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01- Leia as afirmações e complete.  

a- Nome pelo qual os filósofos pré-socráticos também ficaram conhecidos. ______________________________  

b- Segundo esse filósofo, o ar era o princípio de todas as coisas. _______________________________________  

c- O princípio gerador de todas as coisas. É o _______________________________________________________  

d-  Matéria primordial de Anaxímenes. ____________________________________________________________  

e- Matéria primordial de Tales. __________________________________________________________________  

f- Natureza em grego. __________________________________________________________________________  

g- Descobriu relações matemáticas na música. ______________________________________________________  

h- Considerado o primeiro filósofo. _______________________________________________________________  

i- Os primeiros filósofos a utilizavam para explicar a natureza. __________________________________________ 

 

02- (Uncisal 2012) O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem a 

Cosmologia, sendo a determinação da physis (princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza e 

de suas transformações) ponto crucial de toda formulação filosófica. Em tal contexto, Leucipo e Demócrito afirmam 

ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Eles defendem que os sentidos apenas capturam uma realidade 

superficial, mutável e transitória que acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos apreendam “as mutações 

das coisas, no fundo, os elementos primordiais que constituem essa realidade jamais se alteram.” 

Assim, a realidade é uma coisa e o real outra. Para Leucipo e Demócrito a physis é composta ... 

 

a) pelas quatro raízes: o úmido, o seco, o quente e o frio. 

b) pela água.  

c) pelo fogo.  

d) pelo ilimitado.  

e) pelos átomos. 

 

03- (Unioeste 2012) O que há em comum entre Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto, entre Xenófanes de 

Colofão e Pitágoras de Samos? “Todos esses pensadores propõem uma explicação racional do mundo, e isso é uma 

reviravolta decisiva na história do pensamento”. (Pierre Hadot).  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre as relações entre mito e filosofia, seguem as seguintes proposições:  

 

I. Os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos da physis porque as explicações racionais do mundo por 

eles produzidas apresentam não apenas o início, o princípio, mas também o desenvolvimento e o resultado do 

processo pelo qual uma coisa se constitui.  

II. Os filósofos pré-socráticos não foram os primeiros a tratarem da origem e do desenvolvimento do universo, antes 

deles já existiam cosmogonias, mas estas eram de tipo mítico, descreviam a história do mundo como uma luta entre 

entidades personificadas.  

III. As explicações racionais do mundo elaboradas pelos pré-socráticos seguem o mesmo esquema ternário que 

estruturava as cosmogonias míticas na medida em que também propõem uma teoria da origem do mundo, do 

homem e da cidade.  



IV. O nascimento das explicações racionais do mundo são também o surgimento de uma nova ordem do 

pensamento, complementar ao mito; em certos momentos decisivos da história da filosofia as duas ordens de 

pensamento chegam a coexistir, exemplo disso pode ser encontrado no diálogo platônico Timeu quando, na 

apresentação do “mito mais verossímil”, a figura mítica do Demiurgo é introduzida para explicar a produção do 

mundo.  

V. Tales de Mileto, um dos Sete Sábios, além de matemático e físico é considerado filósofo – o fundador da filosofia, 

segundo Aristóteles – porque em sua proposição “A água é a origem e a matriz de todas as coisas” está contida a 

proposição “Tudo é um”, ou seja, a representação de unidade.  

 

Assinale a alternativa correta.  

 

a) As proposições III e IV estão incorretas.  

b) Somente as proposições I e II estão corretas.  

c) Apenas a proposição IV está incorreta.  

d) Todas as proposições estão incorretas.  

e) Todas as proposições estão corretas. 

 


