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1.Explique onde surgiu e a etimologia da palavra Filosofia: 

A palavra Filosofia vem do grego e em sua etimologia, aborda o significado : philos ou 

philia que quer dizer amor ou amizade; e sophia, que significa sabedoria; ou seja, 
literalmente significa amor ou amizade pela sabedoria. 

2.Com suas palavras explique o que a Filosofia estuda. 

A Filosofia estuda as inquietações e problemas da existência humana, dos valores 
morais, estéticos, do conhecimento em suas diversas manifestações e conceitos, 

visando à verdade; porém, sem se considerar como verdade absoluta. 

 

3.Explique em que estão fundamentados os métodos dos estudos filosóficos? 

Os métodos dos estudos filosóficos estão fundamentados na análise do pensamento, 
experiências práticas e da mente, na lógica e na análise conceitual. 

 

4.A origem da Filosofia como ciência surgiu: 

a. No século VI a.C, na Grécia antiga, que é chamada de “o berço da Filosofia 

ocidental”. 

b.No século VII a.C. , em Roma, que é chamada de “o berço da Filosofia oriental”. 

c.No século V a.C., na França, que é chamada de “o berço da Filosofia ocidental”. 

d.No século VIII a. C. na Alemanha, que é chamada de “o berço da Filosofia oriental”. 
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5.Assinale na alternativa que apresenta os nomes dos primeiros pensadores 

chamados filósofos.  

I. Os primeiros filósofos foram Tales, Pitágoras, Heráclito e Xenófanes que, na época, 
concentravam seus esforços para tentar responder racionalmente às questões da 

realidade humana.  

II. Os primeiros filósofos foram apenas Pitágoras e Xenófanes que, na época, 
concentravam seus esforços para tentar responder racionalmente às questões da 

realidade humana. 

III. Os primeiros filósofos foram apenas Tales e  Pitágoras que, na época, 
concentravam seus esforços para tentar responder racionalmente às questões da 

realidade humana. 

IV. Os primeiros filósofos foram apenas  Pitágoras e Heráclito que, na época, 
concentravam seus esforços para tentar responder racionalmente às questões da 

realidade humana. 

Está correta: 

a.I 

b.II 

c.III 

d.IV 

 

6.Explique em que se baseia o estudo da filosofia na Idade Média e na Idade 

Moderna. 

Na idade média os filósofos dedicavam seus estudos  desde coisas extremamente 

abstratas como “ ser enquanto ser” passando por questões exatas como as reações 

químicas, queda de corpos, fenômenos naturais, etc. Na Idade Moderna os estudos 

passaram a ser fundamentados em questões abstratas e gerais, tais como os 

questionamentos mais frequentes da humanidade, consideradas importantes para os 

surgimento, aprimoramento e desenvolvimento das demais ciências e áreas do 

conhecimento. 

http://idade-moderna.info/

