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1) Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a 

justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas 

acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras 

da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. 

RACHELS, J. Problemas da filosofia. Lisboa: Gradiva, 2009 

O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, de Platão, 

sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de: 

a) determinações biológicas impregnadas na natureza humana 

b) verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais 

c) mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas 

d) convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes 

e) sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas 

 

2) Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: “Este objeto que 

estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter 

defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão, e lhe é, pelo contrário, inferior”. 

Assim, para podermos fazer estas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido 

ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que 

imperfeitamente. 

PLATÃO. Fédon. São Paulo: Abril Cultural, 1972 

Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica: 

a) estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos 

b) comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele 

c) descrever corretamente as características do objeto observado 

d) fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser 

e) identificar outro exemplar idêntico ao observado 

 

3) Os andróginos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses 

em um primeiro momento pensam em matá-los de forma sumária. Depois decidem 

puni-los da forma mais cruel: dividem-nos em dois. 

Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e, com uma linha, dividíssemos ao 

meio. Desta forma, até hoje as metades separadas buscam reunir-se. Cada um com 

saudade de sua metade, tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, enlaçando-se um 

ao outro, desejando formar um único ser. 

PLATÃO. O banquete. São Paulo: Nova Cultural, 1987 

No trecho da obra O banquete, Platão explicita, por meio de uma alegoria, o: 

a) bem supremo como fim do homem 

b) prazer perene como fundamento da felicidade 

c) ideal inteligível como transcendência desejada 

d) amor como falta constituinte do ser humano 

e) autoconhecimento como caminho da verdade 

 

4) Platão: A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas 

paixões e de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores 

e seus ódios; confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão 

e do menor rigor. 



Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo 

opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem 

o seu caráter insuficiente. 

CHATELET, F. História das Ideias Políticas. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 17 

Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à: 

a) oligarquia 

b) república 

c) democracia 

d) monarquia 

e) plutocracia 

 

5) O que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura. As produções da pintura 

apresentam-se como seres vivos, mas se lhes perguntarmos algo, mantêm o mais solene 

silêncio. 

O mesmo ocorre com os escritos: poderíamos imaginar que falam como se pensassem, 

mas se os interrogarmos sobre o que dizem (…) dão a entender somente uma coisa, 

sempre a mesma (…) E quando são maltratados e insultados, injustamente, têm sempre 

a necessidade do auxílio de seu autor porque são incapazes de se defenderem, de 

assistirem a si mesmos. 

Platão, Fedro ou Da beleza. São Paulo; Guimarães, 1998 

Nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua 

concepção de filosofia. 

Assinale a alternativa que permite concluir, com apoio do fragmento apresentado, uma 

das principais características do platonismo. 

a) A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo, e o conhecimento funda-se 

no rigor interno das argumentações, produzido e comprovado pela confrontação dos 

discursos 

b) O platonismo se vale da oratória política, sem compromisso filosófico com a busca 

da verdade, mas dirigida ao convencimento dos governantes das Cidades 

c) Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com 

sentido completo, as quais, no seu entender, esgotam o conhecimento acerca do mundo 

d) O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso, pois o 

conhecimento filosófico modifica-se segundo as habilidades e a argúcia dos filósofos 

e) A poesia rimada é o veículo de difusão das ideias platônicas, sendo a filosofia uma 

sabedoria alcançada na velhice e ensinada pelos mestres aos discípulos 

 

6) O mundo grego no século IV a. C. era marcado por uma estrutura de cidades-Estado 

dispersas pelo território helênico. Essa fragmentação política levou os filósofos a 

procurarem estabelecer uma ideia sobre as formas de governo que fossem as mais 

adequadas. Entre essas ideias, pode-se destacar 

a) a democracia racional, defendida por Demócrito 

b) a oligarquia comercial, defendida por Sócrates 

c) a aristocracia rural, defendida por Heráclito 

d) o governo de filósofos, defendido por Platão 

 

7) 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 

 

8) 

  
No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto 

significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a  

a) suspensão do juízo como reveladora da verdade. 

b) realidade inteligível por meio do método dialético. 

c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus. 

d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino.  

e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade 

 

9) No contexto da Filosofia Clássica, Platão e Aristóteles possuem lugar de destaque. 

Suas concepções, que se opõem, mas não se excluem, são amplamente estudadas e 

debatidas devido à influência que exerceram, e ainda exercem, sobre o pensamento 

ocidental. Todavia é necessário salientar que o produto dos seus pensamentos se insere 

em uma longa tradição filosófica que remonta a Parmênides e Heráclito e que 

influenciou, direta ou indiretamente, entre outros, os racionalistas, empiristas, Kant e 



Hegel. Observando o cerne da filosofia de Platão, assinale nas opções abaixo aquela que 

se identifica corretamente com suas concepções.  

a) A dicotomia aristotélica (mundo sensível X mundo inteligível) se opõe radicalmente 

as concepções de caráter empírico defendidas por Platão.  

b) A filosofia platônica é marcada pelo materialismo e pragmatismo, afastando-se do 

misticismo e de conceitos transcendentais.  

c) Segundo Platão a verdade é obtida a partir da observação das coisas, por meio da 

valorização do conhecimento sensível.  

d) Para Platão, a realidade material e o conhecimento sensível são ilusórios.  

e) As concepções platônicas negam veementemente a validade do Inatismo. 

 

10) Nos livros II e III, Platão, através de Sócrates, discute sobre as artes no contexto da 

educação dos guardiães. Já no livro X, ele trata de vários tipos de práticas artísticas, que 

devem ser consideradas na cidade como um todo, não somente nas instituições 

pedagógicas. Nesse último livro, Sócrates é duro ao afirmar que a poesia (imitativa) deve 

ser inteiramente excluída da cidade (595a). Em que obra essa recusa de Sócrates está 

registrada? 

  a) No diálogo “Banquete”, de Platão, em que Sócrates trata dos diversos tipos de arte.  

  b) No diálogo “Teeteto”, de Platão, em que Sócrates e esse personagem discutem sobre a 

natureza da arte, especialmente da poesia.  

  c) No diálogo “Timeu”, de Platão, em que Sócrates discorre sobre o tema da arte, 

reportando-se à natureza da pintura e da poesia.  

  d) No diálogo “Político”, de Platão, em que Sócrates apresenta a arte da política aos 

cidadãos atenienses.  

  e) No diálogo “República”, de Platão, no qual Sócrates afirma que a poesia pode levar à 

corrupção do caráter humano. 
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