
QUESTÕES DE FILOSOFIA – TOMÁS DE AQUINO 
 
1. (UFU 2010) Leia com atenção o texto a seguir. 
Tomás de Aquino (1225-1274) fez intenso uso das obras de Aristóteles e outros autores, recém 
introduzidas na universidade. Essas obras, originalmente escritas em grego ou árabe, 
representavam, em praticamente todos os domínios do saber, um enorme avanço científico. 
Aplicando esses novos conhecimentos em suas reflexões teológicas, ele conclui que devemos 
utilizar a filosofia em auxílio da ciência divina, seja na compreensão de certas passagens obscuras 
da Bíblia e dos autores cristãos, seja fornecendo uma explicação racional de certas teses da 
teologia como, por exemplo, sobre a existência de Deus. Um exemplo famoso desse método é o 
uso que Tomás de Aquino faz do argumento do Primeiro Motor imóvel, encontrado na Física de 
Aristóteles. 
Responda: 
A) Que fato, segundo o texto, resultou em um avanço científico para a universidade medieval? 
B) Segundo Tomás de Aquino, como a filosofia se situa em relação à teologia (ciência divina)? 
C) Explique o argumento do primeiro motor citado no texto. 
 
2. (UFU – 2011) Considere o seguinte texto sobre Tomás de Aquino (1226-1274). 
Fique claro que Tomás não aristoteliza o cristianismo, mas cristianiza Aristóteles. Fique claro que 
ele nunca pensou que, com a razão se pudesse entender tudo; não, ele continuou acreditando que 
tudo se compreende pela fé: só quis dizer que a fé não estava em desacordo com a razão, e que, 
portanto, era possível dar-se ao luxo de raciocinar, saindo do universo da alucinação. Eco, 
Umberto. “Elogio de santo Tomás de Aquino” in: Viagem na irrealidade cotidiana, p.339. É correto 
afirmar, segundo esse texto, que: 
A) Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma prova científica para 
as certezas da fé, por exemplo, a existência de Deus. 
B) Tomás de Aquino se empenha em mostrar os erros da filosofia de Aristóteles para mostrar que 
esta filosofia é incompatível com a doutrina cristã. 
C) o estudo da filosofia de Aristóteles levou Tomás de Aquino a rejeitar as verdades da fé cristã 
que não fossem compatíveis com a razão natural. 
D) a atitude de Tomás de Aquino diante da filosofia de Aristóteles é de conciliação desta filosofia 
com as certezas da fé cristã. 
 
3. (UFU – 2009) Santo Tomás de Aquino, nascido em 1224 e falecido em 1274, propôs as cinco 
vias para o conhecimento de Deus. Estas vias estão fundamentadas nas evidências sensíveis e 
racionais. A primeira via afirma que os corpos inanimados podem ter movimento por si mesmos. 
Assim, para que estes corpos tenham movimento é necessário que algo os mova. Esta concepção 
leva à necessidade de um primeiro motor imóvel, isto é, algo que mesmo não sendo movido por 
nada pode mover todas as coisas. 
Sobre a primeira via, que é a do movimento, marque a alternativa correta. 
A) Para que os objetos tenham movimento é necessário que algo os mova; dessa forma, entende 
se que é necessário um primeiro motor. Logo, podemos entender que Deus não é necessário no 
sistema. 
B) Para Santo Tomás, os objetos inanimados movem-se por si mesmos e esse fenômeno 
demonstra a existência de Deus. 
C) A demonstração do primeiro motor não recorre à sensibilidade, dispensando toda e qualquer 
observação da natureza, uma vez que sua fundamentação é somente racional. 
D) Conforme o argumento da primeira via podemos concluir que Deus é o motor imóvel, o qual 
move todas as coisas, mas não é movido. 


