
 
1. CONTEÚDOS  

 

Período Histórico Helenístico 

 

Capítulo – Escolas Filosóficas Helenísticas – Cinismo, Epicurismo, Estoicismo e Ceticismo. 

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

 

• Refazer os exercícios propostos em sala de aula e as provas (simulado, multi, mensal e 

trimestral); 

• Revisar o conteúdo proposto pelo professor e anotar as dúvidas; 

• Comparecer às aulas agendadas para revisão do conteúdo; 

• Tirar as dúvidas durante as aulas destinadas a recuperação intensiva. 
 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá 
o valor máximo de 2,0. A lista deverá ser feita e trazida na AULA DE REC para que o professor 
posa tirar as dúvidas. No final da aula ela será entregue para o professor; 
 
- A lista de exercícios não poderá ser entregue depois da aula de REC; 
 
- SE NÃO acontecer a aula de REC os alunos entregarão a lista no dia da prova para o aplicador; 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
- O xerox não realizará cópias de projetos de REC no dia da aula. 
 
 
 
4. Lista de exercícios: 
 
A lista de exercícios é composta por 10 testes que deverão ser assinalados e logo abaixo deve-se 
justificar o porquê de sua resposta. Só será atribuída a nota na justificativa. Uma vez que os testes 
já foram realizados na atividade avaliativa. 
 
 
 
 
 

Objetivo:    

Proporcionar o aprendizado dos conteúdos programáticos referente aos segundo trimestres, cuja os 
mesmos não apresentaram resultados satisfatórios nas avaliações frente aos conteúdos trabalhados e 
avaliado mediante trabalhos, atividades avaliativas, prova trimestral e simulados.             
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1. Qual é o fato histórico que marca o Período Helenístico. 

 

a) A invasão Persa. 

b) A Invasão Dórica. 

c) A invasão Mesopotâmica 

d) A invasão Romana. 

 

Justificativa. ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais foram as consequências de tal invasão? 

 

a) A perda da Política e a proibição da Filosofia. 

b) A perda da Ordem e a proibição da Política. 

c) A Perda da Ordem e a proibição da Filosofia. 

d) A perda da filosofia e a proibição da Sociologia. 

 

Justificativa. ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Poderíamos afirmar que os Cínicos propunham uma 

 

a) vida modesta. 

b) vida de luxo. 

c) vida saudável. 

d) vida de cão. 

 

Justificativa. ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO DE           – 2° TRIMESTRE 
Prof.              Ano _____ 

 

 



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Como os Cínicos tratam os bens materiais? 

 

a) Como supersticiosos. 

b) Como Supérfluos. 

c) Como Superiores. 

d) Como Superbacana. 

 

Justificativa. ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

5. O que o Epicuro queria quando comprou os jardins? 

 

a) Criar uma sociedade secreta. 

b) Criar uma sociedade anônima. 

c) Criar uma sociedade como o Olimpo. 

d) Criar uma sociedade como o Panteon. 

 

Justificativa. ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Para Epicuro o que nos leva a felicidade são os prazeres, mas ele nos alerta que há três tipos de prazeres, mas que 

existem dois tipos que podem nos causar sofrimento. Qual é o prazer que pode trazer a felicidade e quais os prazeres 

que podem trazer sofrimento. 

 

a) Felicidade – Prazeres Naturais Necessários; Sofrimento – Prazeres não-Naturais e Prazeres Naturais Instintivos. 

b) Felicidade – Prazeres Naturais Necessários; Sofrimento – Prazeres não Naturais e Prazeres Naturais não 

Necessários 

c) Felicidade – Prazeres Naturais Instintivos; Sofrimento – Prazeres Naturais Necessários e Prazeres Naturais não 

Necessários. 

d) Felicidade – Prazeres não-Naturais; Sofrimento – Prazeres Naturais Necessários e Prazeres Naturais não 

Necessários. 

 

Justificativa. ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Segundo os estoicos o que leva o sofrimento? 

 

a) A vida simples. 

b) O desapego. 

c) A política. 

d) O sentimento. 

 

Justificativa. ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

8. De que forma os estoicos tratam aquilo que não depende deles? 

 

a) Com Empatia. 

b) Com Indiferença. 

c) Com Infortúnio. 

d) Com Informações. 

 

Justificativa. ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Para os Céticos, por que o homem não deveria utilizar o Juízo de Valores? 

 

a) Porque o homem não é um juiz. 

b) Porque o homem não imparcial. 

c) Porque o homem é incapaz de conhecer a verdade. 

d) Porque o homem é um ser imperfeito. 

 

Justificativa. ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



10. Por que os Céticos utilizam a Afasia? 

 

a) Por causa da Epoché, isto é, ele não deve afirmar e nem negar nada. 

b) Por causa da Epoché, isto é, ele deve afirmar ou nem negar as coisas. 

c) Por causa da Arché, isto é, ele não deve afirmar e nem negar nada. 

d) Por causa da Arché, isto é, ele deve afirmar ou nem negar as coisas. 

 
Justificativa. ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


