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FILOSOFIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

No livro I da República de Platão, o sofista Trasímaco faz a seguinte consideração.

– Ó Heracles! Aí está a habitual ironia de Sócrates... Eu sabia disso e aos presentes já
havia prevenido que tu não quererias responder, que fingirias nada saber e tudo farias, menos
responder, se alguém te fizesse uma pergunta.

PLATÃO. República.Trad. de Anna Lia Amaral de
Almeida Prado. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 18.

A partir da leitura do texto acima, responda as seguintes questões.

A) O que é a ironia Socrática?

B) Com qual finalidade Sócrates é irônico?

SEGUNDA  QUESTÃO

Leia o seguinte fragmento de O Príncipe, de Maquiavel, e faça o que se pede a seguir.

E há de se entender o seguinte: que um príncipe, e especialmente um príncipe novo, não
pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo
freqüentemente forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade, a
religião. É necessário, por isso, que possua ânimo disposto a voltar-se para a direção a que os
ventos e as variações da sorte o impelirem, e, como disse mais acima, não partir do bem, mas
podendo, saber entrar para o mal, se a isso estiver obrigado.

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Abril
Cultural, 1973. p. 80. Coleção Os Pensadores

A) Extraia uma expressão do texto acima que defina a idéia de que, para Maquiavel, “os fins justificam os meios” e
justifique sua resposta.

B) Extraia uma expressão do texto acima que esteja adequada ao conceito de fortuna e explique por que ela é adequada.
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TERCEIRA  QUESTÃO

Leia a afirmação abaixo e responda.

A função que Hobbes atribui ao pacto de união é a de fazer passar a humanidade do
estado de guerra para o estado de paz, instituindo o poder soberano.

BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio
de Janeiro: Campus, 1991. p. 43.

A) Por que, sem o pacto, não há paz entre os homens?

B) Por que a instituição do poder soberano é resultado de uma passagem?

QUARTA  QUESTÃO

Leia o texto abaixo e responda as questões que se seguem.

Com efeito, onde está ao nosso alcance agir, também está ao nosso alcance não agir, e onde
somos capazes de dizer “não”, também somos capazes de dizer “sim”; conseqüentemente, se
agir, quando agir é nobilitante, está ao nosso alcance, não agir, que será ignóbil, também estará
ao nosso alcance, e se não agir, quando não agir é nobilitante, está ao nosso alcance, agir, que
será ignóbil, também estará em nosso alcance. Se está em nosso alcance, então, praticar atos
nobilitantes ou ignóbeis, e se isto era o que significava ser bom ou mau, está igualmente ao
nosso alcance ser moralmente excelentes ou deficientes.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova
Cultural, 1996. p. 159. Coleção Os Pensadores

1) Pode-se afirmar que, para Aristóteles, “agir” é sempre igual a “bom” e não agir é sempre igual a “mau”? Por quê?

2) Pode-se afirmar que, conforme o texto de Aristóteles, as escolhas determinam o caráter (disposição) de uma pessoa?
Justifique sua resposta com base no texto.
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