
QUESTÕES DE FILOSOFIA 

TEMA: FILOSOFIA HELENISTICA 

PROFESSOR JONATAS BRAGA 

1.  (UENP) Julgue as afirmações sobre a filosofia helenista. 

 I. É o último período da filosofia antiga, quando a polis grega desaparece em razão de 

invasões sucessivas, por persas e romanos, sendo substituída pela cosmopolis, categoria 

de referência que altera a percepção de mundo do grego, principalmente no tocante à 

dimensão política. 

 II. É um período constituído por grandes sistemas e doutrinas que apresentam 

explicações totalizantes da natureza, do homem, concentrando suas especulações no 

campo da filosofia prática, principalmente da ética.  

III. Surgem nesse período a filosofia estoica, o epicurismo, o ceticismo e o 

neoplatonismo.  

Estão corretas as afirmativas: 

 a) Todas elas. 

 b) Apenas I e II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas II e III.  

e) Apenas I. 

 

2. (ENEM) 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) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 

3. (UFF) 

Filosofia 

O mundo me condena, e ninguém tem 

pena 

Falando sempre mal do meu nome 

Deixando de saber se eu vou morrer de 

sede 

Ou se vou morrer de fome 

Mas a filosofia hoje me auxilia 

A viver indiferente assim 

Nesta prontidão sem fim 

Vou fingindo que sou rico 

 

 

Pra ninguém zombar de mim 

Não me incomodo que você me diga 

Que a sociedade é minha inimiga 

Pois cantando neste mundo 

Vivo escravo do meu samba, muito 

embora vagabundo 

Quanto a você da aristocracia 

Que tem dinheiro, mas não compra 

alegria 

Há de viver eternamente sendo escrava 

dessa gente 

Que cultiva hipocrisia. 



Assinale a sentença do filósofo grego Epicuro cujo significado é o mais próximo da 

letra da canção “Filosofia”, composta em 1933 por Noel Rosa, em parceria com André 

Filho. 

a) É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que apreendemos 

pela intuição mental. 

b) Para sermos felizes, o essencial é o que se passa em nosso interior, pois é deste 

que nós somos donos. 

c) Para se explicar os fenômenos naturais, não se deve recorrer nunca à divindade, 

mas se deve deixá-la livre de todo encargo, em sua completa felicidade. 

d) As leis existem para os sábios, não para impedir que cometam injustiças, mas 

para impedir que as sofram. 

e) A natureza é a mesma para todos os seres, por isso ela não fez os seres humanos 

nobres ou ignóbeis, e, sim suas ações e intenções. 

 

4.  (UENP) Sobre as escolas éticas do período helenístico, da antiguidade clássica da 

Filosofia Grega, associe a primeira com a segunda coluna e assinale e alternativa 

correta.  

 

I. Epicurismo  

II.  Estoicismo  

III.  Ceticismo  

IV.  Ecletismo 

A. É uma moral hedonista. O fim supremo da vida é o prazer 

sensível; o critério único de moralidade é o sentimento. Os 

prazeres estéticos e intelectuais são como os mais altos 

prazeres. 

 B. Visa sempre um fim último ético-ascético, sem qualquer 

metafísica, mesmo negativa. 

 C. Se nada é verdadeiro, tudo vale unicamente.  

D. A paixão é sempre substancialmente má, pois é 

movimento irracional, morbo e vício da alma. 

 

a) I – A, II – B, III – C, IV – D 

b) I – A, II – B, III – D, IV – C  

c) I – A, II – D, III – C, IV – B  

d) I – A, II – D, III – B, IV – C  

e) I – D, II – A, III – B, IV – C 

 

5. (UFU) Segundo o texto abaixo, de Agostinho de Hipona (354-430 d. C.), Deus cria 

todas as coisas a partir de modelos imutáveis e eternos, que são as ideias divinas. Essas 

ideias ou razões seminais, como também são chamadas, não existem em um mundo à 

parte, independentes de Deus, mas residem na própria mente do Criador, 

[...] a mesma sabedoria divina, por quem foram criadas todas as coisas, conhecia 

aquelas primeiras, divinas, imutáveis e eternas razões de todas as coisas, antes de 

serem criadas [...].  

 

Sobre o Gênese, V, considerando as informações acima, é correto afirmar que se pode 

perceber:  



a) que Agostinho modifica certas ideias do cristianismo a fim de que este seja 

concordante com a filosofia de Platão, que ele considerava a verdadeira.  

b) uma crítica radical à filosofia platônica, pois esta é contraditória com a fé cristã.  

c) a influência da filosofia platônica sobre Agostinho, mas esta é modificada a fim de 

concordar com a doutrina cristã. 

 d) uma crítica violenta de Agostinho contra a filosofia em geral. 

 

6. (Enem 2016) Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto; e 

que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade; que os homens agem 

apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma 

vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que 

quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada 

deixando ao arbítrio dos sentidos 
.LAÉRCIO, D. Vidas e sentenças dos filósofos ilustres. Brasília: Editora UnB, 1988. 
 

O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: 

a) Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. 

b) Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. 

c) Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. 

d) Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. 

e) Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. 

 

7. (Unisc) Nas suas Meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: 

  

“Na vida de um homem, sua duração é um ponto, sua essência, um fluxo, seus 

sentidos, um turbilhão, todo o seu corpo, algo pronto a apodrecer, sua alma, 

inquietude, seu destino, obscuro, e sua fama, duvidosa. Em resumo, tudo o que é 

relativo ao corpo é como o fluxo de um rio, e, quanto á alma, sonhos e fluidos, a vida 

é uma luta, uma breve estadia numa terra estranha, e a reputação, esquecimento. O 

que pode, portanto, ter o poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa: a 

Filosofia. Ela consiste em abster-nos de contrariar e ofender o espírito divino que 

habita em nós, em transcender o prazer e a dor, não fazer nada sem propósito, evitar 

a falsidade e a dissimulação, não depender das ações dos outros, aceitar o que 

acontece, pois tudo provém de uma mesma fonte e, sobretudo, aguardar a morte com 

calma e resignação, pois ela nada mais é que a dissolução dos elementos pelos quais 

são formados todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para esses elementos em 

sua contínua transformação, por que, então, temer as mudanças e a dissolução do 

todo?” 

  

Considere as seguintes afirmativas sobre esse texto: 

  

I. Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal. 

II. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer. 

III.  Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude 

da vida humana. 

IV. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender 

que a morte é parte de um processo da natureza e assim evita que nos 

angustiemos por ela. 



V. Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do 

temor da morte. 

VI. Para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. 

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas IV e VI estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

e) Somente a afirmativa IV está correta. 

  

8. (Ueg) Em meados do século IV a.C., Alexandre Magno assumiu o trono da 

Macedônia e iniciou uma série de conquistas e, a partir daí, construiu um vasto império 

que incluía, entre outros territórios, a Grécia. Essa dominação só teve fim com o 

desenvolvimento de outro império, o romano. Esse período ficou conhecido como 

helenístico e representou uma transformação radical na cultura grega. Nessa época, um 

pensador nascido em Élis, chamado Pirro, defendia os fundamentos do ceticismo. Ele 

fundou uma escola filosófica que pregava a ideia de que: 

 

a) seria impossível conhecer a verdade. 

b) seria inadmissível permanecer na mera opinião. 

c) os princípios morais devem ser inferidos da natureza. 

d) os princípios morais devem basear-se na busca pelo prazer. 

 

9. (Uenp) Julgue as afirmações sobre a filosofia helenista. 

I. É o último período da filosofia antiga, quando a polis grega desaparece em razão de 

invasões sucessivas, por persas e romanos, sendo substituída pela cosmopolis, categoria 

de referência que altera a percepção de mundo do grego, principalmente no tocante à 

dimensão política. 

II. É um período constituído por grandes sistemas e doutrinas que apresentam 

explicações totalizantes da natureza, do homem, concentrando suas especulações no 

campo da filosofia prática, principalmente da ética. 

III. Surgem nesse período a filosofia estoica, o epicurismo, o ceticismo e o 

neoplatonismo. 

  

Estão corretas as afirmativas: 

a) Todas elas. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas II e III. 

e) Apenas I. 

  

10. (UFU) A teologia natural, segundo Tomás de Aquino (1225-1274), é uma parte da 

filosofia, é a parte que ele elaborou mais profundamente em sua obra e na qual ele se 

manifesta como um gênio verdadeiramente original. Se se trata de física, de fisiologia 

ou dos meteoros, Tomás é simplesmente aluno de Aristóteles, mas se se trata de Deus, 

da origem das coisas e de seu retorno ao Criador, Tomás é ele mesmo. Ele sabe, pela fé, 

para que limite se dirige, contudo, só progride graças aos recursos da razão.  
 

GILSON, Etienne. A Filosofia na Idade Média, São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 657.  
 



De acordo com o texto acima, é correto afirmar que  

a) a obra de Tomás de Aquino é uma mera repetição da obra de Aristóteles. 

b) Tomás parte da revelação divina (Bíblia) para entender a natureza das coisas.  

c) as verdades reveladas não podem de forma alguma ser compreendidas pela razão 

humana.  

d) é necessário procurar a concordância entre razão e fé, apesar da distinção entre 

ambas. 

 

11. (ENEM)  

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, transforma-se 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 

 

12. (ESPM) Seu principal objetivo era demonstrar, por um raciocínio lógico formal, a 

autenticidade dos dogmas cristãos. A filosofia devia desempenhar um papel auxiliar na 

realização deste objetivo. Por isso a tese de que a filosofia está a serviço da teologia.  
                                   (Antonio Carlos Wolkmer – Introdução à História do Pensamento Político)  

 

O texto deve ser relacionado com:  

a) a filosofia epicurista.  

b) a filosofia escolástica.  

c) a filosofia iluminista.  

d) o socialismo.  

e) o positivismo. 

 

 



13. Não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos grande parte dela. A vida, 

se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para 

realização de importantes tarefas. Ao contrário, se desperdiçada no luxo e na indiferença, 

se nenhuma obra é concretizada, por fim, se não se respeita nenhum valor, não realizamos 

aquilo que deveríamos realizar, sentimos que ela realmente se esvai. 

(SÊNECA. Sobre a brevidade da vida. Porto Alegre: L&PM, 2007, p. 26.) 

Tendo como base o texto acima, é correto afirmar que 

a) grande parte da ética apresentada por Sêneca está calcada na aceitação dos valores 

vigentes e da vida em sociedade de Roma. 

b) segundo Sêneca, a vida é breve e que temos que aproveitá-la da melhor maneira 

possível, inclusive com hábitos hedonistas 

c) podemos encontrar nos escritos de Sêneca a influência da filosofia estoica, 

principalmente nas regras de vida desenvolvidas por ele. 

d) Sêneca desenvolveu seu pensamento sob os pilares da tradição Patrística latina, 

culminando na construção de um conjunto de regras morais. 

 

14. (ENEM) Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: “Eu a perdi”, mas sim: “Eu a 

restituí”. O filho morreu? Foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. “A propriedade 

me foi subtraída”, então também foi restituída. “Mas quem a subtraiu é mau”. O que te 

importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz 

uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem 

os que se instalam em uma hospedaria. 
EPICTETO. Encheirídion. In: DINUCCI, A. Introdução ao Manual de Epicteto. 

São Cristóvão: UFS, 2012 (adaptado). 

 

A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epicteto é 

a) Explicar o mundo com números. 

b) Identificar a felicidade com o prazer. 

c) Aceitar os sofrimentos com serenidade. 

d) Questionar o saber científico com veemência. 

e) Considerar as convenções sociais com desprezo. 

 

15. Em relação às Escolas Helenísticas e Imperiais, enumere a segunda coluna de acordo 

com a primeira.  

1 - Cinismo.  

2 - Epicurismo.  

3 - Estoicismo.  

4 - Ceticismo.  

 

(  ) Fundada por Zenão de Citium, ensinava em Atenas na Stoa Poikilê. Entre seus 

representantes na Roma Imperial, destacaram-se Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio.  

(  ) Desenvolveu uma argumentação para mostrar que é necessário suspender o juízo, 

recusar sua adesão a todo dogma e alcançar, assim, a tranquilidade da alma. Em Roma, 

Sexto Empírico foi considerado um dos seus representantes e escreveu Esboços 

Pirrônicos.  

 

(  ) Devedora da cosmologia desenvolvida por Demócrito de Abdera, construiu uma 

física materialista e explicou que o Universo é formado por átomos e pelo vazio. Em 



Atenas, tinha sua Escola no local chamado Jardim. Lucrécio foi seu grande 

representante em Roma.  

(  ) Seus membros menosprezaram as regras sociais, não se preocupando com normas de 

condutas. Destacaram-se como alguns de seus maiores representantes, Diógenes de 

Sínope e Hipárquia.  

 

A sequência correta é  

a) 1, 2, 3, 4.  

b) 3, 1, 4, 2 

c) 3, 4, 2, 1 

d) 3, 2, 1, 4  
 

16. (UFRGS) Leia o segmento abaixo.  

O homem medieval pensa no cotidiano usando os mesmos moldes de sua teologia.  
HUIZINGA, Johan. O outono da Idade Média. São Paulo: Cosacnaify, 2010. p. 375.  

 

A base da teologia, no mundo medieval, sustenta-se  

a) na escolástica.  

b) no epicurismo.  

c) no protestantismo.  

d) no cristianismo primitivo.  

e) no paganismo. 

 

17. (UFMA) “Embora esses dogmas pertençam à religião, os utopianos pensam que a 

razão pode induzir, por si mesma, a crer neles e aceitá-los. Não hesitam em declarar 

que, na ausência desses princípios, fora preciso ser estúpido para não procurar o prazer 

por todos os meios possíveis, criminosos ou legítimos. A virtude consistiria, então, em 

escolher, entre duas volúpias, a mais deliciosa, a mais picante; e em fugir dos prazeres 

que se seguissem dores mais vivas do que o gozo que tivessem proporcionado”. 
                   (MORE, Thomas. A utopia. Trad. Luis de Andrade, São Paulo: Nova Cultural, 1988. Col. Os Pensadores)  

 

A questão sobre a natureza da felicidade humana e a possibilidade de sua realização é 

uma das principais questões estudadas pela filosofia grega antiga, sendo discutida no 

interior de uma ética e relacionada a noções de virtude e de justiça. Sabe-se que uma das 

características principais do humanismo, presente no pensamento renascentista, é 

justamente a releitura dos filósofos antigos, buscando integra-los a concepção cristã de 

vida. A concepção ética do povo utopiano, descrita na obra A utopia, de Thomas More 

pode ser considerada, em suas linhas gerais, uma revalorização de que corrente 

filosófica grega?  

 

a) Dos sofistas, na medida em que defende que a felicidade consiste em obter o máximo 

de prazer possível, especialmente os que nos advém das honras, do sucesso e das 

riquezas materiais.  

b) Do platonismo, na medida em que separa os prazeres em duas classes: os 

relacionados ao corpo e os relacionados à alma, e que a felicidade estaria no gozo dos 

prazeres relacionados a alma, devendo-se desprezar os prazeres do corpo. 

c) Do estoicismo, na medida em que defende que a felicidade consiste na tranquilidade 

ou ausência de perturbação, alcançada através do autocontrole, da contenção e da 

austeridade, desprezando-se todo tipo de prazer.  



d) Do aristotelismo, na medida em que defende que a felicidade á uma “virtude da alma 

segundo a virtude perfeita” e que essa virtude consistiria em uma espécie de mediania, 

de meio termo entre dois extremos. 

e) Do epicurismo, na medida em que defende que a felicidade consiste no gozo dos 

prazeres, mas não de todo e qualquer prazer, apenas os bons e honestos, devendo ser 

rejeitados os que levam a dores mais intensas do que o gozo que proporcionam. 

 

18. (UNICENTRO) Sobre o conceito de ética, analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta a(s) correta(s) 

 

 I. Para Aristóteles, as ações humanas não são como as operações naturais. Na natureza 

cada ser segue necessariamente as exigências impostas por sua matéria e por sua forma, 

ou seja, o acidente é secundário. Em relação às ações humanas dá-se exatamente o 

contrário, nelas o acidente predomina, pois embora o homem possua vontade e poder de 

escolher a ação que deseja realizar, ele também se engana e pode não alcançar aquilo 

que almejou.  

II. A ética epicurista é basicamente um hedonismo. O motor e a meta da vida humana 

são identificados ao prazer. Prazer, mas prazer com medida e senso de limite. O 

hedonismo epicurista alia prazer e serenidade.  

III. A primeira e mais importante ideia geral do estoicismo é a exaltação da natureza, 

daí o primeiro princípio da ética estoica: todos devem viver em conformidade com a 

natureza. Nisto resume-se a virtude. Pautar a vida segundo as prescrições da natureza 

significa, para os estoicos, servir ao interesse geral da coletividade, antes que seu 

próprio.  

IV. O pensamento ético-teológico de São Tomás de Aquino afasta-se inteiramente do 

aristotelismo. O primeiro e inabalável postulado do sistema tomista é o de que o homem 

não foi dotado pelo Criador da capacidade de separar a verdade do erro, por isso o juízo 

ético está absolutamente ligado aos sentimentos e emoções. 

 

a) Apenas I, III e IV estão corretas.  

b) Apenas I está correta.  

c) Apenas I e IV estão corretas.  

d) Apenas I, II e III estão corretas.  

e) Apenas IV está correta. 

 

19. (UNCISAL) A filosofia de Santo Agostinho é essencialmente uma fusão das 

concepções cristãs com o pensamento platônico. Subordinando a razão à fé, Agostinho 

de Hipona afirma existirem verdades superiores e inferiores, sendo as primeiras 

compreendidas a partir da ação de Deus. Como se chama a teoria agostiniana que afirma 

ser a ação de Deus que leva o homem a atingir as verdades superiores?  

 

a) Teoria da Predestinação.  

b) Teoria da Providência.  

c) Teoria Dualista.  

d) Teoria da Emanação.  

e) Teoria da Iluminação. 

 

 

 



20. (UFU) Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente 

as capacidades da razão humana. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno. Ao 

contrário, existem verdades que podem ser atingidas pela razão: por exemplo, que Deus 

existe, que há um só Deus etc.  
 

AQUINO, Tomás de. Súmula contra os Gentios. Capítulo Terceiro: A possibilidade de descobrir 

a verdade divina. Tradução de Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 61.  

 

Para São Tomás de Aquino, a existência de Deus se prova  

a) por meios metafísicos, resultantes de investigação intelectual.  

b) por meio do movimento que existe no Universo, na medida em que todo movimento 

deve ter causa exterior ao ser que está em movimento.  

c) apenas pela fé, a razão é mero instrumento acessório e dispensável.  

d) apenas como exercício retórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO: 

 

1-A 

2-A 

3-B 

4-D 

5-C 

6-C 

7-C 

8-A 

9-A 

10-D 

 

 

11-D 

12-B 

13-C 

14-C 

15-C 

16-A 

17-E 

18-D 

19-E 

20-B 


