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QUESTÕES DE FILOSOFIA 1° ANO 
ENSINO MÉDIO 

 
01. A Filosofia e o exercício do filosofar sempre tiveram, (e vão continuar tendo) 
consequências para a praxis educativa. São muitas as concepções teórico-
filosóficas que ao longo da História vêm produzindo encaminhamentos para a 
educação sistemática, de modo que torna-se imprescindível uma abordagem 
filosófica em todos os aspectos da realidade educacional. Tomando por base 
essa assertiva, assinale a alternativa CORRETA:  
c) Os pressupostos teórico-filosóficos promovem um fecundo intercurso com as 
abordagens científicas da educação, construindo uma fonte permanente e crítica 
de significação e direcionamento para o alcance de metas. 
 
02.  Filosofia possui uma característica peculiar que é compreender o mundo e 
agir sobre ele. Forma-se um corpo de conhecimentos para dar sentido ao mundo 
e desvendar a realidade. Desenvolver uma consciência critica é, por excelência, 
uma das essências da Filosofia, que também tem uma relação direta com a:  
b) Reflexão.  
 
03. O valor e a utilidade da filosofia têm sido, não raras vezes, postos sob 
suspeita. Uma visão acerca do filósofo é que ele divaga e perde-se em reflexões 
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sobre questões abstratas que nada têm a ver com o cotidiano das pessoas. Em 
relação à natureza e à finalidade da filosofia, assinale o que for correto.  
02) A filosofia é, em termos gerais, um esforço intelectual para se interpretar o 
mundo e os eventos que nele se passam, compreender o próprio homem e 
iluminar o agir que do homem se espera.  
06) O termo filosofia foi utilizado durante vários séculos como nome geral para 
diferentes ramos do saber, como matemática, geometria, astronomia; isso muda 
a partir do século XVII com a revolução metodológica iniciada por Galileu e com 
o estabelecimento das ciências particulares pela delimitação de campos 
específicos de pesquisa.  
12) Refletir sobre os valores, sobre os conceitos como liberdade e virtude faz 
parte da atividade do filósofo. Nessa medida, a filosofia apresenta-se como uma 
sabedoria prática que auxilia na orientação da vida moral e política, 
proporcionando o bem viver.  
e) 20 
 
04. A História da Filosofia modernamente é uma disciplina, ou uma área de 
estudos, que envolve a investigação, análise, discussão, formação e reflexão de 
idéias, na história da filosofia encontramos o período antigo que apresenta três 
divisões fundamentais. Assinale a alternativa correta quais os três períodos da 
filosofia Antiga? 
a) Pré-socráticos, Clássico e Helênico  
 
05. A filosofia moderna é toda a filosofia desenvolvida na chamada Era Moderna, 
entre o século XV e o século XIX. Tendo em vista o surgimento de novas ciências 
na época, a filosofia moderna tem como característica marcante o retorno da 
epistemologia, como um dos aspectos centrais do período. Assinale a alternativa 
correta, quais os dois principais períodos da filosofia moderna? 
e) Renascimento e Iluminismo 
 
 
06. O valor e a utilidade da filosofia têm sido, não raras vezes, postos sob 
suspeita. Uma visão acerca do filósofo é que ele divaga e perde-se em reflexões 
sobre questões abstratas que nada têm a ver com o cotidiano das pessoas.  Em 
relação à natureza e à finalidade da filosofia, assinale o que for correto.  
01) A filosofia é, em termos gerais, um esforço intelectual para se interpretar o 
mundo e os eventos que nele se passam, compreender o próprio homem e 
iluminar o agir que do homem se espera.  
02) O termo filosofia foi utilizado durante vários séculos como nome geral para 
diferentes ramos do saber, como matemática, geometria, astronomia; isso muda 
a partir do século XVII com a revolução metodológica iniciada por Galileu e com 
o estabelecimento das ciências particulares pela delimitação de campos 
específicos de pesquisa.  
04) Refletir sobre os valores, sobre os conceitos como liberdade e virtude faz 
parte da atividade do filósofo. Nessa medida, a filosofia apresenta-se como uma 
sabedoria prática que auxilia na orientação da vida moral e política, 
d) 07   
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07. A filosofia pode ser definida como uma atividade de análise, de reflexão e de 
crítica. O que caracteriza essas atividades é: 
c) A indagação sobre as causas e o sentido, o movimento do pensamento sobre 
si mesmo e o exame racional de todas as coisas.  
 
08."Não se pode pensar em nenhum homem que não seja também filósofo, que 
não pense, precisamente porque pensar é próprio do homem como tal". Assinale 
a alternativa correta, quem é o autor da citação acima? 
c) Gramsci 
 
09. “É associado ao um estilo de vida, hábitos que nos caracterizem em nosso 
cotidiano”. Assinale a alternativa correta, o conceito apresentado refere-se: 
d) Filosofia de vida 
 
10. “É a disciplina que se encarrega de estudar o pensamento filosófico no 
espaço e no tempo, é a sucessão temporal das ideias filosóficas”. Assinale a 
alternativa correta, o conceito apresentado refere-se: 
c) História da Filosofia 
 
11. A filosofia moderna é toda a filosofia desenvolvida na chamada Era Moderna, 
entre o século XV e o século XIX. Tendo em vista o surgimento de novas ciências 
na época, a filosofia moderna tem como característica marcante o retorno da 
epistemologia, como um dos aspectos centrais do período. Assinale a alternativa 
correta, quais os dois principais períodos da filosofia moderna? 
e) Renascimento e Iluminismo 
 
12. Há diferentes formas de se periodizar a Filosofia Grega. Há autores que 
consideram que ela pode ser dividida em três períodos, outros que ela pode ser 
dividida em até seis períodos. Compreendendo a Filosofia Grega a partir da 
divisão em quatro períodos, escolha a alternativa que corresponde a eles. 
d) Período Pré-Socrático, Socrático, Pós-Socrático e Greco-Romano (ou 
helenístico). 
 
13. A Filosofia, como conhecemos hoje, ou seja, no sentido de um conhecimento 
racional e sistemático, foi uma atividade que, segundo se defende na história da 
filosofia, iniciou na Grécia Antiga. Defende-se isso a partir do entendimento de 
que a sociedade grega reunia características favoráveis a essa forma de 
expressão pautada por uma investigação racional. Essas características eram: 
a) poesia grega, religião grega e condições sociopolíticas. 
 
14. Leia o texto e responda à pergunta a seguir.  
"Muitas têm sido as explicações das causas históricas para a origem da filosofia 
na Jônia. Alguns consideram que as navegações e as transformações técnicas 
tiveram o poder de desencantar o mundo e forçar o surgimento de explicações 
racionais sobre a realidade. Outros enfatizam a invenção do calendário (tempo 
abstrato), da moeda (signo abstrato para a ação de troca) e da escrita alfabética 
(transcrição abstrata da palavra e do pensamento), que teriam propiciado o 
desenvolvimento da capacidade de abstração dos gregos, abrindo caminho para 
a filosofia. Sem dúvida, esses fatores foram importantes e não podem ser 
desconsiderados e minimizados, mas não foram os principais" (CHAUÍ, M. 
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Introdução à história da filosofia - dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: 
Brasiliense, 1994 - p. 35).  
A principal determinação histórica para o nascimento da filosofia é: 
a) política: o nascimento, simultâneo a ela, da Cidade-Estado, isto é, da polis, 
pois, com esta, desaparece a figura que foi a do antecessor do filósofo, o Mestre 
da Verdade (o poeta, o adivinho e o rei-da-justiça).  
 
15. Sobre as origens da Filosofia, é correto afirmar: 
a)Surgiu na Grécia, em torno do século VI a.C., quando os gregos perceberam 
que as explicações míticas não eram suficientes para explicar os fenômenos da 
natureza. 
 
16. "A Filosofia é uma reflexão crítica a respeito do conhecimento e da ação, a 
partir da análise dos pressupostos do pensar e do agir e, portanto, como 
fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas." (Fonte: 
MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio Mais (PCN+EM)). 
Sobre a reflexão crítica, assinale a alternativa INCORRETA.  
e) Para a Filosofia não é necessário compreender nossa capacidade de 
conhecer. 
 
 
17. "A reflexão filosófica é o movimento pelo qual o pensamento, examinando o 
que é pensado por ele, volta-se para si mesmo como fonte desse pensamento" 
(CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2005, p. 20). A 
esse respeito assinale a alternativa INCORRETA. 
b) A base da reflexão filosófica encontra-se exclusivamente no mundo objetivo, 
na realidade exterior dos homens. 
 
 
 
18. Ao se estudar filosofia, somos levados a buscar o que ela é e descobrimos 
que não há apenas uma definição de filosofia, mas várias. Considerando as 
concepções de filosofia existentes é correto afirmar que: 
I - Platão mostra que o espanto é a fonte da dúvida e que muitas vezes é causado 
de forma natural ou de forma forçada causada pelo próprio filósofo que deseja 
abrir uma discussão sobre o assunto a ser tratado. 
II - Aristóteles mostra que os homens vão à busca de sabedoria e que quando 
começam a filosofar se deparam com a dúvida deixando-os perplexos diante das 
dificuldades, mas que com passar do tempo, vão conseguir enfrentar problemas 
bem maiores do que aqueles que os deixaram perplexos no início. 
III - Descartes mostra que nós precisamos desconfiar de tudo que pode nos 
causar alguma dúvida e que nos devemos considerar que coisas que nos 
parecem verdadeiras podem ser certas e mais fáceis de desvendar.  
IV - Kant mostra que o filosofar só é possível quando exercitando a razão, 
fazendo-a seguir os princípios universais.  
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
 
 
19. As indagações fundamentais da atitude filosófica e da reflexão filosófica não 
se realizam ao acaso. A filosofia não é feita de "achismos" nem é pesquisa de 
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opinião à maneira dos meios de comunicação de massa. As indagações 
filosóficas se realizam de modo sistemático. Sabendo disso, é correto afirmar 
que o conhecimento filosófico é um trabalho intelectual onde: 
b) Contenta-se exclusivamente em obter respostas para as questões que se 
apresentam. 
 
20. Leia o texto e responda à pergunta a seguir.  
"Muitas têm sido as explicações das causas históricas para a origem da filosofia 
na Jônia. Alguns consideram que as navegações e as transformações técnicas 
tiveram o poder de desencantar o mundo e forçar o surgimento de explicações 
racionais sobre a realidade. Outros enfatizam a invenção do calendário (tempo 
abstrato), da moeda (signo abstrato para a ação de troca) e da escrita alfabética 
(transcrição abstrata da palavra e do pensamento), que teriam propiciado o 
desenvolvimento da capacidade de abstração dos gregos, abrindo caminho para 
a filosofia. Sem dúvida, esses fatores foram importantes e não podem ser 
desconsiderados e minimizados, mas não foram os principais" (CHAUÍ, M. 
Introdução à história da filosofia - dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: 
Brasiliense, 1994 - p. 35).  
 
A principal determinação histórica para o nascimento da filosofia é: 
a) política: o nascimento, simultâneo a ela, da Cidade-Estado, isto é, da polis, 
pois, com esta, desaparece a figura que foi a do antecessor do filósofo, o Mestre 
da Verdade (o poeta, o adivinho e o rei-da-justiça).  
 
21. A filosofia moderna é toda a filosofia desenvolvida na chamada Era Moderna, 
entre o século XV e o século XIX. Tendo em vista o surgimento de novas ciências 
na época, a filosofia moderna tem como característica marcante o retorno da 
epistemologia, como um dos aspectos centrais do período. Assinale a alternativa 
correta, quais os dois principais períodos da filosofia moderna? 
e) Renascimento e Iluminismo 
 
 
22. O valor e a utilidade da filosofia têm sido, não raras vezes, postos sob 
suspeita. Uma visão acerca do filósofo é que ele divaga e perde-se em reflexões 
sobre questões abstratas que nada têm a ver com o cotidiano das pessoas.  Em 
relação à natureza e à finalidade da filosofia, assinale o que for correto.  
01) A filosofia é, em termos gerais, um esforço intelectual para se interpretar o 
mundo e os eventos que nele se passam, compreender o próprio homem e 
iluminar o agir que do homem se espera.  
02) O termo filosofia foi utilizado durante vários séculos como nome geral para 
diferentes ramos do saber, como matemática, geometria, astronomia; isso muda 
a partir do século XVII com a revolução metodológica iniciada por Galileu e com 
o estabelecimento das ciências particulares pela delimitação de campos 
específicos de pesquisa.  
04) Refletir sobre os valores, sobre os conceitos como liberdade e virtude faz 
parte da atividade do filósofo. Nessa medida, a filosofia apresenta-se como uma 
sabedoria prática que auxilia na orientação da vida moral e política, 
proporcionando o bem viver.  
d) 07   
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23. A Filosofia e o exercício do filosofar sempre tiveram, (e vão continuar tendo) 
consequências para a praxis educativa. São muitas as concepções teórico-
filosóficas que ao longo da História vêm produzindo encaminhamentos para a 
educação sistemática, de modo que torna-se imprescindível uma abordagem 
filosófica em todos os aspectos da realidade educacional. Tomando por base 
essa assertiva, assinale a alternativa CORRETA:  
c) Os pressupostos teórico-filosóficos promovem um fecundo intercurso com as 
abordagens científicas da educação, construindo uma fonte permanente e crítica 
de significação e direcionamento para o alcance de metas. 
 
 
24. O valor e a utilidade da filosofia têm sido, não raras vezes, postos sob 
suspeita. Uma visão acerca do filósofo é que ele divaga e perde-se em reflexões 
sobre questões abstratas que nada têm a ver com o cotidiano das pessoas. Em 
relação à natureza e à finalidade da filosofia, assinale o que for correto.  
02) A filosofia é, em termos gerais, um esforço intelectual para se interpretar o 
mundo e os eventos que nele se passam, compreender o próprio homem e 
iluminar o agir que do homem se espera.  
06) O termo filosofia foi utilizado durante vários séculos como nome geral para 
diferentes ramos do saber, como matemática, geometria, astronomia; isso muda 
a partir do século XVII com a revolução metodológica iniciada por Galileu e com 
o estabelecimento das ciências particulares pela delimitação de campos 
específicos de pesquisa.  
12) Refletir sobre os valores, sobre os conceitos como liberdade e virtude faz 
parte da atividade do filósofo. Nessa medida, a filosofia apresenta-se como uma 
sabedoria prática que auxilia na orientação da vida moral e política, 
proporcionando o bem viver.  
e) 20 
 
 
25.Assinale a alternativa incorreta. 
b)Filosofia Medieval - Séc. IV - Séc. XVI  
 
 
26. Assinale a alternativa incorreta 
d)Período Helênico – Séc. V a.C ao Séc. VI d.C. 
 
27. Assinala a alternativa correta, referente aos principais conceitos da Filosofia 
Moderna, “todos nós trazemos formas e conceitos a priori, aqueles que não vêm 
da experiência”. 
c)Idealismo Transcendental Kant 
 
28.É a disciplina que se encarrega de estudar o pensamento filosófico no espaço 
e no tempo, é a sucessão temporal das ideias filosóficas. Assinale a alternativa 
correta referente a afirmação acima. 
a)História da Filosofia 
 
29. Assinale a alternativa correta: tentativa de conciliar a razão e a fé,  a 
existência e a natureza de Deus e a Filosofia submissa a teologia são 
características de que período da história da filosofia. 
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b)Filosofia Medieval   
 
 
30. Assinale a alternativa correta:  o “conhecimento científico é a única forma 
de conhecimento verdadeiro”. 
c)Utilitarismo 
 
31. Filosofia da Ciência consiste no estudo da Natureza da própria ciência e 
estuda os métodos e os conceitos divide-se, em três domínios: estudo do 
método, estudo da natureza, estudo dos símbolos científicos e da sua estrutura 
lógica. Assinale a alternativa correta. 
a) Filosofia da Ciência 
 
32.Assinale a alternativa correta. É o estudo das questões gerais e fundamentais 
relacionadas com a natureza da existência humana; conhecimento; da verdade; 
dos valores morais; estéticos; da mente; da linguagem, bem como 
do universo em sua totalidade. 
b) Filosofia 
 
33. "A Filosofia é uma reflexão crítica a respeito do conhecimento e da ação, a 
partir da análise dos pressupostos do pensar e do agir e, portanto, como 
fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas." (Fonte: 
MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio Mais (PCN+EM)). 
Sobre a reflexão crítica, assinale a alternativa INCORRETA.  
e) Para a Filosofia não é necessário compreender nossa capacidade de 
conhecer. 
 
 
 
34. "A reflexão filosófica é o movimento pelo qual o pensamento, examinando o 
que é pensado por ele, volta-se para si mesmo como fonte desse pensamento" 
(CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2005, p. 20). A 
esse respeito assinale a alternativa INCORRETA. 
b) A base da reflexão filosófica encontra-se exclusivamente no mundo objetivo, 
na realidade exterior dos homens. 
 
35. Ao se estudar filosofia, somos levados a buscar o que ela é e descobrimos 
que não há apenas uma definição de filosofia, mas várias. Considerando as 
concepções de filosofia existentes é correto afirmar que: 
I - Platão mostra que o espanto é a fonte da dúvida e que muitas vezes é causado 
de forma natural ou de forma forçada causada pelo próprio filósofo que deseja 
abrir uma discussão sobre o assunto a ser tratado. 
II - Aristóteles mostra que os homens vão à busca de sabedoria e que quando 
começam a filosofar se deparam com a dúvida deixando-os perplexos diante das 
dificuldades, mas que com passar do tempo, vão conseguir enfrentar problemas 
bem maiores do que aqueles que os deixaram perplexos no início. 
III - Descartes mostra que nós precisamos desconfiar de tudo que pode nos 
causar alguma dúvida e que nos devemos considerar que coisas que nos 
parecem verdadeiras podem ser certas e mais fáceis de desvendar.  
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IV - Kant mostra que o filosofar só é possível quando exercitando a razão, 
fazendo-a seguir os princípios universais.  
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
 
36. As indagações fundamentais da atitude filosófica e da reflexão filosófica não 
se realizam ao acaso. A filosofia não é feita de "achismos" nem é pesquisa de 
opinião à maneira dos meios de comunicação de massa. As indagações 
filosóficas se realizam de modo sistemático. Sabendo disso, é correto afirmar 
que o conhecimento filosófico é um trabalho intelectual onde: 
b) Contenta-se exclusivamente em obter respostas para as questões que se 
apresentam. 
 
37. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Assinale a alternativa 
correta. 
d) Merleau-Ponty 
 
 
38. É o estudo como se manifestam os fenômenos, consiste em estudar a 
essência das coisas e como são percebidas no mundo. Assinale a alternativa 
correta. 
b) Fenomenologia 
 
39. A existência precede a essência, o existir é mais importante que a essência, 
essa afirmação está relacionada a qual corrente filosófica? Assinale a alternativa 
correta. 
b)Existencialismo 
 
40. A filosofia pode ser definida como uma atividade de análise, de reflexão e de 
crítica. O que caracteriza essas atividades é: 
c) A indagação sobre as causas e o sentido, o movimento do pensamento sobre 
si mesmo e o exame racional de todas as coisas.  
 
 
41. (UEL- 2003) “Tales foi o iniciador da filosofia da physis, pois foi o primeiro a 
afirmar a existência de um princípio originário único, causa de todas as coisas 
que existem, sustentando que esse princípio é a água. Essa proposta é 
importantíssima... podendo com boa dose de razão ser qualificada como a 
primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar civilização 
ocidental.” (REALE, Giovanni. História da filosofia: Antigüidade e Idade Média. 
São Paulo: Paulus, 1990. p. 29.) 
A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus primeiros filósofos foram os 
chamados pré-socráticos. De acordo com o texto, assinale a alternativa que 
expressa o principal problema por eles investigado. 
d) A cosmologia, como investigação acerca da origem e da ordem do mundo. 
 
42. (UEL – 2005) Sobre a passagem do mito à filosofia, na Grécia Antiga, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já contêm 
características essenciais da compreensão de mundo grega que, 
posteriormente, se revelaram importantes para o surgimento da filosofia. 
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II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da filosofia, já se evidencia na 
própria religiosidade grega, na medida em que nem homens nem deuses são 
compreendidos como perfeitos. 
III. A humanização dos deuses na religião grega, que os entende movidos por 
sentimentos similares aos dos homens, contribuiu para o processo de 
racionalização da cultura grega, auxiliando o desenvolvimento do pensamento 
filosófico e científico. 
IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico, devido à 
assimilação que os gregos fizeram da sabedoria dos povos orientais, sabedoria 
esta desvinculada de qualquer base religiosa. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
d) I, II e III. 


