1. (ENEM – 2012)

TEXTO I
Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e
existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se
em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por
feltragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais
condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transformase em pedras.
BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 (adaptado).

TEXTO II
Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: “Deus, como criador de todas as coisas, está no
princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em face desta
concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou
de algum dos quatro elementos, como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga
Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha.”
GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã. São Paulo: Vozes, 1991 (adaptado).
Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do
universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e
de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que

A) eram baseadas nas ciências da natureza.
B) refutavam as teorias de filósofos da religião.
C) tinham origem nos mitos das civilizações antigas.
D) postulavam um princípio originário para o mundo.
E) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas.

Resolução
Tanto a teoria do filósofo grego pré-socrático Anaxímenes de Mileto (588-524 a. C.), quanto do
teólogo Basílio Magno, que viveu na Idade Média, procuram postular princípios da constituição
do mundo. Se por um lado Anaxímenes estabelecia um princípio baseado na natureza que era
o ar, Basílio Magno acreditava em um princípio religioso, em que Deus era a origem de tudo.
RESPOSTA CORRETA:
D
postulavam um princípio originário para o mundo.

2. (ENEM – 2012)
Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é
um objeto de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto
racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo.
Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina das Ideias formava-se em sua mente.
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012
(adaptado).
O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das
Ideias de Platão (427 a.C.-346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa
relação?

A) estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.
B) privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.
C) atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis.
D) afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não.
E) rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão.

Resolução
De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos: o
inteligível e o sensível. As ideias nascem em um mundo inteligível, real e imutável dominadas
pela razão e pelos conceitos sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações seria uma
mera cópia do mundo inteligível o que as tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão as
sensações podem nos confundir e induzir ao erro, sendo somente a razão a responsável pela
formação do conhecimento.
RESPOSTA CORRETA:
D
afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não.

3. (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, Aristoteles a identifica
como

A) busca por bens materiais e títulos de nobreza.
B) plenitude espiritual e ascese pessoal.
C) finalidade das ações e condutas humanas.
D) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.
E) expressão do sucesso individual e reconhecimento público.

Resolução
A concepção aristotélica de felicidade estava ligada à ética, ou seja, às boas ações humanas
baseadas em regras que nortearão a vida em sociedade. Para Aristóteles, a felicidade não
provém de um entretenimento, mas de uma ação, do trabalho e do esforço. A felicidade é
assim uma busca e um progresso. Dessa maneira, a felicidade deveria estar ligada à finalidade
das ações e condutas humanas.
RESPOSTA CORRETA:
C
finalidade das ações e condutas humanas.

4. (ENEM – 2013)
Durante a realeza, e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de
uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular
a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma
comissão de dez pessoas – os decênviros – para escrever as leis. Dois deles viajaram a Atenas,
na Grécia, para estudar a legislação de Sólon.
COULANGES, F. A cidade antiga. São Paulo. Martins Fontes, 2000.
A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada à

A) adoção do sufrágio universal masculino.
B) extensão da cidadania aos homens livres.
C) afirmação de instituições democráticas.
D) implantação de direitos sociais.
E) tripartição dos poderes políticos.

Resolução
A partir do século VIII a.C., a organização política passou a sofrer profundas mudanças em
Atenas. Os eupátridas (donos das terras que monopolizavam o poder político) foram obrigados
a fazer concessões para outros setores da sociedade como artesãos e comerciantes. Nesse
período, o legislador Drácon foi responsável pela introdução do registro por escrito das leis. A
partir desse momento, a Cidade de Atenas passou a ser governada com base em uma
legislação e não conforme o costume. Tal quadro faz parte de um processo de extensão da
cidadania que foi totalmente consolidada por Clístenes, que estendeu a participação política a
todos os homens livres.
RESPOSTA CORRETA:
B
extensão da cidadania aos homens livres.

5. (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.

Resolução
Para responder essa questão espera-se que o candidato não só conheça Epicuro como saiba
quais são suas principais ideias filosóficas. Entre as principais delas, Epicuro procurou pensar
os desejos e os prazeres como formas de alcançar a felicidade de forma segura e tranquila. É
importante não confundir as ideias de Epicuro a qualquer forma de hedonismo: para ele o
prazer e, por conseguinte, o desejo estão relacionados à Natureza, como, por exemplo, à
saúde e às necessidades do corpo; ele preza a tranquilidade e foge dos excessos, assim como
dos desejos frívolos e artificiais. O conhecimento das ideias de Epicuro, assim como e
conjuntamente com a análise do trecho escolhido levariam o candidato à alternativa correta.
RESPOSTA CORRETA:
A

