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1 - A Patrística é o primeiro momento da filosofia cristã. Sobre esta tendência filosófica, leia as 

seguintes afirmativas:  

I. a Patrística é um movimento de pensadores cristãos que procura justificar teórica e 

filosoficamente a concepção de vida e de mundo depreendida da Bíblia.  

II. Boécio não é considerado um pensador da Patrística.  

III. Plotino é um pensador considerado como participante da Patrística.  

IV. a Patrística sempre rejeitou a filosofia greco-romana em seu todo.  

V. Santo Agostinho é considerado o maior pensador da Patrística latina.  

VI. um dos temas fundamentais da Patrística é a discussão do sentido da Santíssima Trindade.  

Assinale a alternativa CORRETA.  

A( ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.  

B( ) Somente as afirmativas I, II, V e VI são corretas.  

C( ) Somente as afirmativas III, V e VI são corretas.  

D( ) Somente as afirmativas I, V e VI são corretas.  

E( ) Somente as afirmativas II, V e VI são corretas.  

 

2) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.  

Sabemos das lutas de Santo Agostinho contra as heresias, especialmente no que tange às suas 

interpretações do sentido histórico da religião cristã. Uma destas heresias foi o Pelagianismo. 

Segundo Santo Agostinho, em que consiste o erro a que essa heresia conduz?  

A( ) Todos os seres humanos são hereges.  

B( ) Se não há pecado original, então tampouco pode haver a missão salvadora de Jesus Cristo.  

C( ) O ser humano é mau por natureza, não por escolha.  

D( ) Deus, ao criar o ser humano, também criou o mal.  

E( ) Não há como superar o mal.  

 

3) Leia a seguinte passagem de Santo Agostinho:  



"Incorre em erro a alma quando se identifica tanto a essas imagens [exteriores], e, levada por 

tal amor, vem a considerar-se da mesma natureza que elas." (A trindade) Conforme o 

pensamento de Santo Agostinho, analise as afirmativas abaixo derivadas do trecho citado:  

I. o amor nunca nos engana.  

II. o erro deve-se à ação da própria alma.  

III. o erro acontece quando a alma se identifica com coisas exteriores a ela.  

IV. a alma erra porque, no pecado original, foi abandonada por Deus.  

V. a alma erra porque faz parte da natureza.  

Assinale a alternativa CORRETA.  

A( ) Somente as afirmativas II e III são corretas.  

B( ) Somente a afirmativa V é correta.  

C( ) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  

D( ) Somente a afirmativa II é correta.  

E( ) Somente a afirmativa III é correta.  

 

4 ) Analise as afirmativas abaixo sobre a importância que Santo Agostinho atribui à memória. 

Mas o que é o mais importante a ser lembrado?  

I. Nossa infância.  

II. Nosso eu.  

III. O pecado original.  

IV. Deus.  

V. Nossas imagens externas.  

Assinale a alternativa CORRETA.  

A( ) Somente as afirmativas I e II são corretas.  

B( ) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  

C( ) Somente a afirmativa II é correta.  

D( ) Somente a afirmativa III é correta.  

E( ) Somente a afirmativa IV é correta.  

 



5) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.  

Segundo Santo Agostinho, através de qual procedimento podemos descobrir a verdade?  

A( ) Pela experiência empírica.  

B( ) Pelo diálogo ecumênico.  

C( ) Pela iluminação interior.  

D( ) Pela ação do Demiurgo.  

E( ) Pela dedução transcendental das categorias.  

 

6) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.  

A quem os historiadores da filosofia, Gilson e Boehner, atribuem a seguinte afirmação sobre a 

justificação racional da existência de Deus: "A partir da experiência obtém-se a ideia de ser 

supremo que, sendo eterno, também deve ser necessário; e, como tal, não pode ser pensado 

como não existente."?  

A( ) Santo Agostinho.  

B( ) Santo Anselmo de Cantuária.  

C( ) Santo Tomás de Aquino.  

D( ) Santo Alberto Magno.  

E( ) Averróis.  

 

7) A respeito daquilo que Santo Tomás de Aquino pensa sobre a relação entre fé e razão, 

através da correlação entre teologia e filosofia, assinale a alternativa CORRETA.  

A( ) A filosofia pode contestar a teologia.  

B( ) A teologia, de acordo com a filosofia, determina Deus como uma ideia reguladora da 

razão.  

C( ) A teologia tem de se subordinar à filosofia.  

D( ) Não há nenhuma relação entre fé e razão.  

E( ) A fé orienta a razão.  

 

8) Segundo Santo Tomás de Aquino, há cinco vias que mostram a existência de Deus.  



Assinale qual das alternativas descreve CORRETAMENTE estas cinco vias.  

A( ) Os argumentos: do primeiro motor; sobre a primeira causa eficiente; sobre o existente 

necessário; sobre os graus do ser; sobre o fim supremo de todas as coisas.  

B( ) Os argumentos: da iluminação interior; sobre a primeira causa eficiente; sobre o primeiro 

motor; sobre o fim supremo de todas as coisas; sobre os graus do ser.  

C( ) Os argumentos: sobre a iluminação interior; sobre a dialética da Ideia do Bem; sobre a 

causalidade necessária; sobre a hierarquia dos seres; sobre a eternidade.  

D( ) Os argumentos: sobre a hierarquia dos seres; sobre a iluminação interior; sobre a dialética 

da Ideia de Bem; sobre o primeiro motor; sobre a ideia inata de Deus.  

E( ) Os argumentos: sobre a Ideia transcendental de Deus; sobre a causalidade necessária; 

sobre a eternidade; sobre a iluminação interior; sobre o fim supremo de todas as coisas.  

 

9) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.  

No contexto da polêmica dos universais, de quem é a conhecida tese ontológica: "O ser é 

unívoco em relação a tudo."?  

A( ) Santo Agostinho.  

B( ) Santo Tomás de Aquino.  

C( ) William de Ockham.  

D( ) Duns Scotus.  

E( ) Avicena.  

 

10 - A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a 

inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, 

inclusive a respeito de certas questões da religião. Discorrendo sobre a “possibilidade de 

descobrir a verdade divina”, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A 

primeira refere-se a verdades da revelação que a razão humana não consegue alcançar, por 

exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta 

de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, que Deus existe. 

 

A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de 

Aquino. 

 

a) A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. 



 

b) O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe 

concede. 

 

c) Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios 

naturais. 

 

d) A Filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. 

 

e) Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer d’Ele. 

 

11. (Uncisal 2011) Uma das preocupações de certa escola filosófica consistiu em provar que as 

ideias platônicas ou os gêneros e espécies aristotélicos são substâncias reais, criadas pelo 

intelecto e vontade de Deus, existindo na mente divina. Reflexões dessa natureza foram 

realizadas majoritariamente no período da história da filosofia: 

 

a) Pré-socrático. 

 

b) Antigo. 

 

c) Medieval. 

 

d) Moderno. 

 

e) Contemporâneo. 

 

12. (Ufu 2010) A filosofia de Agostinho (354 – 430) é estreitamente devedora do platonismo 

cristão milanês: foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio, 

cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo sermões de Ambrósio, 

influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências (de tornar-se 

cristão). 



 

(PEPIN, Jean. Santo Agostinho e a patrística ocidental. In: CHÂTELET, François (org.) A Filosofia 

medieval. Rio de Janeiro Zahar Editores: 1983, p.77.) 

 

Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o 

pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de 

Platão. 

 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma dessas diferenças: 

 

a) Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto, para 

Platão, a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. 

 

b) Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das Ideias, enquanto para 

Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos. 

 

c) Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que é 

apenas a forma do corpo. 

 

d) Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, a alma reconhece as Ideias que 

ela contemplou antes de nascer; Agostinho diz que o conhecimento é resultado da Iluminação 

divina, a centelha de Deus que existe em cada um. 

 

 GABARITO 

1 - D  

2 - B  

3 - A  

4 - E  

5 - C  

6 - B  

7 - E  



8 - A  

9 - D  

10 - C 

11 - C 

12 - D 


