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Gabarito: 

 
Resposta da questão 1: 

 [A] 

 

A forma proposta pelos gregos para compreender o universo, não 

foi algo que surgiu espontaneamente, ela foi impulsionada por 

fatores como: as navegações, o desenvolvimento da moeda, da 

escrita, a invenção do calendário e principalmente o surgimento 
da “polis” (cidade). Estes fatores possibilitaram a estes primeiros 

pensadores, concentrar suas reflexões sobre a “phisys” (natureza) 

a fim de encontrar o “arché” (princípio) por meio de um “logos” 

(discurso) que pudesse compreender racionalmente o “cosmos” 

(universo). 

A busca por explicações mais gerais, que conseguissem dar 

respostas mais duradouras e definitivas acerca realidade (mundo, 

natureza e ser humano) mostrou que poderia ser apreendida pelo 

pensamento. Desta forma a compreensão da natureza e de sua 

constituição permitiu o entendimento racional de leis pelas quais 

a natureza opera, sendo assim perfeitamente possíveis de serem 
compreendias e expressas de forma racional por meio de nosso 

pensamento.   
 
Resposta da questão 2: 

 [B]  

 

A alternativa [B] é a mais correta. O mito pode ser caracterizado 
pela sua narrativa fantástica e que serve de modelo explicativo 

sobre a origem das coisas e do porquê delas serem como são. A 

filosofia, em contrapartida, ainda que faça indagações similares a 

essas, rejeita as explicações fantásticas, considerando a razão 

como critério de veracidade de suas análises e explicações.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 

 

Para Parmênides, a verdade se confunde com o pensamento, 

sendo o ser aquilo que pode ser pensado, ou seja, o pensamento 

se identifica com o ser. A concepção de ser proposta por 

Parmênides, por sua vez, é a de um ser uno, imutável e, portanto, 

imóvel. Assim, tudo que é e que pode ser pensado, é imóvel e 

eterno. Com efeito, o movimento seria apenas ilusório, pois seria 

contrário a essência do ser, estando a proposição correta contida 

na alternativa [B]. A questão apresenta o conteúdo de uma 

maneira pouco reflexiva, o que requer do aluno um 
conhecimento memorialístico pouco eficiente do ponto de vista 

avaliativo.   
 
Resposta da questão 4: 

 [C] 

 

A investigação filosófica cosmológica, tratada no texto, é 
característica do período conhecido como pré-socrático, uma vez 

que nesse contexto a cosmologia era o principal objeto de 

reflexão dos filósofos. Os filósofos pré-socráticos buscavam 

formular explicações acerca da origem (arche) de todas as 

coisas, da natureza (physis) e dos fenômenos naturais a partir do 

uso da razão, não mais fazendo uso das narrativas míticas que até 

então predominavam. Por formularem juízos sobre o universo e 

sobre as leis que explicam seu funcionamento, essa filosofia é 

conhecida como cosmológica.   
 
Resposta da questão 5: 

 [E] 

 

Demócrito é considerado um dos pensadores pré-socráticos, que, 

em linhas gerais, buscavam compreender a natureza e sua 

origem. Para ele, a origem das coisas está no átomo, o menor e 

indivisível elemento dos entes.   
 
Resposta da questão 6: 

 [C] 

 

Pode-se dizer que a filosofia grega, em seu início, esteve 

preocupada com a origem das coisas, em especial da natureza. É 

essa uma das características que Nietzsche diagnostica e que está 

bem destacada na afirmativa [C].   
 
Resposta da questão 7: 

 [C] 

 

A fábula de La Fontaine se classifica como uma narrativa 

mitológica, pois estrutura-se por meio da mistura de elementos 

fantásticos e de elementos que compõe a realidade; tem o 
objetivo de narrar a origem dos acontecimentos de tempos 

imemoriais; cria suas narrativas por meio de genealogias; e busca 

possibilitar aos ouvintes o entendimento de questões complexas. 

A narrativa mitológica não se preocupava com a questão da 

coerência entre a realidade em a fantasia, seu objetivo era 

descrever através da narrativa uma explicação sobre as origens 

das questões que compõe a realidade humana, por meio da 

descrição de acontecimentos de tempos antigos, baseada não na 

razão, mas na autoridade de quem serve como interprete entre o 

mundo divino e o mundo natural. Esta narrativa era desprovida 

de caráter crítico ou científico. Embora represente a primeira 
tentativa de explicação da realidade, não se configurava ainda 

como um discurso filosófico ou estético.   
 
Resposta da questão 8: 

 [A]  

 

Somente a alternativa [A] está correta. Anaximandro considerava 
que a arché do mundo era o ilimitado, e não a água e o fogo. 

Anaxímenes, diferenciando-se de Anaximandro, afirmava que a 

origem das coisas era o ar. Por fim, Heráclito concebia o mundo 

justamente como um movimento de luta dos contrários.   
 
Resposta da questão 9: 

 [B] 
 

O nascimento da filosofia não significou o abandono absoluto 

dos mitos, que continuaram presentes tanto na cultura grega 

quanto em obras filosóficas, como recursos de argumentação, 

como bem apresenta a alternativa [E].   
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Resposta da questão 10: 
 [A] 

 

O período pré-socrático ou cosmológico, do final do século VII 

ao final do século IV a.C. , se deu quando a Filosofia ocupou-se 

fundamentalmente com a origem do mundo e suas 

transformações na natureza, pois entre outras coisas não admite a 

criação do mundo a partir do nada, mas a afirma a geração de 

todas as coisas por um princípio natural de onde tudo vem e para 

onde tudo retorna.   
 
Resposta da questão 11: 

 [D] 

 

O nascimento da filosofia é contemporâneo a transformações na 

estrutura social grega. As principais estão expressas na 

alternativa [D].   
 
Resposta da questão 12: 

 [C] 

 

A consciência mítica não pode ser considerada como uma 

consciência falsa e mentirosa. Ela corresponde a uma forma de 

conhecimento que visa explicar a origem de algo através da 

transmissão oral, feita de geração em geração, de histórias 

longínquas e extraordinárias.   
 
Resposta da questão 13: 

 [B]  

 

O nascimento da filosofia corresponde à passagem de uma 

explicação mitológica para uma explicação racional e sistemática 

sobre a origem das coisas e sobre as questões da natureza. Na 
afirmação de Tales se observa como o princípio de todas as 

coisas é o mesmo, a água. Sendo assim, tal frase também pode 

ser interpretada como “Tudo é um”.   
 
Resposta da questão 14: 

 [A] 
 

Somente a alternativa [A] está incorreta. A filosofia de Heráclito 

se opunha à de Parmênides. Enquanto Heráclito pensava a vida 

como um devir, em constante transformação, Parmênides 

defendia a imutabilidade do ser.   
 
Resposta da questão 15: 
 [B] 

 

O texto do enunciado deixa claro que, segundo Parmênides, o ser 

não é gerado, é imperecível, uno, infinito e contínuo. A única 

alternativa que está de acordo com essas características é a [B], 

única correta. 
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