COLÉGIO DINÂMICO
1º ano do Ensino Médio
Prof. Railton Souza
Lista de exercícios relativa aos capítulos 10 do Livro Volume 2 de
Filosofia.
Aula: 05/05/2020
Tema: Filosofias Medieval (Escolástica)

1. 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.
2. Tomás de Aquino (1225-1274), no seu livro A Realeza, afirma:
“Comecemos apresentando o que se deve entender pela palavra rei. Com efeito,
em todas as coisas que se ordenam a um fim que pode ser alcançado de
diversos modos, faz-se necessário algum dirigente para que se possa alcançar
o fim do modo mais direto. Por exemplo, um navio, que se move em diversas
direções pelo impulso de ventos opostos, não chegará ao seu fim de destino se
não for dirigido ao porto pela habilidade do comandante”.
(AQUINO, T. de. A realeza: dedicado ao rei de Chipre. In: Antologia de textos
filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009, p. 667.)
Conforme esse trecho, é correto afirmar que
01) o rei, como um dirigente, não tem um poder opressor ou dominador sobre os
súditos.
02) o rei é aquele que realiza as coisas sem intermediários.
04) o rei não é necessário em todas as decisões, mas somente naquelas que
envolvem interesses coletivos.
08) as ações do rei não precisam levar em conta os desejos dos súditos, mas
considerar aquilo que é melhor para o reino.
16) o rei ou o comandante tem a função de dirigir, orientar, o que não implica
uma imposição de sua vontade aos súditos.
4. A teologia natural, segundo Tomás de Aquino (1225-1274), é uma parte da
filosofia, é a parte que ele elaborou mais profundamente em sua obra e na qual
ele se manifesta como um gênio verdadeiramente original. Se se trata de física,
de fisiologia ou dos meteoros, Tomás é simplesmente aluno de Aristóteles, mas
se se trata de Deus, da origem das coisas e de seu retorno ao Criador, Tomás é
ele mesmo. Ele sabe, pela fé, para que limite se dirige, contudo, só progride
graças aos recursos da razão.
GILSON, Etienne. A Filosofia na Idade Média, São Paulo: Martins Fontes,
1995, p. 657.

De acordo com o texto acima, é correto afirmar que
a) a obra de Tomás de Aquino é uma mera repetição da obra de Aristóteles.

b) Tomás parte da revelação divina (Bíblia) para entender a natureza das coisas.
c) as verdades reveladas não podem de forma alguma ser compreendidas pela
razão humana.
d) é necessário procurar a concordância entre razão e fé, apesar da distinção
entre ambas.
3.
Considere o seguinte texto sobre Tomás de Aquino (1226-1274).
Fique claro que Tomás não aristoteliza o cristianismo, mas cristianiza Aristóteles.
Fique claro que ele nunca pensou que, com a razão se pudesse entender tudo;
não, ele continuou acreditando que tudo se compreende pela fé: só quis dizer
que a fé não estava em desacordo com a razão, e que, portanto, era possível
dar-se ao luxo de raciocinar, saindo do universo da alucinação.
Eco, Umberto. “Elogio de santo Tomás de Aquino”. In: Viagem na irrealidade
cotidiana, p.339.
É correto afirmar, segundo esse texto, que:
a) Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma
prova científica para as certezas da fé, por exemplo, a existência de Deus.
b) Tomás de Aquino se empenha em mostrar os erros da filosofia de Aristóteles
para mostrar que esta filosofia é incompatível com a doutrina cristã.
c) o estudo da filosofia de Aristóteles levou Tomás de Aquino a rejeitar as
verdades da fé cristã que não fossem compatíveis com a razão natural.
d) a atitude de Tomás de Aquino diante da filosofia de Aristóteles é de conciliação
desta filosofia com as certezas da fé cristã.
4.
A importância do filósofo medieval Tomás de Aquino reside principalmente em
seu esforço de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a
verdade por meio da razão. Discorrendo sobre a “possibilidade de descobrir a
verdade divina”, ele diz:
“As verdades que professamos acerca de Deus revestem uma dupla
modalidade. Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam
totalmente as capacidades da razão humana. Uma delas é, por exemplo, que
Deus é trino e uno. Ao contrário, existem verdades que podem ser atingidas pela
razão: por exemplo, que Deus existe, que há um só Deus etc. Estas últimas
verdades, os próprios filósofos as provaram por meio de demonstração, guiados
pela luz da razão natural”.
A partir dessa citação, identifique a opção que melhor expressa esse
pensamento de Tomás de Aquino.
a) A Filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus.
b) O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que
Deus lhe concede.

c) A fé é o único meio de o ser humano chegar à verdade.
d) Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar por seus meios naturais
certas verdades.
e) Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer
d’Ele.
5.
Santo Tomás de Aquino, nascido em 1224 e falecido em 1274, propôs as cinco
vias para o conhecimento de Deus. Estas vias estão fundamentadas nas
evidências sensíveis e racionais. A primeira via afirma que os corpos inanimados
podem ter movimento por si mesmos. Assim, para que estes corpos tenham
movimento é necessário que algo os mova. Esta concepção leva à necessidade
de um primeiro motor imóvel, isto é, algo que mesmo não sendo movido por nada
pode mover todas as coisas.
Sobre a primeira via, que é a do movimento, marque a alternativa correta.
a) Para que os objetos tenham movimento é necessário que algo os mova; dessa
forma, entende-se que é necessário um primeiro motor. Logo, podemos entender
que Deus não é necessário no sistema.
b) Para Santo Tomás, os objetos inanimados movem-se por si mesmos e esse
fenômeno demonstra a existência de Deus.
c) A demonstração do primeiro motor não recorre à sensibilidade, dispensando
toda e qualquer observação da natureza, uma vez que sua fundamentação é
somente racional.
d) Conforme o argumento da primeira via podemos concluir que Deus é o motor
imóvel, o qual move todas as coisas, mas não é movido.
6.
Para Santo Tomás de Aquino, um dos princípios do conhecimento humano era
o princípio da causa eficiente. Esse princípio da causa eficiente exigia que o ser
contingente
a) não exigisse causa alguma.
b) fosse causado pelo intelecto humano.
c) fosse causado pelo ser necessário.
d) fosse causado por acidentes casuais.
e) fosse causado pelo nada.

