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PROFESSOR: MARCOS FRANCISCO DE MACEDO
TEXTO I
Definir o que é filosofia não é uma tarefa tão fácil, pois a própria filosofia já foi pensada
e repensada desde que o termo foi inventado por Pitágoras, por volta do século VI a.C. A
palavra é formada por duas palavras gregas, “philos”, que quer dizer amor ou amizade, e
“sophia”, que quer dizer sabedoria ou conhecimento. Filosofia, portanto, seria amor pelo
conhecimento, pela sabedoria.
Sendo o filósofo um “amante do conhecimento”, isso não significa que ele é dono do
saber, mas apenas um amigo e amante da verdade que está fora de seu domínio; seu papel é
buscar a sabedoria, relacionar-se com ela e dividi-la com os outros.
Internet:<http://emeric.wordpress.com/o-que-e-filosofia/>.
Acesso em 05/03/2013(com adaptações).

Tendo o texto anterior e o conteúdo estudado em sala como referências iniciais, julgue os itens
em (C) para os corretos ou (E) para os errados:
(C) (E) A dúvida deve ser evitada na filosofia, uma vez que impede os avanços do
conhecimento e a organização dos pensamentos.
(C) (E) A filosofia é uma área do saber que desenvolve a consciência racional para alcançar
explicações mais coerentes acerca da realidade.
(C) (E) O nome criado por Pitágoras mostra que o filósofo é aquele que detém todo o saber e,
por isso, tem autoridade para expor a verdade absoluta.
(C) (E) As perguntas a respeito da existência humana não têm muita importância para a
filosofia, pois apenas a preocupação em entender o que é a natureza é que move as pesquisas
filosóficas.
(C) (E) O filósofo Pitágoras afirmava que somente o homem é capaz de filosofar, isto é, de
buscar o saber.
(C) (E) Uma pergunta filosófica sobre a consciência do ser humano estabelece ligações com a
cultura e a natureza.
(C) (E) As questões filosóficas analisam os conteúdos isoladamente, para que se possa ter uma
definição exata dos casos analisados.
(C) (E) O filósofo é um perito na arte de espantar-se, quando se depara com algo novo, é
movido por um sentimento de profunda admiração.

TEXTO II
QUANDO PENSAMOS SOBRE O PENSAR
Para mim a coisa mais interessante do mundo é o pensamento. Eu sei que uma porção
de coisas é também muito importante e maravilhosa, como a eletricidade, o magnetismo e a
força da gravidade. Mas, embora a gente compreenda essas coisas elas não podem nos
compreender. Portanto, deve ser uma coisa muito especial.
Se pensarmos sobre a eletricidade, podemos compreendê-la melhor, mas quando
pensamos sobre o pensar, parece que compreendemos melhor a nós mesmos.
LIPMAN, Matthew. A descoberta de Ari dos Telles.
2ª Ed. Trad. Ana Luíza Fernandes e Maria Alice B. Pontes.
São Paulo: Interação/Difusão Nacional do Livro, 1988,
Coleção Filosofia para Crianças.
(com adaptações)

Tendo o texto anterior e o conteúdo estudado em sala como referências iniciais, julgue os itens
em (C) para os corretos ou (E) para os errados:
(C) (E) O pensamento, quando entendido como atividade de inteligência, conta com a sua
descoberta mais poderosa e enigmática: a palavra.
(C) (E) O texto afirma que pensar é uma coisa importante, pois a partir do pensar, combinamos
ideias, raciocinamos e refletimos.
(C) (E) O pensamento familiariza as pessoas com o mundo e as leva a compreender o
significado dos objetos, das pessoas e das relações entre uns e outros.
(C) (E) O “pensar sobre o pensar” é a reflexão dos pensamentos das outras pessoas.
(C) (E) Apesar de podermos compreender todas as maravilhas do mundo, elas não podem nos
compreender, porque muitas coisas são abstratas e imateriais.
(C) (E) Nos conceitos filosóficos, o pensamento não é a parte essencial para a comunicação,
basta a ação dos indivíduos.
(C) (E) O filósofo grego Platão afirmou que as palavras seriam apenas instrumentos do pensar.
Elas não seriam úteis para a comunicação.
(C) (E) De acordo com o texto, o exercício do pensar nos faz refletir e o filosofar é um pensar
melhor.
(C) (E) O “pensar sobre o pensar” é a reelaboração das próprias atividades racionais e
intelectuais.
TEXTO III
CONVIVENDO COM NOSSAS DIFERENÇAS
Em geral, na sociedade em que vivemos estamos mais voltados para o nosso grupo
social, do qual fazem parte apenas pessoas escolhidas. Acontece que os membros dessa nossa
sociedade são diferentes entre si. Isso faz com que, apesar de sempre haver uma escolha, muitas
vezes sejamos obrigados a conviver com a diferença. Mesmo que a gente escolha o emprego
mais adequado, a melhor escola para nossos filhos, o melhor clube, a melhor roda de amigos,
assim teremos de conviver com pessoas diferentes de nós, seja no físico, seja na inteligência.
Aliás, a seleção persistente de convivência social é sempre preconceituosa. Até porque o
diferente nos mete um pouco de medo.
RINAS, João Baptista Cintra. Viva a diferença: convivendo com
nossas restrições e diferenças. pp. 100-101.
(Com adaptações).

Tendo o texto anterior e o conteúdo estudado em sala como referências iniciais, julgue os itens
em (C) para os corretos ou (E) para os errados:
(C) (E) Infere-se do texto que as pessoas geralmente não aceitam o que é diferente por
conveniência ou por puro preconceito.
(C) (E) Em geral, na sociedade em que vivemos as pessoas ainda tem receio em conviver com a
diferença.
(C) (E) Não existem diferenças nos seres humanos, somos iguais politicamente, socialmente e
na essência.
(C) (E) As regras sociais estão ligadas diretamente pelos valores ensinados na religião.
(C) (E) As pessoas não só aprendem as regras e os valores transmitidos pelas instituições sociais
(família, escola e religião), como, também, podem criticá-los, rejeitá-los e substituí-los por
outros.
(C) (E) O valor faz referência ao mérito de uma pessoa cumprir a lei.
(C) (E) As ações dos indivíduos em escolher suas amizades são livres em decorrência da sua
constituição de liberdade.
(C) (E) O respeito às normas e regras estabelecidas pela sociedade são fundamentais para que os
indivíduos vivam em harmonia.

(C) (E) Algumas pessoas também são discriminadas dependendo do local onde nasceram. No
Brasil, por exemplo, muitos nordestinos não discriminados por causa do preconceito que está
presente na sociedade.

TEXTO IV
IMAGINAÇÃO E FANTASIA
Qual é a criança que nunca imaginou um mundo sempre bonito, cheio de brinquedos
maravilhosos? Quem nunca imaginou uma casa diferente, numa rua diferente, num país
diferente? Por meio da imaginação, podemos chegar a qualquer parte do mundo.
[...]
A figura do herói é muito importante na adolescência, período de definição da
personalidade do indivíduo. Nessa fase da vida o jovem precisa se guiar de grandes exemplos.
Para muitos jovens os pais são exemplos desses super-heróis.
OLIVEIRA, Raimundo Nonato Nogueira de. Filosofia: Investigando o Pensar.
3ª Edição, Editoria Edjovem: Fortaleza, 2011, páginas 128 e 134.
(Com adaptações).

Tendo o texto anterior e o conteúdo estudado em sala como referências iniciais, julgue os itens
em (C) para os corretos ou (E) para os errados:
(C) (E) Os heróis e vilões que aparecem nas histórias em quadrinhos, em filmes na tevê e no
cinema, estão presentes na imaginação de cada um de nós.
(C) (E) O homem é um ser imaginário, pois ele é capaz de inventar o novo, a partir de sua
imaginação criadora.
(C) (E) O homem não tem capacidade de representar objetos pelo pensamento, característica
justificada pelo fato de sua imaginação ser bastante limitada.
(C) (E) No contexto filosófico é possível o ser humano pensar sem fantasiar.
(C) (E) Na mitologia grega, os atos de Hércules o transformaram em herói nacional, cultuado
em toda a Grécia.
(C) (E) Todos os seres humanos são capazes de inventar, projetar ou traçar coisas que desejam
em sua vida.
(C) (E) Fantasia é a capacidade humana de imaginar ou criar determinados objetos ou situações.
(C) (E) O que torna o homem um ser muito especial é a capacidade que ele tem de inventar o
novo a partir das imagens que estão “pintadas” em seu cérebro.
(C) (E) Durante a adolescência a ousadia aflora, e como o herói é um símbolo dessa ousadia,
muitos jovens buscam nessas figuras um modelo de vida.

