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140 QUESTÕES COMENTADAS

Do mito à razão
Discursos explicativos sobre a origem do universo: Mito e Filosofia

1. Tales se torna o primeiro filósofo grego. [...] Também Ferécides de Siros, que está próximo de
Tales no tempo e em muitas das concepções físicas, oscila, ao exprimi-las, naquela região
intermediária em que o mito se casa com a alegoria: de tal modo que, por exemplo, se aventura
a comparar a Terra com um carvalho alado, suspenso no ar com as asas abertas, e que Zeus,
depois de sobrepujar Kronos, reveste de um faustoso manto de honra, onde bordou, com sua
própria mão, as terras, águas e rios. Contraposto a esse filosofar obscuramente alegórico, que
mal se deixa se traduzir em imagens visuais, Tales é um mestre criador, que, sem fabulação
fantástica, começou a ver a natureza em sua profundeza. (NIETZSCHE, F. Os Filósofos Tráficos,
III. In: Os Pré-Socrá-ticos. Fragmentos, Doxagrafia, Comentário. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
p. 10-11. Col. Os Pensadores.)
Na origem da filosofia, o que distingue o discurso filosófico do discurso mítico?
A) O uso de imagens plásticas.
B) A referência à fé em seu contexto institucional.
C) A pressuposição de uma unidade sistemática na natureza.
D) A narrativa e o apelo ao maravilhoso.
E) A utilização de sistemas de medição e de um método
Comentários
Gabarito letra C
No início da filosofia, com os pré-socráticos, destacadamente Tales de Mileto, veem a natureza como um princípio
unitário. “Tudo é um” disse Tales, numa tentativa metafísica de unir a natureza em um princípio único. O que
diferencia a filosofia da narrativa mítica é justamente o uso de pensamentos e imagens mentais maravilhosas e
fantásticas. O método é fundamental e o rigor metodológico também são fundamentais para a filosofia, mas em
seu princípio ainda se desenvolvia um método de raciocínio e o grande mérito dos pré-socráticos é justamente a
valorização do logos enquanto explicação do mundo.

2. Antes de Sócrates, já havia uma longa trajetória de conhecimentos atribuídos a autores
chamados, à época, de Sábios e que hoje são denominados de pré-socráticos. São alguns deles:
A) Platão, Aristóteles e Pitágoras.
B) Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro.
C) Heráclito de Éfeso, Diógenes e Hipácia.
D) Miguel de Éfeso, Édipo e Prometeu.
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20. O conhecimento mítico apresenta características próprias que o diferencia de outros modos
de conhecer. Ele invariavelmente se vincula ao conhecimento religioso, mas conserva suas
funções especificas: acomodar e tranquilizar o homem em meio a um mundo caótico e hostil.
Nas sociedades em que ele se apresenta como um modo válido de explicação da realidade
assume uma abrangência tamanha que determina a totalidade da vida, tanto no âmbito público
como privado. Com referência ao conhecimento mítico, é incorreto afirmar que
A) a adesão ao conhecimento mítico ocorre sem necessidade de demonstração, apenas se aceita
a autoridade do narrador.
B) as explicações oferecidas pelo conhecimento mítico essencialmente são de natureza
cosmogônica.
C) as representações sobrenaturais são utilizadas no intuito de explicar os fenômenos naturais.
D) a narrativa mítica faz uso de uma linguagem simbólica e imaginária.
E) se pauta na reflexão, apresentando a racionalidade e a cosmologia como componentes
definidores do seu modo próprio de ser.
Comentários
Gabarito letra E
Somente a alternativa [E] está incorreta. O conhecimento mítico não se pauta na reflexão, mas na autoridade do
narrador. No caso da Grécia Antiga, é a filosofia que surge como forma de pensamento que apresenta a
racionalidade como componente definidora do seu próprio modo de ser.

Noções fundamentais sobre a origem da Filosofia:
Pensamento, Senso Crítico, Natureza e Causalidade.
21. “Enquanto não forem, ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora se chamam rei e
soberanos filósofos genuínos e capazes, e se dê esta união do poder político com a filosofia,
enquanto as numerosas naturezas que atualmente seguem um destes caminhos com exclusão
do outro não forem impedidas forçosamente de o fazer, não haverá tréguas dos males, meu
caro Gláucon, para as cidades, nem sequer, julgo eu, para o gênero humano, nem antes disso
será jamais possível e verá a luz do sol a cidade que há pouco descrevemos. Mas isto é o que eu
há muito hesitava em dizer, por ver como seriam paradoxais essas afirmações.
Efetivamente, é penoso ver que não há outra felicidade possível, particular ou pública”.
(Platão. A República, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993)

Platão foi discípulo de Sócrates e adotou do mestre, no exercício do pensamento filosófico, o
método de perguntas e respostas.
Em A República, Sócrates dialoga com Gláucon sobre a necessidade de um novo equilíbrio
político na polis grega. Segundo o argumento platônico,
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Comentários
Gabarito letra E
Podemos afirmar convictamente que para Platão o melhor tipo de governo é o dos filósofos. É também no livro A
República que Platão apresenta o famoso mito da caverna, onde fica clara a sua visão sobre a importância do filósofo
como a pessoa adequada para tirar as pessoas das trevas e guiá-las à verdade e ao Bem.

51. Na obra de Aristóteles, a Ética é uma ciência prática, concepção distinta da de Platão,
referida a um tipo de saber voltado à ação. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles destaca uma
excelência moral determinante para a constituição de uma vida virtuosa.
Esta excelência moral tão importante é
A) a coragem.
B) a retórica.
C) a verdade.
D) a prudência ou moderação.
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Comentários
Gabarito letra D
A ética aristotélica é uma reflexão específica sobre os costumes. Este trabalho de Aristóteles é extremamente
inovador, pois Platão nunca tratou os costumes desta maneira. Diferentemente de Aristóteles, Platão investiga
alguns costumes específicos, mas não fala especificamente deles. Na República, por exemplo, ele critica a religião
da cidade, mas isto simplesmente porque a religião da cidade fornece um modelo ruim de deuses irracionais, ou
seja, Platão não está preocupado com o costume religioso, mas com o fato de a religião se mostrar ser um princípio
político que fundamentaria mal o costume. Já Aristóteles investiga justamente o costume e o procedimento através
do qual um bom costume é estabelecido – a religião e a teologia já não são uma preocupação de Aristóteles. Não
por outro motivo, a prudência é extremamente importante para o discípulo de Platão, quer dizer, o que importaria
seriam as preleções em política pelas quais o sujeito toma consciência da variedade das ações que os homens
realizam, e passa a escolher e justificar de maneira racional as suas próprias.

Filosofia e Ciência: distinção e aproximação conceitual; Surgimento
da Ciência moderna e sua pretensa neutralidade metodológica.

52. O zoólogo Richard Dawkins e o paleontólogo Simon Conway Morris têm muito em comum:
lecionam nas mais prestigiadas universidades da Grã-Bretanha [...] e compartilham opiniões e
crenças científicas quando o tema é a origem da vida. Para ambos, a riqueza da biosfera na Terra
é explicada mais do que satisfatoriamente pela teoria da seleção natural, de Charles Darwin. [...]
Num encontro realizado na Universidade de Cambridge, porém, eles protagonizaram um novo
round de um debate que divide a humanidade desde que o mundo é mundo: Deus existe?
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Comentários
Gabarito letra D
A filosofia é um ato direcionado primordialmente pela crítica. A crítica é uma avaliação seletiva, isto é, de um
conjunto infinito de possibilidades o pensamento recolhe de maneira judiciosa alguma, por exemplo, entre as
possibilidades de o real ser apenas efêmero ou ser permanente se escolhe uma de maneira extremamente
justificada. A filosofia não é exatamente um conhecimento, a filosofia é uma ação do pensamento que engendra
raciocínios absolutamente rigorosos; a filosofia é, digamos, a própria expressão do ato crítico. A ciência é mobilizada
pela filosofia, porém ela possui necessidades de funcionamento particulares que exigem a manutenção de certas
estruturas, de certos paradigmas. Por conseguinte, a ciência não pode ser crítica a todo instante, por um período no
tempo a ciência deve deixar de avaliar e fazer uso pragmático daquilo que já foi avaliado.

As Ciências humanas: a questão do método e da objetividade;
Linguagem e Ideologia; Ética e Cidadania. Crise de Valores.
Felicidades e dever moral; Ética Poder e Política.

72. A maior violação do dever de um ser humano consigo mesmo, considerado meramente
como um ser moral (a humanidade em sua própria pessoa), é o contrário da veracidade, a
mentira [...]. A mentira pode ser externa [...] ou, inclusive, interna. Através de uma mentira
externa, um ser humano faz de si mesmo um objeto de desprezo aos olhos dos outros; através
de uma mentira interna, ele realiza o que é ainda pior: torna a si mesmo desprezível aos seus
próprios olhos e viola a dignidade da humanidade em sua própria pessoa [...]. Pela mentira um
ser humano descarta e, por assim dizer, aniquila sua dignidade como ser humano. [...] É possível
que [a mentira] seja praticada meramente por frivolidade ou mesmo por bondade; aquele que
fala pode, até mesmo, pretender atingir um fim realmente benéfico por meio dela. Mas esta
maneira de perseguir este fim é, por sua simples forma, um crime de um ser humano contra sua
própria pessoa e uma indignidade que deve torná-lo desprezível aos seus próprios olhos.
(Immanuel Kant. A metafísica dos costumes, 2010.)
Em sua sentença dirigida à mentira, Kant
A) considera a condenação relativa e sujeita a justificativas, de acordo com o contexto.
B) assume que cada ser humano particular representa toda a humanidade.
C) apresenta um pensamento desvinculado de pretensões racionais universalistas.
D) demonstra um juízo condenatório, com justificação em motivações religiosas.
E) assume o pressuposto de que a razão sempre é governada pelas paixões.
Comentário:
Gabarito letra B
De um modo geral, [para Kant] pode-se entender “humanidade” em dois pontos de vista distintos, isto é, dentro do
sentido comum: (a) conjunto de seres humanos, algo como uma extensão do conceito, e (b) natureza humana,
conjunto de características que formam um ser humano. Assim, ao pensarmos estes dois pontos de vista, isto é, no
sentido comum, temos que o elemento que relaciona os seres humanos no primeiro é exatamente o segundo. Ou
seja, para se verificar ambos, haveria necessidade de um estudo antropológico, que partisse justamente da busca
pela natureza humana. Por sua vez, Kant utiliza-se do termo “Menschheit” não neste sentido comum, mas sim
atribuindo-o um significado filosófico praticamente diverso. Por humanidade, entendesse aqui 56
a “natureza
racional”. Assim, o conceito de humanidade está relacionado não a uma natureza

Comentário:
Gabarito letra D
[A] Errado. Para Kant as ações individuais devem guiar-se por interesses universais, não individuais.
[B] Errado. Na menoridade, ou seja, quando não há autonomia racional e ética, as ações podem ser éticas, se
guiadas pelos princípios universais de fazer o bem.
[C] Errado. Não basta somente ter o entendimento, mas praticá-lo, para estabelecer uma existência livre e ética.
[D] Correta. A maioridade é estabelecida com o desenvolvimento da autonomia da razão, que é condição para a
liberdade.
[E] Errado. A incapacidade do uso da razão significa menoridade intelectual e moral, não irracionalidade. Somos
seres racionais, mas temos dever de nos guiar por ela e isso demanda autonomia.

Estética; Arte e Realidade: imitação e representação; A
função social da arte.
86. A obra Os retirantes foi pintada em 1944 pelo renomado artista brasileiro Candido Portinari
(1903-1962). Em seu estilo próprio, misturando componentes surrealistas e figurativos, Portinari
retrata a população excluída na busca por melhores condições de vida e trabalho. A obra
certamente é impactante, mas será que é bela?

Levando em conta os estudos filosóficos sobre o conceito de belo, assinale a alternativa correta.
A) A beleza de uma obra de arte depende da beleza do modelo que a obra retrata.
B) O conceito de beleza é comum a todas as civilizações desde a antiguidade clássica.
C) A beleza é uma qualidade complexa cuja atribuição pode provocar controvérsias.
D) A distinção entre o belo e o feio depende da simetria entre os conteúdos da obra de arte.
E) O belo e o feio são facilmente reconhecidos por especialistas em Filosofia da Arte.
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Comentário:
Gabarito letra D
Em todas as suas expressões (poesia, arte pictórica e plástica), a arte constitui, do ponto de vista ontológico, uma
“mimesis”, uma “imitação” de realidades sensíveis. Em Platão, as coisas sensíveis representam, sob o aspecto
ontológico, uma “imagem” do eterno “paradigma” da Ideia e, por isto, se afastam do verdadeiro à medida que a
cópia destoa do original.

101. “Existe sempre um aspecto inteligível na experiência estética da arte que não deve ser
negligenciado. Sem a interpretação daquele que vê ou ouve, sem a construção de sentido por
aquele que percebe, não há beleza ou obra de arte”.
Charles Feitosa.
A partir da citação acima é correto afirmar que:
A) a capacidade de apreciar a beleza se dá exclusivamente pelos órgãos dos sentidos.
B) a reflexão e a racionalidade não interferem na apreciação estética.
C) a arte é para sentir e não para pensar.
D) a fruição da beleza na arte não coincide inteiramente com a mera experiência sensorial, mas
exige também a participação do pensamento.
E) como o termo “estética” remete à expressão grega aisthesis, que significa “percepção por
meio dos sentidos e/ou dos sentimentos” a estética é uma ciência exclusivamente da
sensibilidade.
Comentário:
Gabarito letra D
O texto afirma que a experiência estética exige não somente uma experiência sensorial, mas também uma ação do
intelecto. Nesse sentido, estética exige tanto o sentir quanto o pensar humano, tal como afirma a alternativa [D].

Ser Humano e existência; ser humano e percepção: corpo,
desejo, solidariedade, amor e alma; Ser humano e
natureza: Liberdade, Finitude e Determinismo; Ser humano
e Trabalho: A dimensão do cuidado, contexto histórico,
Direitos humanos e Cidadania.
102. Do nascimento do Estado moderno até a Revolução Francesa, ou seja, do século XVI aos
fins do século XVIII, a filosofia política foi obrigada a reformular grande parte de suas teses,
devido às mudanças ocorridas naquele período. O que se buscou na modernidade iluminista foi
fortalecer a filosofia em uma configuração contrária aos dogmas políticos que reforçavam a
crença em uma autoridade divina.
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Do mito à razão
Discursos explicativos sobre a origem do universo: Mito e Filosofia
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Tales no tempo e em muitas das concepções físicas, oscila, ao exprimi-las, naquela região
intermediária em que o mito se casa com a alegoria: de tal modo que, por exemplo, se aventura
a comparar a Terra com um carvalho alado, suspenso no ar com as asas abertas, e que Zeus,
depois de sobrepujar Kronos, reveste de um faustoso manto de honra, onde bordou, com sua
própria mão, as terras, águas e rios. Contraposto a esse filosofar obscuramente alegórico, que
mal se deixa se traduzir em imagens visuais, Tales é um mestre criador, que, sem fabulação
fantástica, começou a ver a natureza em sua profundeza. (NIETZSCHE, F. Os Filósofos Tráficos,
III. In: Os Pré-Socrá-ticos. Fragmentos, Doxagrafia, Comentário. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
p. 10-11. Col. Os Pensadores.)
Na origem da filosofia, o que distingue o discurso filosófico do discurso mítico?
A) O uso de imagens plásticas.
B) A referência à fé em seu contexto institucional.
C) A pressuposição de uma unidade sistemática na natureza.
D) A narrativa e o apelo ao maravilhoso.
E) A utilização de sistemas de medição e de um método

2. Antes de Sócrates, já havia uma longa trajetória de conhecimentos atribuídos a autores
chamados, à época, de Sábios e que hoje são denominados de pré-socráticos. São alguns deles:
A) Platão, Aristóteles e Pitágoras.
B) Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro.
C) Heráclito de Éfeso, Diógenes e Hipácia.
D) Miguel de Éfeso, Édipo e Prometeu.

3. O termo “metafísica” surgiu como título de uma coletânea de textos de Aristóteles, escritos
no séc. IV a.C., elaborada por Andrônico de Rodes no séc. I a.C, (Ta Meta ta Phusika que significa
“O que vem depois dos escritos sobre a natureza”). Entretanto, o próprio pensador de Estagira
não atribuía esse nome às suas reflexões.
Dentre as alternativas abaixo, assinale qual designa CORRETAMENTE a expressão usada pelo
estagirita para designar suas reflexões cujo problema central é o conhecimento das causas
primeiras.
A) Lógica.
B) Teleologia.
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77. “Nenhuma ética tradicional nos instrui sobre as normas do ‘bem’ e do ‘mal’, às quais se
devem submeter as modalidades inteiramente novas do poder e de suas criações possíveis. O
novo continente da práxis coletiva que adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para
a teoria ética, uma terra de ninguém.”
(Hans Jonas, O princípio responsabilidade. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006)
Esse texto procura evidenciar que
A) a prática da ética não é uma preocupação dos representantes políticos democraticamente
eleitos.
B) a reflexão filosófica é incapaz de abordar os problemas surgidos com o desenvolvimento
tecnológico.
C) a moldura da ética tradicional não responde inteiramente aos dilemas trazidos pelo
desenvolvimento da alta tecnologia.
D) a implantação de leis que promovam os direitos humanos é suficiente para evitar a violência
e a injustiça social.
E) o futuro da natureza humana na Terra está garantido graças ao desenvolvimento da ciência e
da tecnologia.

78.

Os termos ética e moral são muitas vezes empregados como sinônimos, mesmo tendo
diferentes sentidos. O termo ética pode ser entendido como:
(1) o conjunto de princípios ou regras que norteiam a conduta social dos seres humanos ou
(2) a disciplina filosófica que analisa e discute as regras da conduta humana, os valores
subjacentes a ela, a natureza dos princípios que lhe servem de base, dentre outros temas. Já o
termo moral possui frequentemente uma conotação religiosa, referindo-se a prescrições
específicas adotadas pelos seguidores desta ou daquela crença. Por exemplo, há religiões que
prescrevem um certo modo de vestir-se que, quando desobedecido, pode gerar punições físicas,
como é o caso de mulheres islâmicas que não usam o véu (burca) em público.
De acordo com o texto e seus conhecimentos, pode-se afirmar que
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