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Atividade extra
Questão 1

Observe a imagem e,a seguir, responda à questão:

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_032.jpg
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A imagem retrata o suplício de Prometeu, um titã defensor da humanidade, conhecido por sua astúcia e in-

teligência. Na imagem, ele está sendo castigado por haver roubado o fogo de Zeus e dado aos homens. Esta é uma 

explicação de como a humanidade encontrou e passou a utilizar o fogo.

 Como é chamada esta forma de explicar a realidade e qual a sua principal característica?

Questão 2

 “Aos olhos do mito, uma catástrofe causada por uma tempestade em um vilarejo poderia ser entendida como 

uma forma de punição, em razão de uma desavença entre alguma divindade e seus habitantes. Do mesmo modo 

que um ato heroico em uma guerra seria o indício de uma certa ascendência divina. Em outras palavras, aos olhos do 

mito, toda a realidade existente remete, necessariamente, a uma força, a um deus ou a uma criatura com habilidades 

sobre-humanas”. 

Fonte: http://farm1.staticflickr.com/39/79050918_b579602cdc_o.jpg

Baseado no texto, podemos afirmar que o mito se constitui como:

a. uma tentativa de explicar a realidade existente;

b. a forma de filosofar do povo grego antigo;

c. uma forma racional de explicar a realidade;

d. uma explicação falsa sobre a realidade existente.
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Questão 3

A Filosofia apresenta-se como um distanciamento da concepção mítica da realidade em direção a uma expli-

cação, fundada:

a. em argumentos sofísticos;

b. na crença em um único Deus;

c. na observação e no raciocínio;

d. na existência da realidade.

Questão 4

O sociólogo e filósofo alemão Georg Simmel afirma que um dos primeiros problemas da Filosofia é o de inves-

tigar e estabelecer a sua própria natureza. Talvez a Filosofia seja a única disciplina que se volte para si mesma dessa 

maneira. No entanto, mais importante do que procurar uma definição para ela, é compreendê-la enquanto uma ATI-

VIDADE. Com suas palavras, escreva sobre a atividade filosófica e sua importância enquanto reflexão crítica.

Questão 5

Para fins didáticos, a História da Filosofia é dividida em épocas ao longo de seus 27 séculos. Cheia de discussões e 

teorias, a Filosofia tem como finalidade responder a questões que assolam o espírito humano.

De que questão central ocuparam-se os primeiros filósofos? Dê um exemplo.
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Gabarito

Questão 1

Esta forma de explicação da realidade é chamada Mito e sua principal característica é explicar os fenôme-

nos naturais e sociais a partir de seres sobrenaturais.

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

A      B     C    D

Questão 4

Resposta pessoal. 

Questão 5

Os primeiros filósofos tentaram explicar a diversidade e a transitoriedade das coisas do universo, redu-

zindo tudo a um ou mais princípios elementares, os quais seriam a verdadeira natureza ou ser de todas as coisas.

Como alguns exemplos temos: Tales (A água), Anaximandro (O ilimitado), Anaxímenes (O ar), Heráclito 

(O fogo), Xenófanes (A terra) etc. 


