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Questões de Filosofia 9 anos  

 
01- (Uema 2015) Leia a fábula de La Fontaine, uma possível explicação para a expressão ¯ ”o amor é cego”.  
 
 
No amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna. Mas por que o amor é cego? 
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles 
um desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos 
deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e 
mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos 
os juízos do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de 
estudar detalhadamente o caso, a sentença do supremo tribunal celeste consistiu em declarar a loucura a servir de 
guia ao Amor.  
Fonte: LA FONTAINE, Jean de. O amor e a loucura. In: Os melhores contos de loucura. Flávio Moreira da Costa (Org.). 

Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.  
 
 
 
A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para uma realidade humana. Esse tipo de explicação classifica-se 
como  
a) estética.  
b) filosófica.  
c) mitológica.  
d) científica.  
e) crítica.  
 
02-(Uel 2015) Leia os textos a seguir. 
 
 
Sim, bem primeiro nasceu Caos, depois também Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre. 

HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. 3.ed. Trad. de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1995. p.91.  
 
 
 
Segundo a mitologia ioruba, no início dos tempos havia dois mundos: Orum, espaço sagrado dos orixás, e Aiyê, 
que seria dos homens, feito apenas de caos e água. Por ordem de Olorum, o deus supremo, o orixá Oduduá veio à 
Terra trazendo uma cabaça com ingredientes especiais, entre eles a terra escura que jogaria sobre o oceano para 
garantir morada e sustento aos homens. 

“A Criação do Mundo”. SuperInteressante. jul. 2008. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/religiao/criacaomundo-447670.shtm>. Acesso em: 1 abr. 2014.  

 
 

No começo do tempo, tudo era caos, e este caos tinha a forma de um ovo de galinha. Dentro do ovo estavam Yin e 
Yang, as duas forças opostas que compõem o universo. Yin e Yang são escuridão e luz, feminino e masculino, frio e 
calor, seco e molhado. 
 

PHILIP, N. O Livro Ilustrado dos Mitos: contos e lendas do mundo. Ilustrado por Nilesh Mistry. Trad. de Felipe 
Lindoso. São Paulo: Marco Zero, 1996. p.22. 

 
 



Com base nos textos e nos conhecimentos sobre a passagem do mito para o logos na filosofia, considere as 
afirmativas a seguir. 
 
 
I. As diversas narrativas míticas da origem do mundo, dos seres e das coisas são genealogias que concebem o 
nascimento ordenado dos seres; são discursos que buscam o princípio que causa e ordena tudo que existe. 
 
 
II. Os mitos representam um relato de algo fabuloso que afirmam ter ocorrido em um passado remoto e impreciso, 
em geral grandes feitos apresentados como fundamento e começo da história de dada comunidade. 
 
 
III. Para Platão, a narrativa mitológica foi considerada, em certa medida, um modo de expressar determinadas 
verdades que fogem ao raciocínio, sendo, com frequência, algo mais do que uma opinião provável ao exprimir o vir-
a-ser. 
 
 
IV. Quando tomado como um relato alegórico, o mito é reduzido a um conto fictício desprovido de qualquer 
correspondência com algum tipo de acontecimento, em que inexiste relação entre o real e o narrado. 
 
 
Assinale a alternativa correta.  
 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
 
03- (Ueg 2013) O surgimento da filosofia entre os gregos (Séc. VII a.C.) é marcado por um crescente processo de 
racionalização da vida na cidade, em que o ser humano abandona a verdade revelada pela codificação mítica e passa a 
exigir uma explicação racional para a compreensão do mundo humano e do mundo natural. Dentre os legados da filosofia 
grega para o Ocidente, destaca-se:  
a) a concepção política expressa em A República, de Platão, segundo a qual os mais fortes devem governar sob um regime 
político oligárquico.  
b) a criação de instituições universitárias como a Academia, de Platão, e o Liceu, de Aristóteles.  
c) a filosofia, tal como surgiu na Grécia, deixou-nos como legado a recusa de uma fé inabalável na razão humana e a 
crença de que sempre devemos acreditar nos sentimentos.  
d) a recusa em apresentar explicações preestabelecidas mediante a exigência de que, para cada fato, ação ou discurso, 
seja encontrado um fundamento racional.  

 
 


