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1.Leia as biografias abaixo e complete as lacunas com os nomes dos filósofos 

apresentados nas imagens acima: 

a.Nascido em Atenas,____________ (427-347 a.C), pertencia a uma das mais nobres 

famílias atenienses. Seu nome verdadeiro era Arístocles, mas, devido à sua 

constituição física, recebeu um apelido,  termo grego que significa “ombros largos”. 

b.Nascido em Estagira, na Macedônia,____________ (384 - 322 a.C.) foi um dos 

mais expressivos filósofos gregos da Antiguidade. Há informações de que teria escrito 

mais de uma centena de obras sobre os mais variados temas, das quais restam 

apenas 47, embora nem todas de autenticidade comprovada. Filho de Nicômaco, 

médico do rei da Macedônia. 

2.Para Platão, o ser humano é essencialmente alma, que é imortal e existe 

previamente ao corpo. A união da alma com o corpo é acidental, pois o lugar próprio 

da alma não é o mundo sensível, e sim o mundo inteligível. Para Platão a alma se 

dividiria em três partes. Explique cada uma delas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.No entendimento de Platão, o mundo ____________, aquele que percebemos pelos 

cinco sentidos , é enganoso. Nele tudo é instável e por meio dele não pode haver 

felicidade. Por isso, para Platão, o caminho para a felicidade é o do abandono das 

____________ dos sentidos em direção ao mundo das ____________, até alcançar o 

conhecimento supremo da ____________, correspondente à ideia do bem. Assinale 

na alternativa que preenche corretamente as lacunas do fragmento acima: 

a.material, ideiais, ilusões, realidade 

b.real, ideias, desilusões, realidade 

c.material, ilusões, ideias, realidade 

d.real, material, ideias, realidade 

 

4.Qual teoria o filósofo Aristóteles preconizava para que fosse possível o ser humano 

atingir a felicidade verdadeira? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.Quais elementos promoveriam o bem-estar, a paz social, além de contribuir para a 

felicidade completa do ser humano, segundo Aristóteles? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6.Entre os elementos propostos por Aristóteles para uma vida feliz, destaque aqueles 

que você considera condição necessária para sua felicidade? Há algum que, além de 

necessário, é condição suficiente para ser feliz? Qual? Explique? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


