
Platão

1. UEL – 2013
Observe a charge a seguir:

Após descrever a alegoria da caverna, na obra A República, Platão faz a seguinte afirmação:
Com efeito, uma vez habituados, sereis mil vezes melhores do que os que lá estão e reconhecereis
cada imagem, o que ela é e o que representa, devido a terdes contemplado a verdade relativa ao
belo, ao justo e ao bom. E assim teremos uma cidade para nós e para vós, que é uma realidade, e
não um sonho, como atualmente sucede na maioria delas, onde combatem por sombras uns com
os outros e disputam o poder, como se ele fosse um grande bem.
(PLATÃO. A República. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994. p.326.)
a) Segundo a alegoria da caverna de Platão e com base nessa afirmação, explique o modelo
político que configura a organização da cidade ideal.
b) Compare a alegoria da caverna e a charge, e explicite o que representa, do ponto de vista
político, a saída do homem da caverna e a contemplação do bem.

RESPOSTA: retirada do site da UEL
a) Platão dedica boa parte da obra A República para desenvolver o projeto da cidade ideal, local
onde está contido o seu projeto político. Em primeiro lugar, Platão rejeita as cidades existentes
como modelos de cidades justas, afinal não podemos esquecer que foi a Atenas democrática que
permitiu  a  morte  de  Sócrates.  Em  segundo,  para  vislumbrar  a  justiça  no  indivíduo,  antes
necessitamos enxergar o conceito de maneira ampliada, isto é, na cidade. A cidade justa de Platão
contempla trabalhadores, soldados e governantes realizando as funções para as quais possuem as
competências necessárias. Assim como na cidade platônica é o guardião que governa, também no
indivíduo é a razão que deve guiá-lo.
b)  Na  charge  os  personagens  estão  presos  por  correntes  ao  televisor.  Consequentemente,  a
realidade é filtrada pela tela da TV. Da mesma forma, os homens que na caverna contemplavam
sombras como se fossem verdades, quando libertos, passam a enxergar a realidade sem o filtro
das imagens enganosas. Essa saída da caverna significa a contemplação do bem e o acesso às
ideias. No âmbito político, representa a possibilidade do exercício do governo à luz da justiça e o
afastamento das formas de dominação.

2. 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.
RESPOSTA: D

3. 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 coistas a partir do reflexo da ideia ou do simulacro 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.
RESPOSTA: C

4. UEL – 2010
Observe a tira e leia o texto:

Assentemos, portanto, que, a principiar em Homero, todos os poetas são imitadores da imagem da
virtude e dos restantes assuntos sobre os quais compõem, mas não atingem a verdade [. . . ]



parece-me, que o poeta, por meio de palavras e frases, sabe colorir devidamente cada uma das
artes, sem entender delas mais do que saber imitá-las.
(PLATÃO, A República. Livro X. Tradução, introdução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira.
8. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996. p. 463)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a mímesis (imitação) em Platão, é correto afirmar:
a)  Dispõe  o  poeta  da  perfeição  para  colorir  tão  bem  quanto  o  pintor,  por  isso  descreve
verdadeiramente os ofícios humanos.
b)  A  mímesis  apresenta  uma imagem da  realidade  e  assim representa  a  verdade última das
atividades humanas.
c) Por sua capacidade de imitar, o poeta sabe acerca dos ofícios de todos os homens e, por esse
motivo, pode descrevêlos verdadeiramente.
d) Por saber sobre todas as artes, atividades e atos humanos, o poeta consegue executar o seu
ofício descrevendo-os bem.
e) Por meio da imitação, descreve-se com beleza os atos e ofícios humanos, sem, no entanto,
conhecê-los verdadeiramente.
RESPOSTA: E

5. 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.
RESPOSTA: B

6. 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
RESPOSTA: A

7. UFU – 2011
No pórtico da Academia de Platão, havia a seguinte frase: “não entre quem não souber geometria”.
Essa  frase  reflete  sua  concepção  de  conhecimento:  quanto  menos  dependemos  da  realidade
empírica, mais puro e verdadeiro é o conhecimento tal como vemos descrito em sua Alegoria da
Caverna.

“A ideia de círculo, por exemplo, preexiste a toda a realização imperfeita do círculo na areia ou na
tábula recoberta de cera. Se traço um círculo na areia, a ideia que guia a minha mão é a do círculo
perfeito. Isso não impede que essa ideia também esteja presente no círculo imperfeito que eu
tracei. É assim que aparece a ideia ou a forma.”
JEANNIÈRE, Abel. Platão. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1995. 170 p.

Com  base  nas  informações  acima,  assinale  a  alternativa  que  interpreta  corretamente  o
pensamento de Platão.
A) A Alegoria da Caverna demonstra, claramente, que o verdadeiro conhecimento não deriva do
“mundo inteligível”, mas do “mundo sensível”.
B) Todo conhecimento verdadeiro começa pela percepção, pois somente pelos sentidos podemos
conhecer as coisas tais quais são.
C) Quando traçamos um círculo imperfeito, isto demonstra que as ideias do “mundo inteligível” não
são perfeitas, tal qual o “mundo sensível”.
D) As ideias são as verdadeiras causas e princípio de identificação dos seres; o “mundo inteligível”
é onde se obtêm os conhecimentos verdadeiros.
RESPOSTA: D

8. UFU – 2011
Leia o seguinte trecho da Alegoria da Caverna.
Agora imagine que por esse caminho as pessoas transportam sobre a cabeça objetos de todos os
tipos: por exemplo, estatuetas de figuras humanas e de animais. Numa situação como essa, a
única coisa que os prisioneiros poderiam ver e conhecer seriam as sombras projetadas na parede
a sua frente.
CHALITA, G. Vivendo a Filosofia. São Paulo: Ática, 2006, p. 50.

Com base na leitura do trecho acima e em seus conhecimentos sobre a obra de Platão (428 a.C. –
348 a.C.), assinale a alternativa INCORRETA.
A) Platão distingue o mundo sensível ou das aparências, onde tudo o que se capta por meio dos
sentidos pode ser motivo de engano, e o mundo inteligível, onde se encontram as ideias a partir
das quais surgem os elementos do mundo sensível.
B) Platão tinha como principal objetivo o conhecimento das ideias: realidades existentes por si
mesmas, essências a partir das quais podem ser geradas suas cópias imperfeitas.
C) O pensamento de Platão deu origem aos fundamentos da ciência moderna graças ao seu
método de observação e experimentação para o conhecimento dos fenômenos naturais.



D) A obra de Platão está fundamentada em um método de investigação conhecido como dialética
cujo objetivo é superar a simples opinião (doxa) e atingir o conhecimento verdadeiro ou ciência
(episteme).
RESPOSTA: C

9. UFU – 2009
Leia o texto abaixo.
“SÓCRATES:  Portanto,  como  poderia  ser  alguma  coisa  o  que  nunca  permanece  da  mesma
maneira? Com efeito, se fica momentaneamente da mesma maneira, é evidente que, ao menos
nesse tempo, não vai embora; e se permanece sempre da mesma maneira e é ‘em si mesma’,
como poderia mudar e mover-se, não se afastando nunca da própria Ideia?
CRÁTILO: Jamais poderia fazê-lo.
SÓCRATES: Mas também de outro modo não poderia ser conhecida por ninguém. De fato, no
próprio momento em que quem quer conhecê-la chega perto dela, ela se torna outra e de outra
espécie; e assim não se poderia mais conhecer que coisa seja ela nem como seja. E certamente
nenhum conhecimento conhece o objeto que conhece se este não permanece de nenhum modo
estável.
CRÁTILO: Assim é como dizes.”
PLATÃO, Crátilo, 439e-440a

Assinale a alternativa correta, de acordo com o pensamento de Platão.
A)  Para  Platão,  o  que  é  “em  si”  e  permanece  sempre  da  mesma  forma,  propiciando  o
conhecimento, é a Ideia, o ser verdadeiro e inteligível.
B) Platão afirma que o mundo das coisas sensíveis é o único que pode ser conhecido, na medida
em que é o único ao qual o homem realmente tem acesso.
C)  As  Ideias,  diz  Platão,  estão  submetidas  a  uma transformação contínua.  Conhecê-las  só  é
possível porque são representações mentais, sem existência objetiva.
D) Platão sustenta que há uma realidade que sempre é da mesma maneira, que não nasce nem
perece e que não pode ser captada pelos sentidos e que, por isso mesmo, cabe apenas aos
deuses contemplá-la.
RESPOSTA: A


