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Mitologia e Filosofia 
 
1. É correto afirmar que a filosofia: 

a) Surgiu como um discurso teórico, sem embasamento na realidade sensível, e em oposição 
aos mitos gregos. 

b) Retomou os temas da mitologia grega, mas de forma racional, formulando hipóteses lógico-
argumentativas. 

c) Reafirmou a aspiração ateísta dos gregos, vetando qualquer prova da existência de alguma 
força divina. 

d) Desprezou os conhecimentos produzidos por outros povos, graças à supremacia cultural 
dos gregos. 

e) Estabeleceu-se como um discurso acrítico e teve suas teses endossadas pela força da 
tradição. 

 
 
2. A palavra democracia originou-se na Grécia Antiga e ganhou conteúdo diferente a partir do 
século XIX. Ao contrário do seu significado contemporâneo, a democracia na pólis grega: 

a) funcionava num quadro de restrições específicas de direitos políticos, convivendo com a 
escravidão, excluindo do direito de participação os estrangeiros e as mulheres; 

b) abrangia o conjunto da população da cidade, reconhecendo o direito de participação de 
camponeses e artesãos em assembleias plebeias livremente eleitas; 

c) pregava a igualdade de todas as camadas sociais perante a lei, garantindo a todos o direito 
de tomar a palavra na Assembleia dos cidadãos reunida na praça da cidade; 

d) evitava a participação dos militares e guerreiros, considerando-os incapazes para o 
exército da livre discussão e para a tomada de decisões consensuais; 

e) era exercida pelos cidadãos de maneira indireta, considerando que estes escolhiam seus 
representantes políticos por intermédio de eleições periódicas e regulares. 

 
 
3. “Mais que saber identificar a natureza das contribuições substantivas dos primeiros filósofos é 
fundamental perceber a guinada de atitude que representam. A proliferação de óticas que deixam 
de ser endossadas acriticamente, por força da tradição ou da ‘imposição religiosa’, é o que mais 
merece ser destacado entre as propriedades que definem a filosoficidade.”  

(OLIVA, Alberto; GUERREIRO, Mario. Présocráticos: a invenção da filosofia. Campinas: Papirus, 
2000. p. 24.) 

 
Assinale a alternativa que apresenta a “guinada de atitude” que o texto afirma ter sido promovida 
pelos primeiros filósofos. 

a) A aceitação acrítica das explicações tradicionais relativas aos acontecimentos naturais. 
b) A discussão crítica das idéias e posições, que podem ser modificadas ou reformuladas. 
c) A busca por uma verdade única e inquestionável, que pudesse substituir a verdade imposta 

pela religião. 
d) A confiança na tradição e na “imposição religiosa” como fundamentos para o 

conhecimento. 
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e) A desconfiança na capacidade da razão em virtude da “proliferação de óticas” conflitantes 

entre si. 
 
 
4. Sobre a passagem do mito à filosofia, na Grécia Antiga, considere as afirmativas a seguir. 
 

I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já contêm 
características essenciais da compreensão de mundo grega que, posteriormente, se 
revelaram importantes para o surgimento da filosofia. 

II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da filosofia, já se evidencia na própria 
religiosidade grega, na medida em que nem homens nem deuses são compreendidos 
como perfeitos. 

III. A humanização dos deuses na religião grega, que os entende movidos por sentimentos 
similares aos dos homens, contribuiu para o processo de racionalização da cultura grega, 
auxiliando o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. 

IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico, devido à assimilação que os 
gregos fizeram da sabedoria dos povos orientais, sabedoria esta desvinculada de qualquer 
base religiosa. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 

 
 
5. Os poemas de Homero serviram de alimento espiritual aos gregos, contribuindo de forma 
essencial para aquilo que mais tarde se desenvolveria como filosofia. Em seus poemas, a 
harmonia, a proporção, o limite e a medida, assim como a presença de questionamentos acerca 
das causas, dos princípios e do porquê das coisas se faziam presentes, revelando depois uma 
constante na elaboração dos princípios metafísicos da filosofia grega.  
 

(Adaptado de: REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. v. I. Trad. Henrique C. Lima Vaz e 
Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1994. p. 19. ) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos acerca das características que marcaram o nascimento 
da filosofia na Grécia, considere as afirmativas a seguir. 

I. A política, enquanto forma de disputa oratória, contribuiu para formar um grupo de iguais, 
os cidadãos, que buscavam a verdade pela força da argumentação. 

II. O palácio real, que centralizava os poderes militar e religioso, foi substituído pela Ágora, 
espaço público onde os problemas da polis eram debatidos. 

III. A palavra, utilizada na prática religiosa e nos ditos do rei, perdeu a função ritualista de 
fórmula justa, passando a ser veículo do debate e da discussão. 

IV. A expressão filosófica é tributária do caráter pragmático dos gregos, que substituíram a 
contemplação desinteressada dos mitos pela técnica utilitária do pensar racional. 
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Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e III. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, II e IV. 

 
 
6. “Entre os ‘físicos’ da Jônia, o caráter positivo invadiu de chofre a totalidade do ser. Nada existe 
que não seja natureza, physis. Os homens, a divindade, o mundo formam um universo unificado, 
homogêneo, todo ele no mesmo plano: são as partes ou os aspectos de uma só e mesma physis 
que põem em jogo, por toda parte, as mesmas forças, manifestam a mesma potência de vida. As 
vias pelas quais essa physis nasceu, diversificou-se e organizou-se são perfeitamente acessíveis 
à inteligência humana: a natureza não operou ‘no começo’ de maneira diferente de como o faz 
ainda, cada dia, quando o fogo seca uma vestimenta molhada ou quando, num crivo agitado pela 
mão, as partes mais grossas se isolam e se reúnem.”  
 

(VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. Trad. de Ísis Borges B. da Fonseca. 
12.ed. Rio de Janeiro: Difel, 2002. p.110.) 

 
Com base no texto, assinale a alternativa correta. 

a) Para explicar o que acontece no presente é preciso compreender como a natureza agia “no 
começo”, ou seja, no momento original. 

b) A explicação para os fenômenos naturais pressupõe a aceitação de elementos 
sobrenaturais. 

c) O nascimento, a diversidade e a organização dos seres naturais têm uma explicação 
natural e esta pode ser compreendida racionalmente. 

d) A razão é capaz de compreender parte dos fenômenos naturais, mas a explicação da 
totalidade dos mesmos está além da capacidade humana. 

e) A diversidade de fenômenos naturais pressupõe uma multiplicidade de explicações e nem 
todas estas explicações podem ser racionalmente compreendidas. 
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Gabarito 

 
1. B 
2. A 
3. B 
4. D 
5. D 
6. C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


