
Pré-Socráticos 
 
1. UEL 2013 
No livro Através do espelho e o que Alice encontrou por lá, a Rainha Vermelha diz 
uma frase enigmática: Pois aqui, como vê, você tem de correr o mais que pode 
para continuar no mesmo lugar. (CARROL, L. Através do espelho e o que Alice 
encontrou por lá. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p.186.) 
 
Já na Grécia antiga, Zenão de Eleia enunciara uma tese também enigmática, 
segundo a qual o movimento é ilusório, pois numa corrida, o corredor mais rápido 
jamais consegue ultrapassar o mais lento, visto o perseguidor ter de primeiro 
atingir o ponto de onde partiu o perseguido, de tal forma que o mais lento deve 
manter sempre a dianteira. (ARISTÓTELES. Física. Z 9, 239 b 14. In: KIRK, G. S.; 
RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. Os Pré-socráticos. 4.ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1994, p.284.) 
 
Com base no problema filosófico da ilusão do movimento em Zenão de Eleia, é 
correto afirmar que seu argumento 
a) baseia-se na observação da natureza e de suas transformações, resultando, 
por essa razão, numa explicação naturalista pautada pelos sentidos. 
b) confunde a ordem das coisas materiais (sensível) e a ordem do ser (inteligível), 
pois avalia o sensível por condições que lhe são estranhas. 
c) ilustra a problematização da crença numa verdadeira existência do mundo 
sensível, à qual se chegaria pelos sentidos. 
d) mostra que o corredor mais rápido ultrapassará inevitavelmente o corredor mais 
lento, pois isso nos apontam as evidências dos sentidos. 
e) pressupõe a noção de continuidade entre os instantes, contida no pressuposto 
da aceleração do movimento entre os corredores. 
RESPOSTA: C 
 
2. UFU – 2010 
Já na Antiguidade, Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático, era chamado de “o 
Obscuro”. A isto se deve o fato de o pensador ter transmitido a sua doutrina por 
meio de diversos fragmentos (ou aforismos) de difícil interpretação. Não obstante 
as dificuldades que impõem aos estudiosos, vários desses textos se tornaram 
célebres e exerceram grande influência em diversos períodos da História da 
Filosofia. Eis aqui dois deles: 
I - “A mesma coisa: o vivo e o morto, o desperto e o adormecido, o jovem e o 
velho, porque estas coisas, transformandose, são aquelas e aquelas, 
transformando-se, são estas”. (DIELS, H; KRANZ, W. Os Pré-socráticos, 
Fragmento 88). 
II - “Descemos e não descemos no mesmo rio, nós mesmos somos e não somos”. 
(DIELS, H; KRANZ, W. Os Pré-socráticos, Fragmento 49a). 
Com base nos fragmentos supracitados e em seus conhecimentos sobre a 
filosofia de Heráclito, responda: 
A) Qual é, para Heráclito, a causa do devir (do movimento) verificado no cosmos? 



B) Segundo Heráclito, que elemento da natureza melhor simboliza o movimento, a 
transformação de todas as coisas? Justifique sua resposta. 
 
RESPOSTA: (retirada do site da UFU) 
A questão trata da filosofia de Heráclito de Éfeso, filósofo Pré-socrático.  
Item “a”) A causa do devir, segundo Heráclito, é a luta (conflito, guerra, oposição,  
embate) entre os elementos opostos da Natureza (frio-quente, dia-noite, claro-
escuro entre outros). O movimento (a mudança) é o resultado do conflito existente 
entre aqueles elementos. De fato, lemos em um de seus fragmentos: “O conflito é 
pai e rei de todas as coisas. Fez de uns deuses, de outros homens, de uns 
escravos e de outros livres” (DIELS, H; KRANZ, W. Os Pré-socráticos, Fragmento 
53). 
 
Item “b”) O fogo é o elemento da natureza que, segundo Heráclito, melhor 
simboliza a luta entre os elementos contrários da natureza: condição fundamental 
para a própria existência do cosmos. Para ele, o cosmos existe como um fogo que 
ora se acende e ora se apaga, segundo um processo eterno de nascimento e 
destruição (DIELS, H; KRANZ, W. Os Pré-socráticos, Fragmento 30). O fogo deve 
a sua existência à destruição daquilo que consome. Por isso, traz consigo a força 
simbólica da guerra entre os opostos que está na raiz da existência da Natureza. 
 
3. UFU – 2009 
Leia o texto abaixo: 
“Afasta o pensamento desse caminho de busca e que o hábito nascido de muitas 
experiências humanas não te force, nesse caminho, a usar o olho que não vê, o 
ouvido que retumba e a língua: mas, com o pensamento, julga a prova que te foi 
fornecida com múltiplas refutações. Um só caminho resta ao discurso: que o ser 
existe.” REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã 
antiga. Tradução de Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2003. p. 35. 
Com base no pensamento de Parmênides, assinale a alternativa correta. 
A) Os sentidos atestam e conduzem à verdade absoluta do ser. 
B) O ser é o eterno devir, mas o devir é de alguma maneira regido pelo Logos. 
C) O discurso se move por teses e antíteses, pois essas são representações 
exatas do devir. 
D) Quem afirma que “o ser não existe” anda pelo caminho do erro. 
 
RESPOSTA: (retirada do site da UFU) 
a) o trecho se refere à via da verdade (ou via do ser, ou via do conhecimento, ou 
primeira via, ou via da aletheia, ou via do pensamento). 
b) no trecho do Poema de Parmênides citado na questão, o candidato deve 
escolher e transcrever três adjetivos – de seis possíveis – vinculados à doutrina 
sobre o Ser do filósofo, quais sejam: “incriado”, “indestrutível”, “completo”, 
“imóvel”, “não-divisível” (ou “indivisível”) e “análogo” (ou “todo análogo”). As 
explicações acerca de cada um deles devem contemplar os seguintes elementos: 

• Incriado: o Ser não é criado porque o que É deve ser sempre. Ele é em 
sentido absoluto, sem que possamos atribuir-lhe um início, anterior ao que 



É. De fato, se teve um início, não pode ser, pois antes não era e teria que 
ser gerado pelo não-ser, o que é impossível. 

• Indestrutível: o que É nunca deixa de ser o que é. 
• Completo: o Ser é todo contínuo, que se basta e que é Ser, por igual, em 

toda a sua extensão. É idêntico a si mesmo e nada lhe falta. 
• Imóvel: o que É repousa em si mesmo. Nada o impele para fora de si, 

porque fora dele nada é. Ele está sempre em repouso e em equilíbrio, num 
todo inteiro e coeso. 

• Não divisível (ou indivisível): o Ser é uno, completamente idêntico a si 
mesmo, persistentemente fixo e indivisível. Só ele É e, portanto, nada 
poderia ser-lhe acrescido (o que o impediria de manter-se coeso), nem 
retirado (pois ele é todo pleno). 

• Análogo (ou todo análogo): o Ser é todo igual a si mesmo, em toda a sua 
extensão. Nada nele é diverso dele mesmo. 

 
4. UFU – 2007 
Heráclito de Éfeso viveu entre os séculos VI e V a.C. e sua doutrina, apesar de 
criticada pela filosofia clássica, foi resgatada por Hegel, que recuperou sua 
importante contribuição para a Dialética. Os dois fragmentos a seguir nos 
apresentam este pensamento. 
• “Este mundo, igual para todos, nenhum dos deuses e nenhum dos homens o fez; 
sempre foi, é e será um fogo eternamente vivo, acendendo-se e apagando-se 
conforme a medida.” (fragmento 30). 
• “Para as almas, morrer é transformar-se em água; para a água, morrer é 
transformarse em terra. Da terra, contudo, forma-se a água, e da água a alma.” 
(fragmento 36). 
De acordo com o pensamento de Heráclito, marque a alternativa INCORRETA. 
A) As doutrinas de Heráclito e de Parmênides estão em perfeito acordo sobre a 
imutabilidade do ser. 
B) Para Heráclito, a idéia de que “tudo flui” significa que nada permanece fixo e 
imóvel. 
C) Heráclito desenvolve a idéia da harmonia dos contrários, isto é, a permanente 
conciliação dos opostos. 
D) A expressão “devir” é adequada para compreendermos a doutrina de Heráclito 
RESPOSTA: A 
 


