


ARISTÓTELES





Platão: Substância é separada 

das coisas









Aristóteles

Rejeita a proposta de Platão, que existem dois mundos, o 

sensível e o inteligível. 

Metafísica: O conhecimento através de observações concretas, 

feitas no mundo real.



CIÊNCIAS EM ARISTÓTELES



EPISTEMOLOGIA

TEORIA DO CONHECIMENTO



O verdadeiro conhecimento é o 

conhecimento das causas

Noção de Substância como o suporte de todos os 

atributos, “aquilo que é em si mesmo”.

Substância pode ser:
A) aquilo que é ESSENCIAL; Racional

B) aquilo que é ACIDENTAL; Altura, peso, tudo que é variável



• Mas e a questão do DEVIR (TRANSFORMAÇÃO)

movimento, da mutação dos seres?

MATÉRIA e FORMA.

• Matéria (hylé, em grego): o princípio indeterminado dos 

seres, mas que determinável pela forma.

• Forma (Morphé, em grego): o princípio determinado em si 

próprio, mas que é determinado em relação à matéria.



SOBRE DEVIR = ATO e POTÊNCIA.

Potência: possibilidades do ser (capacidade de 
ser), aquilo que ainda não é mas que pode vir a 
ser (por exemplo: a semente é, em potencia, a 
árvore).

ATO constitui cada uma das etapas pelas quais a potência 

vai se atualizando

MOVIMENTO é a passagem da potência para o ato.



TEORIA DA MATÉRIA (HILOMORFISMO)

Hilomorfismo: Os corpos são compostos por matéria e 

forma

Atributos: Aquilo que pode ser afirmado ou negado

Essência: Aquilo que não é descartável

Acidente: Aquilo que é variável.



O QUE É A CADEIRA?



TEORIA DAS QUATRO CAUSAS

Exemplo: Estátua

CAUSA FORMAL é a forma da estátua, seus contornos, sua aparência
(aquilo que a coisa vai ser)

CAUSA MATERIAL é o mármore (do que a coisa é feita);

CAUSA EFICIENTE é o próprio escultor (aquilo com que a coisa é feita);

CAUSA FINAL envolve a finalidade da estátua (aquilo para o qual a coisa é 
feita)



(UNIOESTE 2010) - “Nós estimamos possuir a ciência de uma coisa de maneira absoluta – e
não, ao modo dos Sofistas, de uma maneira puramente acidental, quando acreditamos que
conhecemos a causa pela qual a coisa é, que sabemos que essa causa é a da coisa e que,
além disso, não é possível que a coisa seja algo distinto do que ela o é. É evidente que tal é
a natureza do conhecimento científico. […] Mas o que chamamos aqui saber é o conhecer
por meio da demonstração. Por demonstração entendo o silogismo científico e chamo
científico um silogismo cuja posse em si mesma constitui para nós a ciência” (Aristóteles).
Tendo em conta a TEORIA ARISTOTÉLICA DA CIÊNCIA, é INCORRETO afirmar que:

A. o conhecimento científico não trata apenas da causalidade e do que é necessário, mas também 

do contingente, do provável e do individual.

B. o conhecimento científico é um tipo de conhecimento que adquirimos exclusivamente por meio 

da demonstração, o silogismo científico.

C. os primeiros princípios não são conhecidos por demonstração; caso contrário, teríamos uma 

regressão ao infinito.

D. o silogismo científico, por fornecer explicações causais, não trata do “quê” das coisas, mas do 

seu “porquê”.

E. na ciência demonstrativa, as premissas, além de tratarem da causa, devem ser verdadeiras, 

primeiras, imediatas e mais conhecidas que a conclusão



(UNIOESTE 2010) - “Nós estimamos possuir a ciência de uma coisa de maneira absoluta – e
não, ao modo dos Sofistas, de uma maneira puramente acidental, quando acreditamos que
conhecemos a causa pela qual a coisa é, que sabemos que essa causa é a da coisa e que,
além disso, não é possível que a coisa seja algo distinto do que ela o é. É evidente que tal é
a natureza do conhecimento científico. […] Mas o que chamamos aqui saber é o conhecer
por meio da demonstração. Por demonstração entendo o silogismo científico e chamo
científico um silogismo cuja posse em si mesma constitui para nós a ciência” (Aristóteles).
Tendo em conta a TEORIA ARISTOTÉLICA DA CIÊNCIA, é INCORRETO afirmar que:

A. o conhecimento científico não trata apenas da causalidade e do que é necessário, mas 

também do contingente, do provável e do individual.

B. o conhecimento científico é um tipo de conhecimento que adquirimos exclusivamente por meio 

da demonstração, o silogismo científico.

C. os primeiros princípios não são conhecidos por demonstração; caso contrário, teríamos uma 

regressão ao infinito.

D. o silogismo científico, por fornecer explicações causais, não trata do “quê” das coisas, mas do 

seu “porquê”.

E. na ciência demonstrativa, as premissas, além de tratarem da causa, devem ser verdadeiras, 

primeiras, imediatas e mais conhecidas que a conclusão

Obs. Aristóteles estima possuir uma ciência “A Ciência de uma coisa de maneira absoluta”



Uel 2015 - Leia o texto a seguir. É pois manifesto que a ciência a adquirir

é a das causas primeiras (pois dizemos que conhecemos cada coisa

somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa); ora, causa

diz-se em quatro sentidos: no primeiro, entendemos por causa a

substância e a essência (o “porquê” reconduz-se pois à noção última, e o

primeiro “porquê” é causa e princípio); a segunda causa é a matéria e o

sujeito; a terceira é a de onde vem o início do movimento; a quarta causa,

que se opõe à precedente, é o “fim para que” e o bem (porque este é, com

efeito, o fim de toda a geração e movimento). Adaptado de:

ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. De Vincenzo Cocco. São Paulo: Abril S.

A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção Os Pensadores.) Com base no texto e

nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica,

corretamente, a ordem em que Aristóteles apresentou as causas

primeiras.

a) Causa final, causa eficiente, causa material e causa formal. 

b) Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente. 

c) Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. 

d) Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. 



Uel 2015 - Leia o texto a seguir. É pois manifesto que a ciência a adquirir

é a das causas primeiras (pois dizemos que conhecemos cada coisa

somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa); ora, causa

diz-se em quatro sentidos: no primeiro, entendemos por causa a

substância e a essência (o “porquê” reconduz-se pois à noção última, e o

primeiro “porquê” é causa e princípio); a segunda causa é a matéria e o

sujeito; a terceira é a de onde vem o início do movimento; a quarta causa,

que se opõe à precedente, é o “fim para que” e o bem (porque este é, com

efeito, o fim de toda a geração e movimento). Adaptado de:

ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. De Vincenzo Cocco. São Paulo: Abril S.

A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção Os Pensadores.) Com base no texto e

nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica,

corretamente, a ordem em que Aristóteles apresentou as causas

primeiras.

a) Causa final, causa eficiente, causa material e causa formal. 

b) Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente. 

c) Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. 

d) Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. 



(UEM-2008) Elaborando a teoria das quatro causas e a

distinção entre ato e potência, Aristóteles busca explicar a

realidade do devir e da mudança a que estão submetidas

às coisas causadas. Assinale o que for correto.

01) Para Aristóteles, a mudança implica uma passagem da potência ao ato; o 

ato é o estado de plena realização de uma coisa; a potência, a capacidade que 

algo tem para assumir uma determinação.

02) Segundo Aristóteles, tudo que acontece tem suas causas, essas são a 

explicação ou o porque de certa coisa ser o que é.

04) Causa material, causa formal, causa política e causa final são os quatro 

sentidos que Aristóteles distingue no termo causa

08) Segundo Aristóteles, a causa material e a causa formal de uma coisa são, 

respectivamente, aquilo de que a coisa é feita e aquilo que ela essencialmente 

é.

16) Segundo Aristóteles, a causa eficiente e a causa final de uma coisa são, 

respectivamente, o agente que atua sobre essa coisa e o fim que ela se 

destina.

Soma:________



(UEM-2008) Elaborando a teoria das quatro causas e a

distinção entre ato e potência, Aristóteles busca explicar a

realidade do devir e da mudança a que estão submetidas

às coisas causadas. Assinale o que for correto.

01) Para Aristóteles, a mudança implica uma passagem da potência ao 

ato; o ato é o estado de plena realização de uma coisa; a potência, a 

capacidade que algo tem para assumir uma determinação.

02) Segundo Aristóteles, tudo que acontece tem suas causas, essas são a 

explicação ou o porque de certa coisa ser o que é.

04) Causa material, causa formal, causa política e causa final são os quatro 

sentidos que Aristóteles distingue no termo causa

08) Segundo Aristóteles, a causa material e a causa formal de uma coisa 

são, respectivamente, aquilo de que a coisa é feita e aquilo que ela 

essencialmente é.

16) Segundo Aristóteles, a causa eficiente e a causa final de uma coisa 

são, respectivamente, o agente que atua sobre essa coisa e o fim que ela 

se destina.

Soma:________



(Ufu 2012) - Em primeiro lugar, é claro que, com a

expressão “ser segundo a potência e o ato”, indicam-se

dois modos de ser muito diferentes e, em certo sentido,

opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência até

mesmo de não-ser, no sentido de que, com relação ao ser-

em-ato, o ser-em-potência é não-ser-em-ato. A partir da

leitura do trecho acima e em conformidade com a Teoria

do Ato e Potência de Aristóteles, assinale a alternativa

correta.
a) Para Aristóteles, a bem da verdade, existe apenas o ser-em-ato. Isto ocorre

porque o movimento verificado no mundo material é apenas ilusório, e o que

existe é sempre imutável e imóvel.

b) Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento

percebido no mundo sensível. Tudo o que possui matéria possui potencialidade

(capacidade de assumir ou receber uma forma diferente de si), que tende a se

atualizar (assumindo ou recebendo aquela forma).

c) Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sensível (das coisas

materiais) e a potência se encontra tão-somente no mundo inteligível,

apreendido apenas com o intelecto.



(Ufu 2012) - Em primeiro lugar, é claro que, com a

expressão “ser segundo a potência e o ato”, indicam-se

dois modos de ser muito diferentes e, em certo sentido,

opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência até

mesmo de não-ser, no sentido de que, com relação ao ser-

em-ato, o ser-em-potência é não-ser-em-ato. A partir da

leitura do trecho acima e em conformidade com a Teoria

do Ato e Potência de Aristóteles, assinale a alternativa

correta.
a) Para Aristóteles, a bem da verdade, existe apenas o ser-em-ato. Isto ocorre

porque o movimento verificado no mundo material é apenas ilusório, e o que

existe é sempre imutável e imóvel.

b) Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento

percebido no mundo sensível. Tudo o que possui matéria possui

potencialidade (capacidade de assumir ou receber uma forma diferente de

si), que tende a se atualizar (assumindo ou recebendo aquela forma).

c) Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sensível (das coisas

materiais) e a potência se encontra tão-somente no mundo inteligível,

apreendido apenas com o intelecto.



(UFU – 2008) Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C), apesar de ter sido

discípulo de Platão, criou sua própria filosofia. Uma das diferenças

marcantes entre os dois é a importância dada aos fenômenos

naturais do chamado mundo sensível. No mundo sensível, a

mudança é constante, característica que Aristóteles procura

explicar a partir das concepções de matéria, forma, potência e ato.

Com base nos seus conhecimentos e no texto acima, assinale a

alternativa que define corretamente a concepção aristotélica de

ato e potência.

A) A potência e o ato são conceitos que não se referem, de fato, às coisas 

materiais sujeitas à transformação.

B) A potência é o momento presente, atual da matéria; ato é o que ela poderá 

vir a fazer.

C) A potência e o ato não se relacionam com a matéria.

D) A potência é o que a matéria virá a ser, seu devir, o princípio do movimento; 

ato é aquilo que ela é no presente.



(UFU – 2008) Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C), apesar de ter sido

discípulo de Platão, criou sua própria filosofia. Uma das diferenças

marcantes entre os dois é a importância dada aos fenômenos

naturais do chamado mundo sensível. No mundo sensível, a

mudança é constante, característica que Aristóteles procura

explicar a partir das concepções de matéria, forma, potência e ato.

Com base nos seus conhecimentos e no texto acima, assinale a

alternativa que define corretamente a concepção aristotélica de

ato e potência.

A) A potência e o ato são conceitos que não se referem, de fato, às coisas 

materiais sujeitas à transformação.

B) A potência é o momento presente, atual da matéria; ato é o que ela poderá 

vir a fazer.

C) A potência e o ato não se relacionam com a matéria.

D) A potência é o que a matéria virá a ser, seu devir, o princípio do 

movimento; ato é aquilo que ela é no presente.



POLÍTICA



POLÍTICA



POLÍTICA



(Uem-pas 2011) Aristóteles (384-322 a.C.) afirma em Política:
“Diremos que nenhum indivíduo é cidadão só porque habita num
determinado lugar, pois, tal como os cidadãos, também os metecos
(homens livres) e os escravos possuem um local para habitar. (...)
Ora, não há melhor critério para definir o que é o cidadão, em sentido
estrito, do que entender a cidadania como capacidade de participar
da administração da justiça e no governo.” (ARISTÓTELES. Política,
livro III, cap. 1 1275 a 6-7 e 22-23). A partir desse trecho, é correto
afirmar que

01) a atividade política não é restrita a um pequeno grupo de
cidadãos, mas está acessível a todos que têm cidadania.

02) a cidadania é garantida em função de se habitar um lugar.

04) o principal critério para definir um cidadão é a possibilidade de ele
participar da vida política da cidade.

08) a nem todos os habitantes de uma cidade é garantido o direito de
ocupar cargos públicos ou tomar parte nas decisões judiciais, mas
somente àqueles que são considerados cidadãos naquela cidade.

16) a participação política não é uma questão de escolha para
Aristóteles, uma vez que, para ele, todos os habitantes da cidade
deveriam agir politicamente, independente de sua condição social ou
econômica.



(Uem-pas 2011) Aristóteles (384-322 a.C.) afirma em Política: “Diremos
que nenhum indivíduo é cidadão só porque habita num determinado lugar,
pois, tal como os cidadãos, também os metecos (homens livres) e os
escravos possuem um local para habitar. (...) Ora, não há melhor critério
para definir o que é o cidadão, em sentido estrito, do que entender a
cidadania como capacidade de participar da administração da justiça e no
governo.” (ARISTÓTELES. Política, livro III, cap. 1 1275 a 6-7 e 22-23). A
partir desse trecho, é correto afirmar que

01) a atividade política não é restrita a um pequeno grupo de cidadãos,
mas está acessível a todos que têm cidadania.

02) a cidadania é garantida em função de se habitar um lugar. (CONFORME A
INFLUÊNCIA)

04) o principal critério para definir um cidadão é a possibilidade de ele
participar da vida política da cidade.

08) a nem todos os habitantes de uma cidade é garantido o direito de
ocupar cargos públicos ou tomar parte nas decisões judiciais, mas
somente àqueles que são considerados cidadãos naquela cidade.

16) a participação política não é uma questão de escolha para Aristóteles,
uma vez que, para ele, todos os habitantes da cidade deveriam agir
politicamente, independente de sua condição social ou econômica. (A
CONDIÇÃO SOCIAL E PARTICIPATIVA)



• Ato Puro: Deus o Primeiro Motor Imóvel

– Sem ser movido, não cria a matéria 

(universo), somente move. 

Geocentrismo

Plotolomeu



(Unioeste 2016) -O pensamento ocidental, mais notadamente entre os séculos XVI e XVII, assinalou uma

transformação radical de paradigma no tocante à ciência e ao seu desenvolvimento. Esta mudança, de

tão notável, inaugurou a modernidade e se contrapôs fortemente ao modo medieval de fazer ciência. Por

esta razão, o período marca, decisivamente, a chamada "Revolução Científica" que propôs a substituição

da física aristotélica por uma nova filosofia da natureza.“Os responsáveis pela criação da ciência

moderna, entre os quais se destaca a figura de Galileo Galilei, acreditavam que os estudos anteriores

em filosofia natural exibiam uma dependência excessiva de especulações metafísicas e um apego

ilegítimo à opinião de autoridades, particularmente Aristóteles, cujas doutrinas dominavam a cena

filosófica havia mais de 1800 anos. Os novos filósofos contrapunham a isso a observação da própria

natureza. É nessa observação – a experiência – que se encontrariam os verdadeiros fundamentos do

conhecimento da natureza.” - Silvio Seno Chibeni Considerando-se os textos acima, é CORRETO

afirmar que a Ciência Moderna se caracteriza por:

A. ser uma ciência cujos procedimentos estão unicamente calcados na análise das qualidades 

percebidas nos corpos.

B. conceber um mundo natural no qual todos os seres e fenômenos são determinados hierarquicamente.

C. observar a natureza com rigor, descrever quantitativamente os fenômenos, pela experimentação e 

matematização.

D. propor, seguindo seus antecessores do renascimento, um método essencialmente contemplativo.

E. desenvolver uma longa argumentação cosmológica para sustentar a natureza real do Cosmos 

aristotélico- ptolomaico.



(Unioeste 2016) -O pensamento ocidental, mais notadamente entre os séculos XVI e XVII, assinalou uma

transformação radical de paradigma no tocante à ciência e ao seu desenvolvimento. Esta mudança, de

tão notável, inaugurou a modernidade e se contrapôs fortemente ao modo medieval de fazer ciência. Por

esta razão, o período marca, decisivamente, a chamada "Revolução Científica" que propôs a substituição

da física aristotélica por uma nova filosofia da natureza.“Os responsáveis pela criação da ciência

moderna, entre os quais se destaca a figura de Galileo Galilei, acreditavam que os estudos anteriores

em filosofia natural exibiam uma dependência excessiva de especulações metafísicas e um apego

ilegítimo à opinião de autoridades, particularmente Aristóteles, cujas doutrinas dominavam a cena

filosófica havia mais de 1800 anos. Os novos filósofos contrapunham a isso a observação da própria

natureza. É nessa observação – a experiência – que se encontrariam os verdadeiros fundamentos do

conhecimento da natureza.” - Silvio Seno Chibeni Considerando-se os textos acima, é CORRETO

afirmar que a Ciência Moderna se caracteriza por:

A. ser uma ciência cujos procedimentos estão unicamente calcados na análise das qualidades 

percebidas nos corpos.

B. conceber um mundo natural no qual todos os seres e fenômenos são determinados hierarquicamente.

C. observar a natureza com rigor, descrever quantitativamente os fenômenos, pela 

experimentação e matematização.

D. propor, seguindo seus antecessores do renascimento, um método essencialmente contemplativo.

E. desenvolver uma longa argumentação cosmológica para sustentar a natureza real do Cosmos 

aristotélico- ptolomaico.



ÉTICA A NICÔMACO

• Virtude Moral: Não é inata

• Ética Deontológica: É construída sobre o 

princípio do dever

• Bem: Todas as pessoas tendem em 

função de um fim.

• Felicidade: Fantasia para si mesmo

• Eudemonia: Felicidade (Prazer, Honra 

Política, Recompensa da Contemplação= 

Filosofia)



(Enem 2013) - A felicidade é portanto, a melhor, a mais nobre e a mais

aprazível coisa do mundo, e esses atributos não devem estar separados como

na inscrição existente em Delfos “das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a

melhor é a saúde; porém a mais doce é ter o que amamos”. Todos estes

atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a

melhor, nós a identificamos como felicidade. ARISTÓTELES. A Política. São

Paulo: Cia. das Letras, 2010 - Ao reconhecer na felicidade a reunião dos

mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como:

a) busca por bens materiais e títulos de nobreza.

b) plenitude espiritual a ascese pessoal.

c) finalidade das ações e condutas humanas.

d) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.

e) expressão do sucesso individual e reconhecimento público.



(Enem 2013) - A felicidade é portanto, a melhor, a mais nobre e a mais

aprazível coisa do mundo, e esses atributos não devem estar separados como

na inscrição existente em Delfos “das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a

melhor é a saúde; porém a mais doce é ter o que amamos”. Todos estes

atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a

melhor, nós a identificamos como felicidade. ARISTÓTELES. A Política. São

Paulo: Cia. das Letras, 2010 - Ao reconhecer na felicidade a reunião dos

mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como:

a) busca por bens materiais e títulos de nobreza.

b) plenitude espiritual a ascese pessoal.

c) finalidade das ações e condutas humanas.

d) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.

e) expressão do sucesso individual e reconhecimento público.



(Enem 2017) - Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo

o mais é desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas

não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por

determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades

constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais

verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que

determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve

aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a

economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro

lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger

as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano.ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In:

Pensadores. São Paulo: Nova Gunman 1991 (adaptado). Para Aristóteles, a relação entre o sumo

bem e a organização da pólis pressupõe que

a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses.

b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade.

c) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade.

d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente.

e) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum.



(Enem 2017) - Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo

o mais é desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas

não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por

determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades

constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais

verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que

determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve

aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a

economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro

lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger

as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano.ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In:

Pensadores. São Paulo: Nova Gunman 1991 (adaptado). Para Aristóteles, a relação entre o sumo

bem e a organização da pólis pressupõe que

a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses.

b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade.

c) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade.

d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente.

e) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum.



(Unioeste 2014) - “A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada

com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós,

a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de

sabedoria prática”. Aristóteles - Considerando a citação acima e o

pensamento de Aristóteles, assinale a alternativa CORRETA.

A. Para o autor, a virtude se encontra entre dois extremos. Por isso, também

podemos chamá-la de doutrina do justo meio.

B.Fazer o bem consiste em permitir que as virtudes, compreendidas como

inatas no homem, apresentem-se através de suas ações.

C.A virtú corresponde à astúcia política daqueles que governam, a fim de se

obter sucesso através dos favores da fortuna e, com isso, alcançar a glória e

manter o poder dos príncipes.

D.As virtudes não podem ser aprendidas com a prática, pois são habilidades

das quais só alguns são dotados, como tocar um instrumento musical, pintar

ou falar bem.

E.É preciso avaliar os sentimentos a partir de uma escala de preferências. A

atribuição de valor é feita considerando-se o prazer gerado.



(Unioeste 2014) - “A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada

com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós,

a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de

sabedoria prática”. Aristóteles - Considerando a citação acima e o

pensamento de Aristóteles, assinale a alternativa CORRETA.

A. Para o autor, a virtude se encontra entre dois extremos. Por isso,

também podemos chamá-la de doutrina do justo meio.

B.Fazer o bem consiste em permitir que as virtudes, compreendidas como

inatas no homem, apresentem-se através de suas ações.

C.A virtú corresponde à astúcia política daqueles que governam, a fim de se

obter sucesso através dos favores da fortuna e, com isso, alcançar a glória e

manter o poder dos príncipes.

D.As virtudes não podem ser aprendidas com a prática, pois são habilidades

das quais só alguns são dotados, como tocar um instrumento musical, pintar

ou falar bem.

E.É preciso avaliar os sentimentos a partir de uma escala de preferências. A

atribuição de valor é feita considerando-se o prazer gerado.



(Unioeste 2012) - “A excelência moral, então, é uma disposição da alma relacionada

com a escolha de ações e emoções, disposição esta consistente num meio-termo (o

meio-termo relativo a nós) determinado pela razão (a razão graças à qual um homem

dotado de discernimento o determinaria)”. Aristóteles

Sobre o pensamento ético de Aristóteles e o texto acima, seguem as seguintes

afirmativas:

I - A virtude é uma paixão consistente num meio-termo entre dois extremos.

II - A ação virtuosa, por estar relacionada com a escolha, é praticada de modo

involuntário e inconsciente.

III - A virtude é uma disposição da alma relacionada com escolha e discernimento.

IV - A virtude é um meio-termo absoluto, determinado pela razão.

V - A virtude é um extremo determinado pela razão e pelas paixões de um homem

dotado de discernimento.

Das afirmativas feitas acima

A. somente a afirmação I está correta.

B. somente a afirmação III está correta.

C. as afirmações II e III estão corretas.

D. as afirmações III e IV estão corretas.

E. as afirmações IV e V estão corretas.



(Unioeste 2012) - “A excelência moral, então, é uma disposição da alma relacionada

com a escolha de ações e emoções, disposição esta consistente num meio-termo (o

meio-termo relativo a nós) determinado pela razão (a razão graças à qual um homem

dotado de discernimento o determinaria)”. Aristóteles

Sobre o pensamento ético de Aristóteles e o texto acima, seguem as seguintes

afirmativas:

I - A virtude é uma paixão consistente num meio-termo entre dois extremos.

II - A ação virtuosa, por estar relacionada com a escolha, é praticada de modo

involuntário e inconsciente.

III - A virtude é uma disposição da alma relacionada com escolha e discernimento.

IV - A virtude é um meio-termo absoluto, determinado pela razão.

V - A virtude é um extremo determinado pela razão e pelas paixões de um homem

dotado de discernimento.

Das afirmativas feitas acima

A. somente a afirmação I está correta.

B. somente a afirmação III está correta.

C. as afirmações II e III estão corretas.

D. as afirmações III e IV estão corretas.

E. as afirmações IV e V estão corretas.



(UNIOESTE 2009) - Segundo Aristóteles, “[...] a função própria do homem é um

certo modo de vida, e este é constituído de uma atividade ou de ações da alma

que pressupõem o uso da razão, e a função própria de um homem bom é o bom e

nobilitante exercício desta atividade ou a prática destas ações [...]. O bem para o

homem vem a ser o exercício ativo das faculdades da alma de conformidade com

a excelência, e se há mais de uma excelência, de conformidade com a melhor e

mais completa entre elas. Mas devemos acrescentar que tal exercício ativo deve

estender-se por toda a vida [...]”. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à

concepção aristotélica do bem próprio do ser humano.

(A) O bem próprio do homem consiste em conduzir a vida em conformidade com a

razão e em conformidade com a excelência mais completa.

(B) A função própria do homem é o exercício ativo da atividade racional.

(C) Bem viver e bem agir são elementos constitutivos na realização da finalidade última

e do bem supremo do ser humano.

(D) O modo de vida que torna o homem bom relaciona-se exclusivamente com a

realização de ações determinadas por suas paixões e desejos.

(E) O bem para o homem se realiza no exercício ativo de sua função própria numa vida

completa.



(UNIOESTE 2009) - Segundo Aristóteles, “[...] a função própria do homem é um

certo modo de vida, e este é constituído de uma atividade ou de ações da alma

que pressupõem o uso da razão, e a função própria de um homem bom é o bom e

nobilitante exercício desta atividade ou a prática destas ações [...]. O bem para o

homem vem a ser o exercício ativo das faculdades da alma de conformidade com

a excelência, e se há mais de uma excelência, de conformidade com a melhor e

mais completa entre elas. Mas devemos acrescentar que tal exercício ativo deve

estender-se por toda a vida [...]”. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à

concepção aristotélica do bem próprio do ser humano.

(A) O bem próprio do homem consiste em conduzir a vida em conformidade com a

razão e em conformidade com a excelência mais completa.

(B) A função própria do homem é o exercício ativo da atividade racional.

(C) Bem viver e bem agir são elementos constitutivos na realização da finalidade última

e do bem supremo do ser humano.

(D) O modo de vida que torna o homem bom relaciona-se exclusivamente com a

realização de ações determinadas por suas paixões e desejos.

(E) O bem para o homem se realiza no exercício ativo de sua função própria numa vida

completa.



ARTE - BELO



(Uem-pas 2011) Diz Aristóteles (388-322 a.C.), na obra Poética, sobre a
noção de imitação (mimesis) artística: “Ao homem é natural imitar desde a
infância – e nisso difere ele dos outros seres, por ser capaz da imitação e
por aprender, por meio da imitação, os primeiros conhecimentos; e todos os
homens sentem prazer em imitar. Prova disso é o que ocorre na realidade:
temos prazer em contemplar imagens perfeitas das coisas cuja visão nos
repugna, como [as figuras dos] animais ferozes e dos cadáveres.”
(ARISTÓTELES. Poética, livro IV, §§ 13 e 14, p. 40). Do mesmo modo diz o
filósofo, na Física: “Em resumo, a arte ou completa o processo que a
natureza é incapaz de fazer inteiramente ou imita a natureza.”
(ARISTÓTELES. Física, 199a. In. FIGURELLI, R.. Antologia de textos
filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 546).

Com base nessas afirmações de Aristóteles, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).

01) O grande mérito do artesão ou artista está em reproduzir perfeitamente a
beleza do mundo natural.

02) O feio não decorre da percepção do objeto representado, mas, da
inabilidade do artista em representá-lo.

04) A representação de algo pode ser tão ou mais bela do que a própria
coisa.

08) A arte não consegue completar a natureza, mas, na melhor das
hipóteses, apenas copiá-la ou imitá-la.

16) Proporção, harmonia, equilíbrio não são critérios de beleza para os
objetos artísticos.



(Uem-pas 2011) Diz Aristóteles (388-322 a.C.), na obra Poética, sobre a noção de
imitação (mimesis) artística: “Ao homem é natural imitar desde a infância – e nisso
difere ele dos outros seres, por ser capaz da imitação e por aprender, por meio da
imitação, os primeiros conhecimentos; e todos os homens sentem prazer em imitar.
Prova disso é o que ocorre na realidade: temos prazer em contemplar imagens
perfeitas das coisas cuja visão nos repugna, como [as figuras dos] animais ferozes e
dos cadáveres.” (ARISTÓTELES. Poética, livro IV, §§ 13 e 14, p. 40). Do mesmo
modo diz o filósofo, na Física: “Em resumo, a arte ou completa o processo que a
natureza é incapaz de fazer inteiramente ou imita a natureza.” (ARISTÓTELES.
Física, 199a. In. FIGURELLI, R.. Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED,
2009, p. 546).

Com base nessas afirmações de Aristóteles, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).

01) O grande mérito do artesão ou artista está em reproduzir perfeitamente a
beleza do mundo natural.

02) O feio não decorre da percepção do objeto representado, mas, da
inabilidade do artista em representá-lo.

04) A representação de algo pode ser tão ou mais bela do que a própria coisa.

08) A arte não consegue completar a natureza, mas, na melhor das hipóteses,
apenas copiá-la ou imitá-la. (É DE MÉRITO A AÇÃO DO ARTISTA QUE REPRODUZ COM
PERFEIÇÃO A NATUREZA PORQUE ESTE ATO IMITATIVO ENSEJA O CONHECIMENTO E O PRAZER
QUE SE TEM AO CONHECER.)

16) Proporção, harmonia, equilíbrio não são critérios de beleza para os objetos
artísticos. (SÃO CRITÉRIOS SIM)



(UNIOESTE 2010) - Com relação ao bem próprio do homem, ou seja, de seu bem supremo, há, segundo Aristóteles, uma concordância

“quase geral” em sua época, pois “[...] tanto a maioria dos homens quanto as pessoas mais qualificadas dizem que este bem supremo é a felicidade, e

consideram que viver bem e agir bem equivale a ser feliz; quanto ao que é realmente a felicidade, há divergências, e a maioria das pessoas não

sustenta opinião idêntica a dos sábios. [...] Se formos julgar pela vida dos homens, estes, em sua maioria, e os mais vulgares entre eles, parecem (não

sem algum fundamento) identificar o bem, ou a felicidade, com o prazer. É por isto que eles apreciam a vida agradável. Podemos dizer, com efeito,

que existem três tipos principais de vida: o que acabamos de mencionar, o tipo de vida política, e o terceiro é a vida contemplativa. [...] Então, se a

função do homem é uma atividade da alma por via da razão e conforme a ela […], afirmamos que a função própria do homem é um certo modo de

vida, e este é constituído de uma atividade ou ações da alma que pressupõem o uso da razão […]. O bem para o homem vem a ser o exercício ativo

das faculdades da alma de conformidade com a excelência, e, se há mais de uma excelência, de conformidade com a melhor e mais completa entre

elas. Mas devemos acrescentar que tal exercício ativo deve estender-se por toda vida.” (Aristóteles) - A partir do texto citado,

seguem as seguintes afirmações:

I. – Para Aristóteles, bem viver e bem agir é o mesmo que ser feliz, do que se conclui que o ser

humano, numa vida completa, usufrui, apenas, de momentos felizes, para a realização de seu

bem próprio e do melhor modo que lhe convier.

II. – A função que melhor especifica o ser humano é o exercício ativo da razão, sendo que a

felicidade, como seu bem próprio e supremo, se realiza, exclusivamente, na satisfação

maximizada de prazeres.

III. – O modo de vida que realiza o bem próprio e supremo do homem é o da vida contemplativa, pois

é nela e no exercício ativo das atividades da alma em conformidade com a razão e com a melhor

e mais completa das excelências (virtudes) que o homem realiza seu bem próprio.

IV. – A felicidade é uma atividade da alma em conformidade com a razão e em conformidade com a

excelência (virtude), e, em havendo mais de uma excelência (virtude), “em conformidade com a

melhor e a mais completa entre elas”.

V. – Sendo, segundo Aristóteles, as honrarias o objetivo da vida política e sendo que as honrarias

dependem “mais daqueles que as concedem que daqueles que as recebem”, é na vida política

que o homem realiza, de modo perfeito e completo, o bem supremo que melhor lhe convém.

Das proposições feitas acima

A. apenas a afirmativa I está correta.B. apenas as afirmativas I e II estão corretas.

C. apenas as afirmativas II e IV estão corretas. D. apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

E. todas as afirmativas estão incorretas.



(UNIOESTE 2010) - Com relação ao bem próprio do homem, ou seja, de seu bem supremo, há, segundo Aristóteles, uma concordância

“quase geral” em sua época, pois “[...] tanto a maioria dos homens quanto as pessoas mais qualificadas dizem que este bem supremo é a felicidade, e

consideram que viver bem e agir bem equivale a ser feliz; quanto ao que é realmente a felicidade, há divergências, e a maioria das pessoas não

sustenta opinião idêntica a dos sábios. [...] Se formos julgar pela vida dos homens, estes, em sua maioria, e os mais vulgares entre eles, parecem (não

sem algum fundamento) identificar o bem, ou a felicidade, com o prazer. É por isto que eles apreciam a vida agradável. Podemos dizer, com efeito,

que existem três tipos principais de vida: o que acabamos de mencionar, o tipo de vida política, e o terceiro é a vida contemplativa. [...] Então, se a

função do homem é uma atividade da alma por via da razão e conforme a ela […], afirmamos que a função própria do homem é um certo modo de

vida, e este é constituído de uma atividade ou ações da alma que pressupõem o uso da razão […]. O bem para o homem vem a ser o exercício ativo

das faculdades da alma de conformidade com a excelência, e, se há mais de uma excelência, de conformidade com a melhor e mais completa entre

elas. Mas devemos acrescentar que tal exercício ativo deve estender-se por toda vida.” (Aristóteles) - A partir do texto citado,

seguem as seguintes afirmações:

I. – Para Aristóteles, bem viver e bem agir é o mesmo que ser feliz, do que se conclui que o ser

humano, numa vida completa, usufrui, apenas, de momentos felizes, para a realização de seu

bem próprio e do melhor modo que lhe convier.

II. – A função que melhor especifica o ser humano é o exercício ativo da razão, sendo que a

felicidade, como seu bem próprio e supremo, se realiza, exclusivamente, na satisfação

maximizada de prazeres.

III. – O modo de vida que realiza o bem próprio e supremo do homem é o da vida

contemplativa, pois é nela e no exercício ativo das atividades da alma em conformidade

com a razão e com a melhor e mais completa das excelências (virtudes) que o homem

realiza seu bem próprio.

IV. – A felicidade é uma atividade da alma em conformidade com a razão e em conformidade

com a excelência (virtude), e, em havendo mais de uma excelência (virtude), “em

conformidade com a melhor e a mais completa entre elas”.

V. – Sendo, segundo Aristóteles, as honrarias o objetivo da vida política e sendo que as honrarias

dependem “mais daqueles que as concedem que daqueles que as recebem”, é na vida política

que o homem realiza, de modo perfeito e completo, o bem supremo que melhor lhe convém.

Das proposições feitas acima

A. apenas a afirmativa I está correta.B. apenas as afirmativas I e II estão corretas.

C. apenas as afirmativas II e IV estão corretas. D. apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

E. todas as afirmativas estão incorretas.



(Unioeste 2013) - .“... a função própria do homem é um certo modo de vida, e este é constituído de uma

atividade ou de ações da alma que pressupõem o uso da razão, e a função própria de um homem bom é o

bom e nobilitante exercício desta atividade ou a prática destas ações [...] o bem para o homem vem a ser o

exercício ativo das faculdade da alma de conformidade com a excelência, e se há mais de uma excelência,

em conformidade com a melhor e a mais completa entre elas. Mas devemos acrescentar que tal exercício

ativo deve estender-se por toda a vida, pois uma andorinha só não faz verão (nem o faz um dia quente); da

mesma forma um dia só, ou um curto lapso de tempo, não faz um homem bem-aventurado e

feliz”.Aristóteles. Considerando o texto citado e o pensamento ÉTICO DE ARISTÓTELES, seguem as

afirmativas abaixo:

I. O bem mais elevado que o ser humano pode almejar é a eudaimonia (felicidade), havendo uma

concordância geral que o bem supremo para o homem é a felicidade, e que bem viver e bem agir

equivale a ser feliz.

II. A eudaimonia (felicidade) é sempre buscada por si mesma e não em função de outra coisa, pois o ser

humano escolhe o viver bem como a mais elevada finalidade e por nada além do próprio viver bem.

III. Definindo a eudaimonia (felicidade) a partir da função própria da alma racional e do exercício ativo das

faculdades da alma em conformidade com a excelência (virtude) conclui-se que, aos seres humanos, só é

possível levar uma vida constituída por momentos de felicidade decorrentes da satisfação dos desejos e

paixões que NÃO SE SUBORDINAM À ATIVIDADE RACIONAL.

IV. A eudaimonia (felicidade) é um certo modo de vida constituído de uma atividade ou de ações por via da razão

e conforme a ela, sendo o bem melhor para o homem o exercício ativo das faculdades da alma em

conformidade com a excelência (virtude) que deve estender-se por toda a vida.

V. A excelência (virtude) humana, como realização excelente da tarefa humana, reside no exercício ativo da

racionalidade, pois a função própria de um homem bom é o bom e nobilitante exercício desta atividade ou na

prática destas ações em conformidade com a virtude, sendo este o bem humano supremo e a última finalidade

desiderativa humana.

Das afirmativas feitas acima:

A. somente a afirmação I está incorreta. B. somente a afirmação III está incorreta.

C. as afirmações III e V estão corretas. D. as afirmações I e III estão corretas.

E. as afirmações II, III e IV estão corretas.



(Unioeste 2013) - .“... a função própria do homem é um certo modo de vida, e este é constituído de uma

atividade ou de ações da alma que pressupõem o uso da razão, e a função própria de um homem bom é o

bom e nobilitante exercício desta atividade ou a prática destas ações [...] o bem para o homem vem a ser o

exercício ativo das faculdade da alma de conformidade com a excelência, e se há mais de uma excelência,

em conformidade com a melhor e a mais completa entre elas. Mas devemos acrescentar que tal exercício

ativo deve estender-se por toda a vida, pois uma andorinha só não faz verão (nem o faz um dia quente); da

mesma forma um dia só, ou um curto lapso de tempo, não faz um homem bem-aventurado e

feliz”.Aristóteles. Considerando o texto citado e o pensamento ÉTICO DE ARISTÓTELES, seguem as

afirmativas abaixo:

I. O bem mais elevado que o ser humano pode almejar é a eudaimonia (felicidade), havendo uma

concordância geral que o bem supremo para o homem é a felicidade, e que bem viver e bem agir

equivale a ser feliz.

II. A eudaimonia (felicidade) é sempre buscada por si mesma e não em função de outra coisa, pois o ser

humano escolhe o viver bem como a mais elevada finalidade e por nada além do próprio viver bem.

III. Definindo a eudaimonia (felicidade) a partir da função própria da alma racional e do exercício ativo das

faculdades da alma em conformidade com a excelência (virtude) conclui-se que, aos seres humanos,

só é possível levar uma vida constituída por momentos de felicidade decorrentes da satisfação dos

desejos e paixões que NÃO SE SUBORDINAM À ATIVIDADE RACIONAL.

IV. A eudaimonia (felicidade) é um certo modo de vida constituído de uma atividade ou de ações por via da

razão e conforme a ela, sendo o bem melhor para o homem o exercício ativo das faculdades da alma

em conformidade com a excelência (virtude) que deve estender-se por toda a vida.

V. A excelência (virtude) humana, como realização excelente da tarefa humana, reside no exercício ativo da

racionalidade, pois a função própria de um homem bom é o bom e nobilitante exercício desta atividade

ou na prática destas ações em conformidade com a virtude, sendo este o bem humano supremo e a

última finalidade desiderativa humana.

Das afirmativas feitas acima:

A. somente a afirmação I está incorreta. B. somente a afirmação III está incorreta.

C. as afirmações III e V estão corretas. D. as afirmações I e III estão corretas.

E. as afirmações II, III e IV estão corretas.



(Uem 2012) A reflexão sobre a ética apresenta, na antiguidade clássica,
três características principais: a) a fusão do sujeito moral com o sujeito político,
pois só enquanto cidadão ou membro de uma comunidade política pode-se
pensar a moralidade; b) a discussão de princípios éticos metafísicos, pois a
moral fundamenta-se a partir de conceitos que descrevem uma interrogação
sobre a essência do ser (o que é virtude, o que é a felicidade, o que é a
verdade, etc.); c) a separação entre o domínio privado e o domínio público. A
partir dessa reflexão sobre a ética na antiguidade grega, assinale o que
for correto.

01) A fundação platônica da cidade ideal, em A República, dá-se sob o signo
de uma moralidade subjetiva, isto é, relativa à boa vontade dos indivíduos, seja
qual for sua classe social ou política.

02) Por ser precursor do pensamento político democrático, Platão defende os
interesses dos escravos, dos metecos, das mulheres e das crianças.

04) Na Ética a Nicômaco, Aristóteles defende os princípios de uma ética
relativista, já que, ao defender o “justo meio”, acaba por defender a medida
individual de cada sujeito.

08) A ética, na cidade-Estado grega, acompanha seu fundamento político,
razão pela qual a violência não é condenada na esfera privada e é proibida na
esfera pública.

16) Para Aristóteles, as amizades de um homem dependem da pessoa que se
é, resultando, se ele for um homem justo e correto, no coroamento de todos os
bens: a felicidade. Por isso, a filosofia moral de Aristóteles é uma eudemonia
(do grego: “boa vida”, “vida feliz”).
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(UNIOESTE 2010) - “A física de Aristóteles […] é uma 'física', isto é, uma ciência altamente

elaborada, embora não o seja matematicamente. […] A distinção entre movimentos 'naturais'

e movimentos 'violentos' se situa numa concepção de conjunto da realidade física,

concepção cujos traços principais parecem ser: (a) a crença na existência de 'naturezas'

qualitativamente definidas; e (b) a crença na existência de um Cosmo […] Assim, mover-se é

mudar, mudar em si mesmo e em relação aos outros. Por outro lado, isso implica um termo

de referência em relação ao qual a coisa movida muda seu ser ou sua relação; o que implica

– se examinarmos o movimento local – a existência de um ponto fixo em relação ao qual a

coisa movida se move, um ponto fixo imutável que, evidentemente, só pode ser o centro do

Universo”. (Koyré) - Dentre as proposições dadas abaixo, todas elas, exceto uma, indicam

características da Revolução Científica do Século XVII, que ocasionou a derrocada da física

e da cosmologia aristotélica. Assinalar qual constitui a EXCEÇÃO (ou seja, qual das

alternativas é a INCORRETA).

A.. O rompimento com a física qualitativa e a homogeneização do espaço, com a consequente substituição da noção de

lugares naturais das coisas pela de espaço homogêneo da geometria, considerado como real.

B. A consideração da lei da inércia como princípio fundamental da natureza, ela que afirma que um corpo abandonado a

si mesmo permanece em seu estado de repouso ou de movimento tanto tempo quanto esse estado não for submetido à

ação de uma força exterior qualquer.

C. O combate ao princípio de inalterabilidade do céu e a todo o arcabouço teórico que sustentava a dicotomia entre céu e

Terra.

D. A destruição do Cosmo, isto é, a substituição da visão de mundo finito e hierarquicamente ordenado por uma

concepção de universo homogêneo, ligado por elementos de mesma natureza e regido por leis necessárias e universais.

E. A compreensão do movimento como um tipo de mudança que depende da constituição interna do corpo, de modo que

o movimento contrário à natureza do corpo que se move, como quando arremessamos uma pedra para o alto, é

considerado violento e, como tal, tende à sua própria destruição.
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• Em relação à definição de Bem apresentada

por Aristóteles, no Livro I da Ética a Nicômaco,

considere as seguintes alternativas:

• I. O Bem é algo que está em todas as coisas, sendo

identificada nos objetos, mas não entre os homens.

• II. O Bem é aquilo a que todas as coisas tendem, ou seja, o

bem é definido em função de um fim.

• III. O Bem é o meio para termos uma ciência eficiente e útil,

tal como a arte médica será eficiente se tivermos o bem

como meio de sua prática.

• IV. O Bem é algo abstrato, de difícil acesso à compreensão

humana

•
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(UEL – 2011) Leia o texto a seguir. A virtude é, pois, uma disposição 

de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediania, isto 

é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio 

racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. (Aristóteles. 

Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. São 

Paulo: Abril Cultural, 1973. Livro II, p. 273.) Com base no texto e 

nos conhecimentos sobre a situada ética em Aristóteles, pode-

se dizer que a virtude ética

a) reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o 

excesso e a falta.

b) implica na escolha do que é conveniente no excesso e do que é 

prazeroso na falta.

c) consiste na eleição de um dos extremos como o mais adequado, 

isto é, ou o excesso ou a falta.

d) pauta-se na escolha do que é mais satisfatório em razão de 

preferências pragmáticas.

e) baseia-se no que é mais prazeroso em sintonia com o fato de que 

a natureza é que nos torna mais perfeitos.
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• (UFU – 2011) “Segundo Aristóteles, tudo tende a passar da potência ao

ato; tudo se move de uma para outra condição. Essa passagem se

daria pela ação de forças que se originam de diferentes motores, isto

é, coisas ou seres que promoveriam esta mudança. No entanto, se

todo o Universo sofre transformações, o estagirita afirmava que

deveria haver um primeiro motor [...]”. CHALITA, Gabriel. Vivendo a

filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2006, p. 58. Com base em seus

conhecimentos e no texto acima, assinale a alternativa que contenha

duas características do primeiro motor.

• A) O primeiro motor é imóvel, caso contrário, alguma causa deveria movê-lo

e ele não seria mais o primeiro motor; é imutável, porque é ato puro.

• B) O primeiro motor é imóvel, mas não imutável, pois pode ocorrer de se

transformar algum dia, como tudo no Universo.

• C) O primeiro motor é imutável, mas não imóvel, pois do seu movimento ele

gera os demais movimentos do Universo.

• D) O primeiro motor não é imóvel, nem imutável, pois isto seria um absurdo

teórico. Para Aristóteles, o primeiro motor é móvel e mutável, como tudo.
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