser.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 6 (Valor: 1,0) 

Explique como a teoria das Ideias de Platão pretende solucionar o problema devir x Ser.  

__________________________________________________________________________  

QUESTÃO 7 (Valor: 1,0) 

Explique como se dá o processo de obtenção de um conhecimento, segundo Platão. Relacione sua resposta ao 

Mito da Caverna.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 8 (Valor: 1,0) Compare a posição de Sócrates e dos Sofistas em relação à verdade.   

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 9 (Valor: 1,0) Compare a teoria do conhecimento de Aristóteles à de Platão.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10 (Valor: 1,0) Relacione o conceito de “virtude” de Aristóteles à teoria sobre a felicidade desse 

filósofo.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 11 (Valor: 1,0) Explique o conceito de ataraxia. 

  

__________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 12 (Valor: 1,0) Explique o conceito de amor fati dos filósofos estoicos.  

__________________________________________________________________________________________ 



QUESTÃO 13 (Valor: 1,0) Explique o conceito de autarquia dos filósofos cínicos.  

__________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 14 (Valor: 1,0) Compare as teorias dos filósofos helenistas e descreva como, para eles, se obtém a 

felicidade. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 15 (Valor: 1,0) Relacione “livre arbítrio”, “pecado” e “origem do mal” em Santo Agostinho.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 16 (Valor: 1,0) (UEL 2015) De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe 

tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma 

outra coisa. Mas, se o universo de repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também 

devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. 

Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da 

qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que 

os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se 

transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. Adaptado de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia. Trad. de João 

Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43-44. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. 

A) Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e porque a vida é 

como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias contadas acerca do mundo dos 

deuses. 

B) Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, uma causa 

oculta, que estava por trás de todas as transformações na natureza e, a partir da observação, buscavam descobrir 

leis naturais que fossem eternas. 

C) Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI a.C. 

partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua enorme capacidade de 

transformação. 

D) A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o antropomorfismo do 

mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular acerca dos primeiros princípios que 

originam todas as coisas. 

 

QUESTÃO 17 (Valor: 1,0) (ENEM 2016) Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a 

mesma coisa. E isto é evidente. Porque se as coisas que são agora neste mundo - terra, água, ar e fogo e as outras 

coisas que se manifestam neste mundo -, se alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em 

sua natureza própria e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não 

poderiam as coisas, de nenhuma maneira, misturar-se umas as outras, nem fazer bem ou mal umas as outras, nem 

a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência, se todas as coisas não 

fossem compostas de modo a serem as mesmas. Todas as coisas nascem, através de diferenciações, de uma 

mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. 

 

DIÓGENES. In: BORNHEIM, G. A. Os filósofos pré-socráticos. São Paulo: Cultrix, 1967. 

 

O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para eles, a principal 

preocupação filosófica era de ordem 

 

A) cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. 

B) política, discutindo as formas de organização da pólis ao estabelecer as regras da democracia. 

C) ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores virtuosos que tem a felicidade como o bem maior. 

D) estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis. 

E) hermenêutica, construindo uma explicação unívoca da realidade. 



QUESTÃO 18 (Valor: 1,0) (ENEM 2013) A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível 

coisa do mundo, e esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos “das coisas, 

a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde; porém a mais doce é ter o que amamos”. Todos estes atributos 

estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos como felicidade. 

 

ARISTOTELES. A Política. São Paulo: Cia das Letras, 2010. 

 

Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como 

A) busca por bens materiais e títulos de nobreza. 

B) plenitude espiritual e ascese pessoal. 

C) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. 

D) expressão do sucesso individual e reconhecimento público. 

E) finalidade das ações e condutas humanas. 

 

QUESTÃO 19 (Valor: 1,0) (ENEM 2016) Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto; e 

que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade; que os homens agem apenas segundo a lei e o 

costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando 

evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada 

deixando ao arbítrio dos sentidos. 

 

LAERCIO, O. Vidas e sentenças dos filósofos ilustres. Brasília Editora UnB. 1988. 

 

O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: 

A) Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. 

B) Atingir o verdadeiro prazer como o principio e o fim da vida feliz. 

C) Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. 

D) Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. 

E) Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 20 (Valor: 1,0) (ENEM 2014) Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não 

necessários; outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem 

dor se não satisfeitos não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter 

sua satisfação ou parecem geradores de dano. 
EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON, V. F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro. Eduff, 1974. 

 

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim 

A) alcançar o prazer moderado e a felicidade. 

B) valorizar os deveres e as obrigações sociais. 

C) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. 

D) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. 

E) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 


