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 TEXTO  I 
 

# FILOSOFAR ... 
 
 Por natureza, todos os homens desejam saber. Com essas palavras, Aristóteles 
inicia a obra chamada Metafísica. O desejo  de conhecer é uma característica exclusiva 
dos seres humanos. Dessa forma, Aristóteles diferenciou os seres animados dos 
inanimados: os primeiros possuem “alma”; os seguintes não. É justamente essa 
característica que define o homem como animal que fala, ou seja, capaz de produzir 
conhecimento e transmiti-lo às gerações futuras. 
 A filosofia [amor pelo saber] busca ampliar incessantemente a compreensão  da 
realidade para apreende-la em sua totalidade. 
 A base fundamental da filosofia é a metafísica – do grego meta (o que está 
além) e physis (natureza, física). Significa o que está além  da natureza. Para os 
gregos, natureza é tudo o que possui forma física: árvores, casas, animais. Já tudo que 
não se pode medir é considerado metafísico, ou seja, a dimensão  humana do mundo: 
o ser, o conhecer, o relacionar-se com os outros, os afetos. 
 Portanto, quando tentamos encontrar respostas para o desconhecido, para os 
desafios que a vida nos impõe, estamos de alguma forma, filosofando, porque 
utilizamos habilidades superiores do pensamento e refletimos sobre o quanto 
conhecemos de nós mesmos. Raciocinar é falar organizado, é argumentar. Investigar é 
saber aplicar o conhecimento. 
 
1. Aristóteles através do texto acima, relata que nos diferenciamos dos seres 
inanimados porque possuímos “alma”. Pergunto então: que característica(s) nos 
diferencia(m) dos demais animais?  
 
a) Somos capazes de irmos além da natureza. 
b)  Somos capazes de enxergar o que é visível aos nossos olhos. 
c) Pois desejamos saber. 
d) Devido ao amor pela sabedoria. 
e) Porque  somos capazes de produzir conhecimento e transmiti-lo às gerações 
futuras. 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 

 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

que sejam consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a lápis. 

 



2. Essa característica nos faz buscar novos saberes e ampliar incessantemente a 
compreensão  da realidade para apreende-la em sua totalidade.  Portanto, quando 
buscamos respostas para o desconhecido estamos filosofando pois ... 
 

a) A base fundamental do conhecimento é a metafísica. 
b) A base fundamental do conhecimento é a curiosidade que nos faz progredir. 
c) A base fundamental do conhecimento é estudar a forma física do que há na 

natureza. 
d) A base fundamental do conhecimento é tudo que pode ser medido na natureza. 
e) A base fundamental do conhecimento é capacidade para utilizarmos as 

habilidades superiores do nosso pensamento e refletirmos sobre nós mesmos.  
 

3. Uma das  principais características da Filosofia é: 
 

a) Dizer não  senso comum, ao estabelecido, ao que “todo mundo diz e pensa”. É 
indagar e questionar sobre as coisas. 

b) Questionar  só quando  houver uma certeza absoluta. 
c) Viver  o cotidiano  baseado no senso comum. 
d) Acreditar  sempre  nas pessoas, sem necessidade de averiguação. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
4.     A Filosofia  se diferencia de outros tipos de conhecimento porque ... 
 

a) ... formula questões e busca respostas para elas. 
b) ... preocupa-se como e ensinamento moral e ético. 
c) ... analisa  as paixões e os desejos humanos e estuda a capacidade da razão para 

impor limites a esses sentimentos. 
d) ... analisa e averigua  as mentiras do ser humano. 
e) Todas as sentenças acima são falsas. 

 

# ANALISANDO O SENSO COMUM... 
 
# Já que o pensamento é a manifestação do conhecimento, e que o conhecimento 
busca a verdade, é preciso estabelecer algumas regras para que essa meta possa ser 
alcançada! 
 

5. Observe o Cartum proposto. Analise-o e, a seguir, aponte a mensagem que o mesmo 

deseja expressar ... 

 

 



a) Apesar do “fardo” que me parece ser o estudo, é um mal necessário. 
b) Estudar é um “fardo” . 
c) Nada ganho deixando  o meu “lazer”  para cumprir o “fardo” das minhas tarefas. 
d) Não quero cumprir esse “fardo”. 
e) Todas as premissas  acima estão corretas. 

 
6. No Cartum abaixo, através da mensagem que expressa, podemos verificar uma 
paródia da nossa realidade que retrata... 

 
 

a) O bom senso da população 
b) O senso crítico da população 
c) Uma demonstração do senso comum 
d) O conhecimento da população 
e) A participação da população 

 
 Analise  a tirinha abaixo e, a seguir, responda ao que se pede: 

] 
 
7.  Por que Chico Bento diz ao seu amigo Zé Lelé que aquela árvore que estava 
plantando era de esperança?  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



8.  Como você analisa a ação de Chico Bento?  
 

a) Uma demonstração de bom senso 
b) Uma demonstração do senso comum 
c) Uma obrigação da população 
d) Uma atitude comum população 
e) Uma ação desnecessária 

 
 
 
9.   Você conhece pessoas e/ou institutos que assumem posturas como a de Chico 
Bento? Mencione alguns exemplos que tenha ciência. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 
# REFLETINDO SOBRE IDEOLOGIAS ...  
 
 

 Para concluir nossos estudos complementares , solicito: 
 

10. Como você diferencia: MITO  e FILOSOFIA ? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


