COLÉGIO DINÂMICO
1º ano do Ensino Médio
Prof. Railton Souza
Lista de exercícios relativa aos capítulos 8 do Livro Volume 2 de Filosofia.
Aula: 14/04/2020
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01)

Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não
necessários; outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião.
Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não são necessários, mas
o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação
ou parecem geradores de dano.
EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON, V. F. Textos de
filosofia. Rio de Janeiro. Eduff, 1974.
No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim:
a) alcançar o prazer moderado e a felicidade.
b) valorizar os deveres e as obrigações sociais.
c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação.
d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade.
e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber.

02)
O Período Helenístico inicia-se com a conquista macedônica das
cidades-Estado gregas. As correntes filosóficas desse período surgem
como tentativas de remediar os sofrimentos da condição humana
individual: o epicurismo ensinando que o prazer é o sentido da vida; o
estoicismo instruindo a suportar com a mesma firmeza de caráter os
acontecimentos bons ou maus; o ceticismo de Pirro orientando a
suspender os julgamentos sobre os fenômenos. Sobre essas correntes
filosóficas, assinale o que for INCORRETO.
a) Os estóicos, acreditando na ideia de um cosmo harmonioso

governado por uma razão universal, afirmaram que virtuoso e feliz é o
homem que vive de acordo com a natureza e a razão.
b) As filosofias helenísticas se constituíram como o principal
fundamento da doutrina cristã, especialmente o epicurismo.
c) Conforme a moral estóica, nossos juízos e paixões dependem de
nós, e a importância das coisas provém da opinião que delas temos.
d) Para o epicurismo, a felicidade é o prazer, mas o verdadeiro prazer
é aquele proporcionado pela ausência de sofrimentos do corpo e de
perturbações da alma.
e) Para Epicuro, não se deve temer a morte, porque nada é para nós enquanto
vivemos e, quando ela nos sobrevém, somos nós que deixamos de ser.
03)
Apesar de sua diversidade e suas diferenças teóricas, todas as escolas do
helenismo colocam a ética como a parte mais importante da filosofia. Analise
as afirmativas sobre as concepções éticas dessas escolas:
I. para os epicuristas o prazer é o bem ético, por isso defendiam o hedonismo
radical.
II. o cético pirrônico deseja chegar a e permanecer na tranquilidade decidindose por alguma doutrina específica.
III. segundo Epicuro, para alcançar o bem ético o filósofo deve atuar sempre
que possível na política.
IV. os estóicos preconizavam que a virtude para chegar ao bem ético deveria
basear-se nas inclinações e desejos.
V. os céticos praticavam a suspensão do juízo (epoché) como meio de se
chegar à tranquilidade da alma.
VI. os cínicos eram críticos dos costumes estabelecidos porque acreditavam
que as cidades existentes afastavam os seres humanos da felicidade, que para
eles consistia no retorno à natureza.
VII. segundo os estóicos, o filósofo só encontrará a felicidade ética se admitir
que tudo que ocorre no mundo é justo, porquanto se realiza segundo as leis de
uma divindade racional.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente as afirmativas V, VI e VII são corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, V e VII são corretas.
c) Somente as afirmativas II, III, V e VI são corretas.
d) Somente as afirmativas II, V, VI e VII são corretas.
e) Somente as afirmativas I, VI e VII são corretas.
04)
Durante a dominação macedônica (de Alexandre Magno), período conhecido
como helenismo, aconteceu uma mudança na produção filosófica grega. A
filosofia deixa de lado as grandes teorias políticas próprias da época clássica e
se volta para o indivíduo, procurando orientar a sua vida através de reflexões
tipicamente éticas. A filosofia que defende a tese segundo a qual devermos

viver por dever, submetendo-nos às leis naturais, mantendo sempre uma
postura de “apatheia”(indiferença) diante das paixões é o:
a)
b)
c)
d)
e)

Estoicismo.
Epicurismo.
Ceticismo.
Pirronismo.
Cinismo.

05)
Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não
necessários; outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião.
Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não são necessários, mas
o seu impulso pode ser facilmente desfeito , quando é difícil obter sua satisfação
ou parecem geradores de dano.
EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON, V. F. Textos de
filosofia.
Rio de Janeiro. Eduff, 1974.
No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim:
a) alcançar o prazer moderado e a felicidade.
b) valorizar os deveres e as obrigações sociais.
c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação.
d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade.
e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber.
06)
Durante a dominação macedônica (de Alexandre Magno), período conhecido
como helenismo, aconteceu uma mudança na produção filosófica grega. A
filosofia deixa de lado as grandes teorias políticas próprias da época clássica e
se volta para o indivíduo, procurando orientar a sua vida através de reflexões
tipicamente éticas.
Cite as principais filosofias desenvolvidas nesse período.
07)
Apresente o ideal de conduta de um sábio epicurista para que sua vida seja de
fato considerada feliz.
08)

Diante dos grandes dilemas filosóficos, como um cético se posiciona em
relação ao conhecimento da verdade e aos juízos que determinam a verdade
ou a falsidade dos das proposições?
08)
Explique o que é “apatheia”, grande ideal de vida dos estóicos.
09)
Utilizando argumentos da filosofia cínica de Diógenes de Sínope, faça uma
crítica da sociedade atual.
10)
Explique a ideia de dever e de “logos divino”, segundo o pensamento estóico.

