
Sócrates 
 
1. UFU - 2013 
O diálogo socrático de Platão é obra baseada em um sucesso histórico: no fato de 
Sócrates ministrar os seus ensinamentos sob a forma de perguntas e respostas. 
Sócrates considerava o diálogo como a forma por excelência do exercício 
filosófico e o único caminho para chegarmos a alguma verdade legítima.  
De acordo com a doutrina socrática,  
A) a busca pela essência do bem está vinculada a uma visão antropocêntrica da 
filosofia. 
B) é a natureza, o cosmos, a base firme da especulação filosófica. 
C) o exame antropológico deriva da impossibilidade do autoconhecimento e é, 
portanto, de natureza sofística. 
D) a impossibilidade de responder (aporia) aos dilemas humanos é sanada pelo 
homem, medida de todas as coisas. 
RESPOSTA: A 
 
2. UFU – 2008 
Marque a alternativa que expressa corretamente o pensamento de Sócrates. 
A) Sócrates estabelece uma ligação muito estreita entre o conhecimento da 
virtude e a ação humana, a ponto de sustentar que aquele que conhece o que é o 
correto não pode agir erroneamente, visto que o erro de conduta é fruto da 
ignorância sobre a verdade. 
B) O fim último do método dialético socrático era a refutação do seu interlocutor. 
Assim sendo, é legítimo afirmar que o reconhecimento da própria ignorância 
equivale à constatação de que a verdade é relativa a cada indivíduo. 
C) Sócrates é considerado um divisor de águas na Filosofia graças a sua teoria 
ética sobre a imobilidade do Ser. Por isso, sua missão sempre foi a investigação 
de um fundamento absoluto da moral. 
D) Sócrates fazia uso de um método refutativo de investigação, o que significa que 
seu principal intento era levar o interlocutor à contradição, independentemente se 
o último estivesse ou não com a razão. 
RESPOSTA: A 
 
3. UFU – 2008 
Marque a alternativa que está de acordo com a célebre frase de Cícero: “Sócrates 
foi o primeiro que desceu a filosofia do céu e colocou-a nas cidades, e, também, 
introduziu-a nas casas e obrigou-a a indagar sobre a vida, os costumes e sobre as 
coisas boas e más.” (Tusculanae, 5,4) 
A) Cícero refere-se ao fato de que Sócrates fundamentou toda a filosofia grega na 
teoria das Idéias de Platão. 
B) Cícero afirma que, graças a seu método empirista, Sócrates retirou as 
características mitológicas da investigação filosófica. 
C) Segundo Cícero, Sócrates foi o primeiro a alterar a temática da filosofia grega, 
mudando o foco das investigações cosmológicas para o domínio das coisas 
humanas. 



D) Cícero refere-se à grande inovação introduzida por Sócrates em Atenas, a 
saber: ministrar aulas de filosofia nas próprias casas de seus discípulos. 
RESPOSTA: C 
 
4. UFU – 2008 
No livro I da República de Platão, o sofista Trasímaco faz a seguinte 
consideração. 
Ó Heracles! Aí está a habitual ironia de Sócrates... Eu sabia disso e aos presentes 
já havia prevenido que tu não quererias responder, que fingirias nada saber e tudo 
farias, menos responder, se alguém te fizesse uma pergunta. 
PLATÃO. República.Trad. de Anna Lia Amaral de Almeida Prado. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. p. 18. 
A partir da leitura do texto acima, responda as seguintes questões. 
A) O que é a ironia Socrática? 
B) Com qual finalidade Sócrates é irônico? 
 
RESPOSTA: (retirada do site da UFU) 
A) A ironia socrática é uma parte do método utilizado por Sócrates para refutar 
seus interlocutores, quando esses acreditam e, até mesmo, anunciam possuir um 
saber. Nesse sentido, a ironia socrática é um método de combater pretensos 
saberes. Sócrates não é um dissimulado, alguém que finge nada saber, pois, na 
verdade, ele se reconhece como ignorante; sua sabedoria consiste em saber que 
não sabe, isto é, em ter consciência de sua ignorância. Por causa disso, Sócrates 
adotou como finalidade de sua filosofia interrogar (ou refutar) todos aqueles que 
se julgam sábios.  
B) Embora o sofista Trasímaco considere a ironia socrática uma dissimulação, ou 
seja, uma estratégia para se desviar dos temas debatidos, sabe-se que o intuito 
de Sócrates não se identifica com um “fingir nada saber”. O método dialético de 
Sócrates pressupõe pelo menos dois interlocutores – um perguntador e um 
respondedor –, característica imprescindível para a efetivação do método. Sendo 
assim, se Sócrates é irônico para não dar resposta aos seus interlocutores, não é 
para fingir não saber, mas para se posicionar no papel de interrogador no 
processo dialético; o que lhe permitirá efetivar seu método. 


