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ARTESÃO DIVINO

CAUSA DA ALMA DO MUNDO
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PLATÃO E A ALMA

CONCEPÇÃO DUALISTA DE HOMEM 

CORPO X ALMA

O CORPO (SOMA) SERIA O CÁRCERE DA ALMA (PSICHÉ) 







Real; supra-sensível; causa o 

mundo sensível; contém 

idéias, o verdadeiro ser das 

coisas; possui hierarquia; a 

idéia de Bem e Uno ocupa o 

ápice.

Não se explica a si 

mesmo; cópia imperfeita 

do mundo das ideias; 

existe por participação.

Mundo dos Ideias = Espisteme (Ciência)

Mundo Sensível = Doxa = Opinião

MUNDO DAS 
IDÉIAS- IDEALISMO



DIALÉTICA DE PLATÃO



IDEALISMO  O CONHECIMENTO

Doxa(sensível)

Simples Imaginação :

sombras e imagens 

sensíveis das coisas. 

Crença : coisas e objetos 

sensíveis

Episteme (inteligível)

Dianóia : conhecimento 

matemático e 

geométrico.

Noésis: Conhecimento das 

idéias, por hipóteses e 

captação pura.

REMINISCÊNCIA/ ANAMNESE = recordação do conhecido



SOCIEDADE & POLÍTICA

Constrói um modelo de sociedade Justa.

CONCEITO DE JUSTIÇA: “a cada um faça o que lhe compete fazer”

A justiça só existe exteriormente se existir antes interiormente na alma.



SOCIEDADE & POLÍTICA

Formas de Governo aceitáveis segundo a Filosofia Platônica.

Monarquia

Aristcracia

Formas detestáveis:

Democracia

Distinta da tirania, governo do Rei-Filósofo.

SOFOCRACIA

Distinta da Oligarquia, governo de Filósofos.

A divisão do poder causaria dano ao

exercício da virtude da prudência –

excelência exclusiva dos Filósofos.



SOCIEDADE & POLÍTICA

Modelo da Sociedade Justa, onde cada um deveria desempenhar uma 
função social.

Filósofos: mente do Estado. Deveriam possuir a 

virtude da sabedoria.

Guerreiros : o peito, o coração da sociedade; 

encarregados da defesa; não teriam direitos 

políticos. Deveriam possuir a virtude da 

fortaleza

Trabalhadores ou operários: 

encarregados da subsistência, não teriam 

nenhum direito político. Exercitariam a 

virtude da temperança.



• (Uel 2014)  A República de Platão consiste na busca racional de uma cidade ideal. 
Sua intenção é pensar a política para além do horizonte da decadência da cidade-
Estado no século de Péricles. O esquema a seguir mostra como se organizam as 
classes, segundo essa proposta.



Com base na obra de Platão e no esquema, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir.

( ) As três imagens do Bem na cidade justa de Platão, o Anel de Giges, a Imagem
da Linha e a da Caverna, correspondem, respectivamente, à organização das três
classes da República.

( ) Na cidade imaginária de Platão, em todas as classes se contestam a família
nuclear e a propriedade privada, fatores indispensáveis à constituição de uma
comunidade ideal.

( ) Na cidade platônica, é dever do filósofo supri-la materialmente com bens
duráveis e alimentos, bem como ser responsável pela sua defesa.

( ) O conceito de justiça na cidade platônica estende-se do plano político à
tripartição da alma, o que significa que há justiça na República mesmo havendo
classes e diferenças entre elas.

( ) O filósofo, pertencente à classe dos magistrados, é aquele cuja tarefa consiste
em apresentar a ideia do Bem e ordenar os diferentes elementos das classes,
produzindo a sua harmonia.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V – V – F – F – F. b) V – F – V – V – F. c) F – V – V – F – V.

d) F – V – F – V – F. e) F – F – F – V – V.



Com base na obra de Platão e no esquema, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir.

( ) As três imagens do Bem na cidade justa de Platão, o Anel de Giges, a Imagem
da Linha e a da Caverna, correspondem, respectivamente, à organização das três
classes da República.

( ) Na cidade imaginária de Platão, em todas as classes se contestam a família
nuclear e a propriedade privada, fatores indispensáveis à constituição de uma
comunidade ideal.

( ) Na cidade platônica, é dever do filósofo supri-la materialmente com bens
duráveis e alimentos, bem como ser responsável pela sua defesa.

( ) O conceito de justiça na cidade platônica estende-se do plano político à
tripartição da alma, o que significa que há justiça na República mesmo havendo
classes e diferenças entre elas.

( ) O filósofo, pertencente à classe dos magistrados, é aquele cuja tarefa
consiste em apresentar a ideia do Bem e ordenar os diferentes elementos das
classes, produzindo a sua harmonia.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V – V – F – F – F. b) V – F – V – V – F. c) F – V – V – F – V.

d) F – V – F – V – F. e) F – F – F – V – V.



BELEZA E ARTE EM PLATÃO
•A Beleza tem valor em si, pois pertence ao mundo 
das Ideias e é Absoluta.

• Já a Arte: é a Imitação da Imitação do belo.

Retrata o mundo sensível que 

é cópia do mundo absoluto.

Pode servir ao verdadeiro ou 

ao falso, não tem valor em sí.

Arte

Mimética



MAPA CONCEITUAL





(Enem 2014) - No centro da imagem, o

filósofo Platão é retratado apontando

para o alto. Esse gesto significa que o

conhecimento se encontra em uma

instância na qual o homem descobre a:

a) suspensão do juízo como reveladora

da verdade.

b) realidade inteligível por meio do

método dialético.

c) salvação da condição mortal pelo poder

de Deus.

d) essência das coisas sensíveis no

intelecto divino.

e) ordem intrínseca ao mundo por meio

da sensibilidade.



(Enem 2014) - No centro da imagem, o

filósofo Platão é retratado apontando

para o alto. Esse gesto significa que o

conhecimento se encontra em uma

instância na qual o homem descobre a

a) suspensão do juízo como reveladora

da verdade.

b) realidade inteligível por meio do

método dialético.

c) salvação da condição mortal pelo poder

de Deus.

d) essência das coisas sensíveis no

intelecto divino.

e) ordem intrínseca ao mundo por meio

da sensibilidade.



(Enem 2012) - Para Platão, o que havia de verdadeiro em
Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão
e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre
objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o
primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a
Doutrina das Ideias formava-se em sua mente.ZINGANO, M. Platão e
Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012
(adaptado). - O texto faz referência à relação entre razão e sensação,
um aspecto essencial da Doutrina das Ideias de Platão (427–346 a.C.).
De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação?

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são
inseparáveis.

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a
sensação não.

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior
à razão.



(Enem 2012) - Para Platão, o que havia de verdadeiro em
Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão
e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre
objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o
primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a
Doutrina das Ideias formava-se em sua mente.ZINGANO, M. Platão e
Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012
(adaptado). - O texto faz referência à relação entre razão e sensação,
um aspecto essencial da Doutrina das Ideias de Platão (427–346 a.C.).
De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação?

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são
inseparáveis.

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a
sensação não.

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior
à razão.



(Uel 2011) Leia o texto a seguir. Para esclarecer o que seja a imitação, na relação
entre poesia e o Ser, no Livro X de A República, Platão parte da hipótese das ideias,
as quais designam a unidade na pluralidade, operada pelo pensamento. Ele toma
como exemplo o carpinteiro que, por sua arte, cria uma mesa, tendo presente a
ideia de mesa, como modelo. Entretanto, o que ele produz é a mesa e não a sua
ideia. O poeta pertence à mesma categoria: cria um mundo de mera
aparência.Com base no texto e nos conhecimentos sobre a TEORIA DAS IDEIAS
DE PLATÃO, É CORRETO AFIRMAR:

a) Deus é o criador último da ideia, e o artífice, enquanto co-participante da
criação divina, alcança a verdadeira causa das coisas a partir do reflexo da ideia ou
do simulacro (IMITAÇÃO) que produz.

b) A participação das coisas às ideias permite admitir as realidades sensíveis como
as causas verdadeiras acessíveis à razão.

c) Os poetas são imitadores de simulacros e por intermédio da imitação não
alcançam o conhecimento das ideias como verdadeiras causas de todas as coisas.

d) As coisas belas se explicam por seus elementos físicos, como a cor e a figura, e
na materialidade deles encontram sua verdade: a beleza em si e por si.

e) A alma humana possui a mesma natureza das coisas sensíveis, razão pela qual
se torna capaz de conhecê-las como tais na percepção de sua aparência.



(Uel 2011) Leia o texto a seguir. Para esclarecer o que seja a imitação, na relação
entre poesia e o Ser, no Livro X de A República, Platão parte da hipótese das ideias,
as quais designam a unidade na pluralidade, operada pelo pensamento. Ele toma
como exemplo o carpinteiro que, por sua arte, cria uma mesa, tendo presente a
ideia de mesa, como modelo. Entretanto, o que ele produz é a mesa e não a sua
ideia. O poeta pertence à mesma categoria: cria um mundo de mera
aparência.Com base no texto e nos conhecimentos sobre a TEORIA DAS IDEIAS
DE PLATÃO, É CORRETO AFIRMAR:

a) Deus é o criador último da ideia, e o artífice, enquanto co-participante da
criação divina, alcança a verdadeira causa das coisas a partir do reflexo da ideia ou
do simulacro (IMITAÇÃO) que produz.

b) A participação das coisas às ideias permite admitir as realidades sensíveis como
as causas verdadeiras acessíveis à razão.

c) Os poetas são imitadores de simulacros e por intermédio da imitação não
alcançam o conhecimento das ideias como verdadeiras causas de todas as coisas.

d) As coisas belas se explicam por seus elementos físicos, como a cor e a figura, e
na materialidade deles encontram sua verdade: a beleza em si e por si.

e) A alma humana possui a mesma natureza das coisas sensíveis, razão pela qual
se torna capaz de conhecê-las como tais na percepção de sua aparência.



(Unioeste 2018) - Segundo a conhecida alegoria da caverna, que aparece no Livro
VII da República, de Platão, há prisioneiros, voltados para uma parede em que são projetadas
as sombras de objetos que eles não podem ver. Esses prisioneiros representam a humanidade em seu
estágio de mais baixo saber acerca da realidade e de si mesmos: a doxa, ou “opinião”. Um desses
prisioneiros é libertado à força, num processo que ele quer evitar e que lhe causa dor e enormes
dificuldades de visão (conhecimento). Gradativamente, ele é conduzido para fora da caverna, a um
estágio em que pode ver as coisas em si mesmas, isto é, os fundamentos eternos de tudo o quê,
antes, ele via somente mediante sombras. Esses fundamentos são as Formas. Para além das Formas,
brilha o Sol, que representa a Forma das Formas, o Bem, fonte essencial de todo ser e de todo
conhecer e unicamente acessível mediante intuição direta. Com base nisso, responda à seguinte

questão: se chegamos ao conhecimento das Formas mediante a dialética, que é o
estabelecimento de fundamentos que possibilitam o conhecimento das coisas
particulares (sombras), É CORRETO DIZER:

A. para Platão, a dialética é o conhecimento imediato (doxa) dos objetos particulares.

B. o Bem é um objeto particular, que pode ser conhecido sensivelmente, de modo imediato e
indolor, por todos os seres humanos.

C. as Formas são somente suposições teóricas, sem realidade nelas mesmas.

D. a dialética, que não é o último estágio do ser e do conhecer, permite chegar, mediante um
processo difícil, que exige esforço, às coisas em si mesmas (Formas).

E. a dialética, último estágio do ser e do conhecer, permite chegar, mediante um processo difícil,
ao conhecimento do Bem.



(Unioeste 2018) - Segundo a conhecida alegoria da caverna, que aparece no Livro
VII da República, de Platão, há prisioneiros, voltados para uma parede em que são projetadas
as sombras de objetos que eles não podem ver. Esses prisioneiros representam a humanidade em seu
estágio de mais baixo saber acerca da realidade e de si mesmos: a doxa, ou “opinião”. Um desses
prisioneiros é libertado à força, num processo que ele quer evitar e que lhe causa dor e enormes
dificuldades de visão (conhecimento). Gradativamente, ele é conduzido para fora da caverna, a um
estágio em que pode ver as coisas em si mesmas, isto é, os fundamentos eternos de tudo o quê,
antes, ele via somente mediante sombras. Esses fundamentos são as Formas. Para além das Formas,
brilha o Sol, que representa a Forma das Formas, o Bem, fonte essencial de todo ser e de todo
conhecer e unicamente acessível mediante intuição direta. Com base nisso, responda à seguinte

questão: se chegamos ao conhecimento das Formas mediante a dialética, que é o
estabelecimento de fundamentos que possibilitam o conhecimento das coisas
particulares (sombras), É CORRETO DIZER:

A. para Platão, a dialética é o conhecimento imediato (doxa) dos objetos particulares.

B. o Bem é um objeto particular, que pode ser conhecido sensivelmente, de modo imediato e
indolor, por todos os seres humanos.

C. as Formas são somente suposições teóricas, sem realidade nelas mesmas.

D. a dialética, que não é o último estágio do ser e do conhecer, permite chegar,
mediante um processo difícil, que exige esforço, às coisas em si mesmas
(Formas).

E. a dialética, último estágio do ser e do conhecer, permite chegar, mediante um processo difícil,
ao conhecimento do Bem.



(UNIOESTE 2009) - “A busca da beleza e a melhor forma de representá-la fazem
parte do universo de preocupações humanas. Beleza essa que pode ser
contemplada nas obras de arte, em objetos do uso cotidiano e no próprio corpo
humano. Na história da humanidade, entretanto, pode-se notar que os padrões de
beleza mudam de acordo com diferentes culturas e épocas e que esses padrões
não estão somente presentes nas obras de arte”. (L. E. Kaminski) Sobre arte e
beleza, considerando principalmente o texto acima, seguem as seguintes
afirmações:

I – Na história da humanidade, o padrão de beleza sempre foi o mesmo.

II – Platão considerava que não havia um belo absoluto e imutável.

III – Aristóteles considerava que a tragédia é a arte superior, porque ela imita a
ação dos deuses.

IV – Na Idade Média, sob a influência da Igreja, a arte valorizava os aspectos
materiais e corporais do homem.

V – A beleza sempre esteve associada apenas às obras de arte.

Das proposições feitas acima (A) II, III e IV são corretas. (B) apenas I e III são
corretas. (C) II, III e V são corretas. (D) todas elas são corretas. (E) todas elas são
incorretas.



(UNIOESTE 2009) - “A busca da beleza e a melhor forma de representá-la fazem
parte do universo de preocupações humanas. Beleza essa que pode ser
contemplada nas obras de arte, em objetos do uso cotidiano e no próprio corpo
humano. Na história da humanidade, entretanto, pode-se notar que os padrões de
beleza mudam de acordo com diferentes culturas e épocas e que esses padrões
não estão somente presentes nas obras de arte”. (L. E. Kaminski) Sobre arte e
beleza, considerando principalmente o texto acima, seguem as seguintes
afirmações:

I – Na história da humanidade, o padrão de beleza sempre foi o mesmo.

II – Platão considerava que não havia um belo absoluto e imutável.

III – Aristóteles considerava que a tragédia é a arte superior, porque ela imita a
ação dos deuses.

IV – Na Idade Média, sob a influência da Igreja, a arte valorizava os aspectos
materiais e corporais do homem.

V – A beleza sempre esteve associada apenas às obras de arte.

Das proposições feitas acima (A) II, III e IV são corretas. (B) apenas I e III são
corretas. (C) II, III e V são corretas. (D) todas elas são corretas. (E) TODAS ELAS
SÃO INCORRETAS.



(Uel 2013) Leia o texto a seguir. Tudo isso ela [Diotima] me ensinava, quando
sobre as questões de amor [eros] discorria, e uma vez ela me perguntou: – que
pensas, ó Sócrates, ser o motivo desse amor e desse desejo? A NATUREZA MORTAL
PROCURA, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, SER SEMPRE E FICAR IMORTAL. E ela só
pode assim, através da geração, porque sempre deixa um outro ser novo em lugar
do velho; pois é nisso que se diz que cada espécie animal vive e é a mesma. É EM
VIRTUDE DA IMORTALIDADE QUE A TODO SER ESSE ZELO E ESSE AMOR
ACOMPANHAM.(Adaptado de: PLATÃO. O Banquete. 4.ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p.38-39. Coleção
Os Pensadores.)

Com base no texto e nos conhecimentos SOBRE O AMOR em Platão, assinale a
alternativa correta.

a) A aspiração humana de procriação, inspirada por Eros, restringe-se ao corpo e à
busca da beleza física.

b) O eros limita-se a provocar os instintos irrefletidos e vulgares, uma vez que
atende à mera satisfação dos apetites sensuais.

c) O eros físico representa a vontade de conservação da espécie, e o espiritual, a
ânsia de eternização por obras que perdurarão na memória.

d) O ser humano é idêntico e constante nas diversas fases da vida, por isso sua
identidade iguala-se à dos deuses.

e) Os seres humanos, como criação dos deuses, seguem a lei dos seres infinitos, o
que lhes permite eternidade.



(Uel 2013) Leia o texto a seguir. Tudo isso ela [Diotima] me ensinava, quando
sobre as questões de amor [eros] discorria, e uma vez ela me perguntou: – que
pensas, ó Sócrates, ser o motivo desse amor e desse desejo? A NATUREZA MORTAL
PROCURA, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, SER SEMPRE E FICAR IMORTAL. E ela só
pode assim, através da geração, porque sempre deixa um outro ser novo em lugar
do velho; pois é nisso que se diz que cada espécie animal vive e é a mesma. É EM
VIRTUDE DA IMORTALIDADE QUE A TODO SER ESSE ZELO E ESSE AMOR
ACOMPANHAM.(Adaptado de: PLATÃO. O Banquete. 4.ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p.38-39. Coleção
Os Pensadores.)

Com base no texto e nos conhecimentos SOBRE O AMOR em Platão, assinale a
alternativa correta.

a) A aspiração humana de procriação, inspirada por Eros, restringe-se ao corpo e à
busca da beleza física.

b) O eros limita-se a provocar os instintos irrefletidos e vulgares, uma vez que
atende à mera satisfação dos apetites sensuais.

c) O eros físico representa a vontade de conservação da espécie, e o espiritual, a
ânsia de eternização por obras que perdurarão na memória.

d) O ser humano é idêntico e constante nas diversas fases da vida, por isso sua
identidade iguala-se à dos deuses.

e) Os seres humanos, como criação dos deuses, seguem a lei dos seres infinitos, o
que lhes permite eternidade.



(Uel 2011) Leia o texto a seguir. Platão, em A República, tem como objetivo principal
investigar a natureza da justiça, inerente à alma, que, por sua vez, manifesta-se como
protótipo do Estado ideal. Os fundamentos do pensamento ético-político de Platão
decorrem de uma correlação estrutural com constituição tripartite da alma humana. Assim,
concebe uma organização social ideal que permite assegurar a justiça. Com base neste
contexto, o foco da crítica às narrativas poéticas, nos livros II e III, recai sobre a cidade e o
tema fundamental da educação dos governantes.No Livro X, na perspectiva da defesa de
seu projeto ético-político para a cidade fundamentada em um logos crítico e reflexivo que
redimensiona o papel da poesia, o foco desta crítica se desloca para o indivíduo ressaltando
a relação com a alma, compreendida em três partes separadas, segundo Platão: a racional,
a apetitiva e a irascível. Com base no texto e na crítica de Platão ao caráter MIMÉTICO DAS
NARRATIVAS POÉTICAS e sua relação com a alma humana, É CORRETO AFIRMAR:

a) A parte racional da alma humana, considerada superior e responsável pela capacidade
de pensar, é elevada pela natureza mimética da poesia à contemplação do Bem.

b) O uso da mímesis nas narrativas poéticas para controlar e dominar a parte irascível da
alma é considerado excelente prática propedêutica na formação ética do cidadão.

c) A poesia imitativa, reconhecida como fonte de racionalidade e sabedoria, deve ser
incorporada ao Estado ideal que se pretende fundar.

d) O elemento mimético cultivado pela poesia é justamente aquele que estimula, na alma
humana, os elementos irracionais: os instintos e as paixões.

e) A reflexividade crítica presente nos elementos miméticos das narrativas poéticas permite
ao indivíduo alcançar a visão das coisas como realmente são.



(Uel 2011) Leia o texto a seguir. Platão, em A República, tem como objetivo principal
investigar a natureza da justiça, inerente à alma, que, por sua vez, manifesta-se como
protótipo do Estado ideal. Os fundamentos do pensamento ético-político de Platão
decorrem de uma correlação estrutural com constituição tripartite da alma humana. Assim,
concebe uma organização social ideal que permite assegurar a justiça. Com base neste
contexto, o foco da crítica às narrativas poéticas, nos livros II e III, recai sobre a cidade e o
tema fundamental da educação dos governantes.No Livro X, na perspectiva da defesa de
seu projeto ético-político para a cidade fundamentada em um logos crítico e reflexivo que
redimensiona o papel da poesia, o foco desta crítica se desloca para o indivíduo ressaltando
a relação com a alma, compreendida em três partes separadas, segundo Platão: a racional,
a apetitiva e a irascível. Com base no texto e na crítica de Platão ao caráter MIMÉTICO DAS
NARRATIVAS POÉTICAS e sua relação com a alma humana, É CORRETO AFIRMAR:

a) A parte racional da alma humana, considerada superior e responsável pela capacidade
de pensar, é elevada pela natureza mimética da poesia à contemplação do Bem.

b) O uso da mímesis nas narrativas poéticas para controlar e dominar a parte irascível da
alma é considerado excelente prática propedêutica na formação ética do cidadão.

c) A poesia imitativa, reconhecida como fonte de racionalidade e sabedoria, deve ser
incorporada ao Estado ideal que se pretende fundar.

d) O elemento mimético cultivado pela poesia é justamente aquele que estimula, na
alma humana, os elementos irracionais: os instintos e as paixões.

e) A reflexividade crítica presente nos elementos miméticos das narrativas poéticas permite
ao indivíduo alcançar a visão das coisas como realmente são.



(Uel 2010) - No pensamento ÉTICO-POLÍTICO DE PLATÃO, a organização no
Estado Ideal reflete a justiça concebida como a disposição das faculdades da
alma que faz com que cada uma delas cumpra a função que lhe é própria. No
Livro V de A República, Platão apresentou o Estado Ideal como governo dos
melhores selecionados. Para garantir que a raça dos guardiões se mantivesse pura,
o filósofo escreveu:“É preciso que os homens superiores se encontrem com as
mulheres superiores o maior número de vezes possível, e inversamente, os
inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência daqueles, e a destes não,
se queremos que o rebanho se eleve às alturas”.(Adaptado de: PLATÃO. A
República. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993, p.227-228.) - COM BASE NO
TEXTO E NOS CONHECIMENTOS SOBRE O PENSAMENTO ÉTICO-POLÍTICO DE
PLATÃO É CORRETO AFIRMAR:

a) No Estado Ideal, a escolha dos mais aptos para governar a sociedade expressa
uma exigência que está de acordo com a natureza.

b) O Estado Ideal prospera melhor com uma massa humana difusamente
misturada, em que os homens e mulheres livremente se escolhem.

c) O reconhecimento da honra como fundamento da organização do Estado Ideal
torna legítima a supremacia dos melhores sobre as classes inferiores.

d) A condição necessária para que se realize o Estado Ideal é que as ocupações
próprias de homens e mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas.

e) O Estado Ideal apresenta-se como a tentativa de organizar a sociedade dos
melhores fundada na riqueza como valor supremo.



(Uel 2010) - No pensamento ÉTICO-POLÍTICO DE PLATÃO, a organização no
Estado Ideal reflete a justiça concebida como a disposição das faculdades da
alma que faz com que cada uma delas cumpra a função que lhe é própria. No
Livro V de A República, Platão apresentou o Estado Ideal como governo dos
melhores selecionados. Para garantir que a raça dos guardiões se mantivesse pura,
o filósofo escreveu:“É preciso que os homens superiores se encontrem com as
mulheres superiores o maior número de vezes possível, e inversamente, os
inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência daqueles, e a destes não,
se queremos que o rebanho se eleve às alturas”.(Adaptado de: PLATÃO. A
República. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993, p.227-228.) - COM BASE NO
TEXTO E NOS CONHECIMENTOS SOBRE O PENSAMENTO ÉTICO-POLÍTICO DE
PLATÃO É CORRETO AFIRMAR:

a) No Estado Ideal, a escolha dos mais aptos para governar a sociedade expressa
uma exigência que está de acordo com a natureza.

b) O Estado Ideal prospera melhor com uma massa humana difusamente
misturada, em que os homens e mulheres livremente se escolhem.

c) O reconhecimento da honra como fundamento da organização do Estado Ideal
torna legítima a supremacia dos melhores sobre as classes inferiores.

d) A condição necessária para que se realize o Estado Ideal é que as ocupações
próprias de homens e mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas.

e) O Estado Ideal apresenta-se como a tentativa de organizar a sociedade dos
melhores fundada na riqueza como valor supremo.



(Uel 2010) Leia o texto de Platão a seguir:Logo, desde o nascimento, tanto os homens
como os animais têm o poder de captar as impressões que atingem a alma por intermédio
do corpo. Porém relacioná-las com a essência e considerar a sua utilidade, é o que só com
tempo, trabalho e estudo conseguem os raros a quem é dada semelhante faculdade.
Naquelas impressões, por conseguinte, não é que reside o conhecimento, mas no raciocínio
a seu respeito; é o único caminho, ao que parece, para atingir a essência e a verdade; de
outra forma é impossível.(PLATÃO. Teeteto. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém:
Universidade Federal do Pará, 1973. p. 80.) Com base no texto e nos conhecimentos sobre
A TEORIA DO CONHECIMENTO DE PLATÃO, CONSIDERE AS AFIRMATIVAS A SEGUIR:

I. Homens e animais podem confiar nas impressões que recebem do mundo sensível, e
assim atingem a verdade.

II. As impressões são comuns a homens e animais, mas apenas os homens têm a
capacidade de formar, a partir delas, o conhecimento.

III. As impressões não constituem o conhecimento sensível, mas são consideradas como
núcleo do conhecimento inteligível.

IV. O raciocínio a respeito das impressões constitui a base para se chegar ao conhecimento
verdadeiro.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. b) Somente as afirmativas II 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 I, III e IV são corretas.



(Uel 2010) Leia o texto de Platão a seguir:Logo, desde o nascimento, tanto os homens
como os animais têm o poder de captar as impressões que atingem a alma por intermédio
do corpo. Porém relacioná-las com a essência e considerar a sua utilidade, é o que só com
tempo, trabalho e estudo conseguem os raros a quem é dada semelhante faculdade.
Naquelas impressões, por conseguinte, não é que reside o conhecimento, mas no raciocínio
a seu respeito; é o único caminho, ao que parece, para atingir a essência e a verdade; de
outra forma é impossível.(PLATÃO. Teeteto. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém:
Universidade Federal do Pará, 1973. p. 80.) Com base no texto e nos conhecimentos sobre
A TEORIA DO CONHECIMENTO DE PLATÃO, CONSIDERE AS AFIRMATIVAS A SEGUIR:

I. Homens e animais podem confiar nas impressões que recebem do mundo sensível, e
assim atingem a verdade.

II. As impressões são comuns a homens e animais, mas apenas os homens têm a
capacidade de formar, a partir delas, o conhecimento.

III. As impressões não constituem o conhecimento sensível, mas são consideradas como
núcleo do conhecimento inteligível.

IV. O raciocínio a respeito das impressões constitui a base para se chegar ao
conhecimento verdadeiro.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. b) Somente as afirmativas II 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 I, III e IV são corretas.



(Uel 2009) No Sofista, Platão faz a seguinte observação sobre a mímesis (imitação):
assim, o homem que se julgasse capaz, por uma única arte, de tudo produzir, como
sabemos, não fabricaria, afinal, senão imitações e homônimos das realidades. Hábil, na sua
técnica de pintar, ele poderá, exibindo de longe os seus desenhos, aos mais ingênuos
meninos, dar-lhes a ilusão de que poderá igualmente criar a verdadeira realidade, e tudo o
que quiser fazer. PLATÃO. Sofista. Coleção “Os pensadores”. São Paulo: AbriI Cultural, 1972.
p. 159-160.) Já Aristóteles, na Retórica, salienta o seguinte aspecto da mímesis: E, como
aprender e admirar é agradável, necessário é também que o sejam as coisas que possuem
estas qualidades: por exemplo, as imitações, como as da pintura, da escultura, da poesia, e
em geral todas as boas imitações, mesmo que o original não seja em si mesmo agradável;
pois não é o objeto retratado que causa prazer, mas o raciocínio de que ambos são
idênticos, de sorte que o resultado é que aprendemos alguma coisa. (ARISTÓTELES.
Retórica. Lisboa Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006. p. 138.) COM BASE NOS
TEXTOS E NOS CONHECIMENTOS SOBRE O TEMA DA MÍMESIS EM PLATÃO E EM
ARISTÓTELES, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA.

a) A pintura, para Platão, se afasta do verdadeiro, por apresentar o mundo inteligível, mas,
para Aristóteles, o problema é que ela causa prazer.

b) Platão considera que o pintor pode esclarecer as pessoas ingênuas, fazendo-as acreditar
que sua pintura é o real, mas Aristóteles considera que o engano está no pintor e não na
pintura.

c) Para Platão, a mímesis representa a cópia da cópia e o artista não conhece a realidade do
imitado em seu grau mais elevado; já para Aristóteles, uma das causas do surgimento da
mímesis é o fato de os homens se comprazerem no imitado.

d) Para Platão, aprendemos com as imitações, uma vez que elas nos distanciam do engano,
enquanto que, para Aristóteles, por causar prazer, a imitação deve ser banida.

e) De acordo com Platão, ao imitar, o pintor apresenta a realidade ideal, o que causa
admiração; para Aristóteles, a imitação também desvela o mundo ideal, no entanto, por ser
ingênua, não permite que os homens contemplem a verdade.



(Uel 2009) No Sofista, Platão faz a seguinte observação sobre a mímesis (imitação):
assim, o homem que se julgasse capaz, por uma única arte, de tudo produzir, como
sabemos, não fabricaria, afinal, senão imitações e homônimos das realidades. Hábil, na sua
técnica de pintar, ele poderá, exibindo de longe os seus desenhos, aos mais ingênuos
meninos, dar-lhes a ilusão de que poderá igualmente criar a verdadeira realidade, e tudo o
que quiser fazer. PLATÃO. Sofista. Coleção “Os pensadores”. São Paulo: AbriI Cultural, 1972.
p. 159-160.) Já Aristóteles, na Retórica, salienta o seguinte aspecto da mímesis: E, como
aprender e admirar é agradável, necessário é também que o sejam as coisas que possuem
estas qualidades: por exemplo, as imitações, como as da pintura, da escultura, da poesia, e
em geral todas as boas imitações, mesmo que o original não seja em si mesmo agradável;
pois não é o objeto retratado que causa prazer, mas o raciocínio de que ambos são
idênticos, de sorte que o resultado é que aprendemos alguma coisa. (ARISTÓTELES.
Retórica. Lisboa Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006. p. 138.) COM BASE NOS
TEXTOS E NOS CONHECIMENTOS SOBRE O TEMA DA MÍMESIS EM PLATÃO E EM
ARISTÓTELES, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA.

a) A pintura, para Platão, se afasta do verdadeiro, por apresentar o mundo inteligível, mas,
para Aristóteles, o problema é que ela causa prazer.

b) Platão considera que o pintor pode esclarecer as pessoas ingênuas, fazendo-as acreditar
que sua pintura é o real, mas Aristóteles considera que o engano está no pintor e não na
pintura.

c) Para Platão, a mímesis representa a cópia da cópia e o artista não conhece a realidade
do imitado em seu grau mais elevado; já para Aristóteles, uma das causas do surgimento
da mímesis é o fato de os homens se comprazerem no imitado.

d) Para Platão, aprendemos com as imitações, uma vez que elas nos distanciam do engano,
enquanto que, para Aristóteles, por causar prazer, a imitação deve ser banida.

e) De acordo com Platão, ao imitar, o pintor apresenta a realidade ideal, o que causa
admiração; para Aristóteles, a imitação também desvela o mundo ideal, no entanto, por ser
ingênua, não permite que os homens contemplem a verdade.



(Uel 2009) Para Platão, no livro IV da República, a Justiça, na cidade ideal:Baseia-
se no princípio em virtude do qual cada membro do organismo social deve
cumprir, com a maior perfeição possível, a sua função própria. Tanto os guardiões’
como os ‘governantes’ e os industriais’ têm a sua missão estritamente delimitada,
e se cada um destes três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível o
que lhes compete, o Estado resultante da cooperação destes elementos será o
melhor Estado concebível. (JAEGER, W. Paideia: a formação do homem grego. 2.
ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 556.) Com base no texto e nos
conhecimentos sobre o pensamento de Platão, ASSINALE A ALTERNATIVA
CORRETA.

a) A cidade, de origem divina, encontra sua perfeição quando reina o amor
verdadeiro entre os homens, base da concórdia total das classes sociais.

b) A justiça, na cidade ideal, consiste na submissão de todas as classes ao
governante que, pela tirania, promove a paz e o bem comum.

c) A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no
cumprimento de suas funções, ascendem socialmente.

d) A justiça, na cidade ideal, manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na
cooperação de cada um no exercício de sua função.

e) Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na
execução do que lhe compete.



(Uel 2009) Para Platão, no livro IV da República, a Justiça, na cidade ideal:Baseia-
se no princípio em virtude do qual cada membro do organismo social deve
cumprir, com a maior perfeição possível, a sua função própria. Tanto os guardiões’
como os ‘governantes’ e os industriais’ têm a sua missão estritamente delimitada,
e se cada um destes três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível o
que lhes compete, o Estado resultante da cooperação destes elementos será o
melhor Estado concebível. (JAEGER, W. Paideia: a formação do homem grego. 2.
ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 556.) Com base no texto e nos
conhecimentos sobre o pensamento de Platão, ASSINALE A ALTERNATIVA
CORRETA.

a) A cidade, de origem divina, encontra sua perfeição quando reina o amor
verdadeiro entre os homens, base da concórdia total das classes sociais.

b) A justiça, na cidade ideal, consiste na submissão de todas as classes ao
governante que, pela tirania, promove a paz e o bem comum.

c) A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no
cumprimento de suas funções, ascendem socialmente.

d) A justiça, na cidade ideal, manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na
cooperação de cada um no exercício de sua função.

e) Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na
execução do que lhe compete.



(Uel 2009) Leia o texto a seguir e responda à questão. - Considera pois – continuei – o que
aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância, a ver se,
regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse
um deles, e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para
a luz, a fazer tudo isso, sentiria dor, e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos
cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria, se alguém lhe afirmasse que até
então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de
verdade, voltado para objetos mais reais? E se ainda, mostrando-lhe cada um desses
objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era? Não te parece que ele
se veria em dificuldade e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os
que agora lhe mostravam? (PLATÃO. A República 7. ed. Lisboa: Caiouste &Ibenkian, I993. p.
3I8-3I9.) O texto é parte do livro VII da República, obra na qual Platão desenvolve o
célebre Mito da Caverna. Sobre o Mito da Caverna, é CORRETO AFIRMAR.

I. A caverna iluminada pelo Sol, cuja luz se projeta dentro dela, corresponde ao mundo
inteligível, o do conhecimento do verdadeiro ser.

II. Explicita como Platão concebe e estrutura o conhecimento.

III. Manifesta a forma como Platão pensa a política, na medida em que, ao voltar à caverna,
aquele que contemplou o bem quer libertar da contemplação das sombras os antigos
companheiros.

IV. Apresenta uma concepção de conhecimento estruturada unicamente em fatores
circunstanciais e relativistas.

Assinale a alternativa correta. a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. b) Somente as
afirmativas II e III 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 I, II e IV são corretas.



(Uel 2009) Leia o texto a seguir e responda à questão. - Considera pois – continuei – o que
aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância, a ver se,
regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse
um deles, e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para
a luz, a fazer tudo isso, sentiria dor, e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos
cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria, se alguém lhe afirmasse que até
então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de
verdade, voltado para objetos mais reais? E se ainda, mostrando-lhe cada um desses
objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era? Não te parece que ele
se veria em dificuldade e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os
que agora lhe mostravam? (PLATÃO. A República 7. ed. Lisboa: Caiouste &Ibenkian, I993. p.
3I8-3I9.) O texto é parte do livro VII da República, obra na qual Platão desenvolve o
célebre Mito da Caverna. Sobre o Mito da Caverna, é CORRETO AFIRMAR.

I. A caverna iluminada pelo Sol, cuja luz se projeta dentro dela, corresponde ao mundo
inteligível, o do conhecimento do verdadeiro ser.

II. Explicita como Platão concebe e estrutura o conhecimento.

III. Manifesta a forma como Platão pensa a política, na medida em que, ao voltar à
caverna, aquele que contemplou o bem quer libertar da contemplação das sombras os
antigos companheiros.

IV. Apresenta uma concepção de conhecimento estruturada unicamente em fatores
circunstanciais e relativistas.

Assinale a alternativa correta. a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. b) Somente as
afirmativas II e III 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 I, II e IV são
corretas.



(Uel 2008) Platão destaca, na República (livro III), a importância da educação
musical dos futuros guardiões da cidade, ao dizer: [...] a educação pela música é
capital, porque o ritmo e a harmonia penetram mais fundo na alma e afetam-na
mais fortemente [...].n(PLATÃO. A República. Tradução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 2001. p. 133.) - De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a relevância da
educação musical dos guardiões em Platão, considere as afirmativas a seguir:

I. A música deve desenvolver agressividade e destempero para evitar o temor dos
inimigos perante a guerra.

II. A música deve desenvolver sentimentos éticos nobres para bem servir a cidade
e os cidadãos.

III. A música deve divertir, entreter e evocar sentimentos afrodisíacos
(concupiscente-abdômen) , para alívio do temor perante a guerra.

IV. A música deve moldar qualidades como temperança, generosidade, grandeza
de alma e outras similares.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.

a) I e II. b) II e IV. c) III e IV. d) I, II e III. e) I, III e IV.



(Uel 2008) Platão destaca, na República (livro III), a importância da educação
musical dos futuros guardiões da cidade, ao dizer: [...] a educação pela música é
capital, porque o ritmo e a harmonia penetram mais fundo na alma e afetam-na
mais fortemente [...].n(PLATÃO. A República. Tradução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 2001. p. 133.) - De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a relevância da
educação musical dos guardiões em Platão, considere as afirmativas a seguir:

I. A música deve desenvolver agressividade e destempero para evitar o temor dos
inimigos perante a guerra.

II. A música deve desenvolver sentimentos éticos nobres para bem servir a
cidade e os cidadãos.

III. A música deve divertir, entreter e evocar sentimentos afrodisíacos
(concupiscente-abdômen) , para alívio do temor perante a guerra.

IV. A música deve moldar qualidades como temperança, generosidade, grandeza
de alma e outras similares.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.

a) I e II. b) II e IV. c) III e IV. d) I, II e III. e) I, III e IV.



(Uel 2015) Leia os textos a seguir. A arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa
tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que
não passa de uma aparição. Adaptado de: PLATÃO. A República. 7.ed. Trad. de Maria
Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. p.457. O imitar é congênito no
homem e os homens se comprazem no imitado.Adaptado de: ARISTÓTELES. Poética. 4.ed.
Trad. De Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p.203. Coleção “Os Pensadores”.
Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e a questão da MÍMESIS EM
PLATÃO E ARISTÓTELES, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA.

a) Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e,
por isso, algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto às
ideias universais que os pressupõem.

b) Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam
perfeitamente a verdade e a essência do plano inteligível, sendo a atividade do artista um
fazer nobre, imprescindível para o engrandecimento da pólis e da filosofia.

c) Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o
que veda o poder do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a
arte poderia assumir ao apresentar os modelos de maneira distorcida.

d) Aristóteles concebe a mímesis artística como uma atividade que reproduz passivamente
a aparência das coisas, o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas
segundo uma nova dimensão.

e) Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é imitação e entende que a música, o
teatro e a poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador.



(Uel 2015) Leia os textos a seguir. A arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa
tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que
não passa de uma aparição. Adaptado de: PLATÃO. A República. 7.ed. Trad. de Maria
Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. p.457. O imitar é congênito no
homem e os homens se comprazem no imitado.Adaptado de: ARISTÓTELES. Poética. 4.ed.
Trad. De Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p.203. Coleção “Os Pensadores”.
Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e a questão da MÍMESIS EM
PLATÃO E ARISTÓTELES, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA.

a) Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e,
por isso, algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto
às ideias universais que os pressupõem.

b) Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam
perfeitamente a verdade e a essência do plano inteligível, sendo a atividade do artista um
fazer nobre, imprescindível para o engrandecimento da pólis e da filosofia.

c) Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o
que veda o poder do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a
arte poderia assumir ao apresentar os modelos de maneira distorcida.

d) Aristóteles concebe a mímesis artística como uma atividade que reproduz passivamente
a aparência das coisas, o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas
segundo uma nova dimensão.

e) Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é imitação e entende que a música, o
teatro e a poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador.



(Uem 2013) Uma das obras de Platão (428-347 a.C.) mais conhecidas é A
República, na qual se encontra o mito da caverna “Platão imagina uma caverna
onde pessoas estão acorrentadas desde a infância, de tal forma que, não podendo
ver a entrada dela, apenas enxergam o seu fundo, no qual são projetadas as
sombras das coisas que passam às suas costas, onde há uma fogueira. Se um
desses indivíduos conseguisse se soltar das correntes para contemplar, à luz do
dia, os verdadeiros objetos, ao regressar, relatando o que viu aos seus antigos
companheiros, esses o tomariam por louco e não acreditariam em suas palavras.”
(ARANHA, M.L.A. e MARTINS, M.H. Filosofando: introdução à filosofia. 3.ª ed.
revista. São Paulo: Moderna, 2003, p.121). Sobre a citação acima e o alcance
epistemológico do mito da caverna, ASSINALE O QUE FOR CORRETO.

01) As imagens produzidas na caverna são sombras que podem ser confundidas
com a realidade.

02) A todo aquele que sai da caverna é vetada a possibilidade de retorno.

04) A imagem da fogueira se contrapõe, fora da caverna, à presença do sol,
responsável pela verdadeira luz.

08) Tal qual o mito da Esfinge, decifrado por Édipo, Platão descreve três estados da
humanidade: infância, juventude e maturidade.

16) Tal qual o mundo sensível, ilusório e efêmero, as imagens da caverna possuem
um grau ontológico deficitário ou duvidoso.
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(Uem 2012) - Para Platão, o mundo sensível, que se percebe pelos sentidos, é o 
mundo da multiplicidade, do movimento, do ilusório, sombra do verdadeiro 
mundo, isto é, o mundo inteligível das ideias. Sobre a filosofia de Platão, assinale 
o que for correto. 

01) É com a teoria da reminiscência que Platão explica como é possível ultrapassar 
o mundo das aparências; essa teoria permite explicar como os sentidos servem 
apenas para despertar na alma as lembranças adormecidas do mundo das ideias.   

02) Para Platão, um homem só é um homem enquanto participa da ideia de 
homem.   

04) A epistemologia e a filosofia política são, para Platão, duas áreas de 
conhecimento dissociadas, pois a política deve se submeter à realidade dos 
acontecimentos e não pode ser orientada por um mundo ideal.   

08) Platão distingue quatro graus de conhecimentos: crença, opinião, raciocínio e 
intuição intelectual. O raciocínio, que se realiza de maneira perfeita na 
matemática, purifica o pensamento das crenças e opiniões e o conduz à intuição 
intelectual, ao verdadeiro conhecimento, isto é, às essências das coisas – às ideias.   

16) A teoria cosmológica do primeiro motor imóvel e a teoria estética da mimeses, 
de Aristóteles, fundamentam-se na teoria platônica da participação entre o mundo 
fenomênico e o mundo das ideias.   
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(Uem 2009) - “Sócrates: Imaginemos que existam pessoas morando numa caverna.
Pela entrada dessa caverna entra a luz vinda de uma fogueira situada sobre uma
pequena elevação que existe na frente dela. Os seus habitantes estão lá dentro desde
a infância, algemados por correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não
conseguem mover-se nem olhar para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente.
(...) Naquela situação, você acha que os habitantes da caverna, a respeito de si
mesmos e dos outros, consigam ver outra coisa além das sombras que o fogo projeta
na parede ao fundo da caverna?”.(PLATÃO. A República [adaptação de Marcelo Perine].
São Paulo: Editora Scipione, 2002. p. 83).Em relação ao célebre mito da caverna e às
doutrinas que ele representa, assinale o que for correto.

01) No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência
humana, relatando como eram a vida e a organização social dos homens no princípio
de seu processo evolutivo, quando habitavam em cavernas.
02) O mito da caverna faz referência ao contraste ser e parecer, isto é, realidade e
aparência, que marca o pensamento filosófico desde sua origem e que é assumido por
Platão em sua famosa teoria das Ideias.
04) O mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício
da filosofia é capaz de promover, libertando o indivíduo das sombras da ignorância e
dos preconceitos.
08) É uma característica essencial da filosofia de Platão a distinção entre mundo
inteligível e mundo sensível; o primeiro ocupado pelas Ideias perfeitas, o segundo
pelos objetos físicos, que participam daquelas Ideias ou são suas cópias imperfeitas.
16) No mito da caverna, o prisioneiro que se liberta e contempla a realidade fora da
caverna, devendo voltar à caverna para libertar seus companheiros, representa o
filósofo que, na concepção platônica, conhecedor do Bem e da Verdade, é o mais apto
a governar a cidade.
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(Uem-pas 2012) - No livro VII, do diálogo intitulado A República, do filósofo grego Platão
(428-347 a.C.), a personagem Sócrates constrói uma narrativa, que ficou conhecida como a
alegoria da caverna, sobre a situação do homem no que diz respeito à educação e à
ausência de educação. Nessa alegoria, a passagem do interior para o exterior da caverna
simboliza a educação do filósofo que – uma vez liberto das amarras que o prendiam às
sombras no interior da caverna, isto é, ao mundo sensível, enganador e ilusório – descobre
a luz da verdade, representada pelo sol no exterior da caverna, ou seja, o mundo inteligível.
A respeito da filosofia de Platão, assinale o que for correto.

01) Para Platão, o exercício da filosofia é um problema moral, evidenciado pela conexão
apresentada na alegoria da caverna entre a liberdade do homem e o conhecimento da
verdade.

02) O método dialético, seguido por Platão em seus diálogos, é uma disputa de opiniões
particulares em que prevalecem os interlocutores mais persuasivos.

04) Platão critica a pedagogia tradicional de seu tempo, baseada no estudo das tradições
poéticas de Homero e Hesíodo, pois a arte, sendo imitação da realidade, não é capaz de
conduzir ao conhecimento das coisas verdadeiras.

08) Na teoria política de Platão, cabe ao filósofo o governo da cidade, pois aquele que se
dedica à busca do conhecimento verdadeiro é capaz de agir e de julgar de forma
verdadeiramente justa.

16) A alegoria da caverna mostra como o saber é ensinado pelo filósofo àqueles que, por si
mesmos, não possuem o poder de conhecer as coisas verdadeiras.
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poéticas de Homero e Hesíodo, pois a arte, sendo imitação da realidade, não é capaz de
conduzir ao conhecimento das coisas verdadeiras.

08) Na teoria política de Platão, cabe ao filósofo o governo da cidade, pois aquele que se
dedica à busca do conhecimento verdadeiro é capaz de agir e de julgar de forma
verdadeiramente justa.

16) A alegoria da caverna mostra como o saber é ensinado pelo filósofo àqueles que, por si
mesmos, não possuem o poder de conhecer as coisas verdadeiras.



• TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 



• (Uel 2011) - A escultura Discóbolo de Míron representa a importância dada pelos 
gregos à atividade física. Sobre o papel da ginástica na educação dos guardiães, 
na obra “A república”, de Platão, considere as afirmativas a seguir.

•

• I. Ao lado da música, a ginástica desempenha papel fundamental no processo de 
educação dos guardiães.

• II. O robustecimento físico é importante para os guardiães, motivo pelo qual a 
ginástica deve ser ministrada desde a infância.

• III. O cultivo pleno do espírito deve prevalecer sobre o cuidado com a formação 
do corpo, bem como guiá-lo.

• IV. A ginástica dos guardiães deve ser mais exigente se comparada à ministrada 
para os guerreiros.

•

• Assinale a alternativa correta. 

• a) Somente as afirmativas I e II são corretas.   b) Somente as afirmativas II 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 I, III e IV são corretas.   

•



• (Uel 2011) - A escultura Discóbolo de Míron representa a importância dada pelos 
gregos à atividade física. Sobre o papel da ginástica na educação dos guardiães, 
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• c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.   d) Somente as afirmativas I, II e 
III são corretas.   e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.   

•



(Uel 2007) Em A República, Platão analisa cinco formas de governo a fim de determinar
qual delas é a melhor e mais justa, isto é, qual delas corresponde ao modelo de
constituição idealizado por ele. Segundo Platão, o Estado é a imagem amplificada do
homem justo. Considere o seguinte diálogo entre Sócrates e Adimanto, apresentado em A
República, Livro VIII.

Sócrates – Sendo assim, diz: não é o desejo insaciável daquilo que a democracia considera
o seu bem supremo que a perde?

Adimanto – E que bem é esse?

Sócrates – A liberdade. [...]

Adimanto – Sim, é isso o que se ouve muitas vezes.

Sócrates – O que eu ia dizer há pouco é: não é o desejo insaciável desse bem, e a
indiferença por todo o resto, que muda este governo e o obriga a recorrer à tirania?

Adimanto – Como?

Sócrates – Quando um Estado democrático, sedento de liberdade, passa a ser dominado
por maus chefes, que fazem com que ele se embriague com esse vinho puro para além de
toda a decência, então, se os seus magistrados não se mostram inteiramente dóceis e não
lhe concedem um alto grau de liberdade, ele castiga-os, acusando-os de serem criminosos e
oligarcas. [...] E ridiculariza os que obedecem aos magistrados e trata-os de homens servis e
sem valor. Por outro lado, louva e honra, em particular e em público, os governantes que
parecem ser governados e os governados que parecem ser governantes. Não é inevitável
que, num Estado assim, o espírito de liberdade se estenda a tudo? Fonte: PLATÃO. A
República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 280-281.



Com base no diálogo anterior e nos conhecimentos sobre as formas
de governo analisadas por Platão, considere as seguintes
afirmativas:

I. A democracia é a negação da justiça, pois ela rejeita o princípio da
escolha de governantes pelo critério da capacidade específica.

II. A democracia é uma forma de governo que, ao dar livre curso aos
desejos supérfluos e perniciosos dos indivíduos, se degenera em
tirania.

III. A democracia é a mais bela forma de governo, pois privilegia a
liberdade que é o mais belo de todos os bens.

IV. Na democracia, cada indivíduo assume a sua função própria
dentro da polis.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II. b) II e III. c) III e IV. d) I, II e IV. e) I, III e IV.
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