
 
1. CONTEÚDOS  

 

 Neo-Platonismo 

 Patrística 

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

 

 Leitura e revisão das discussões realizadas em sala de aula. Fontes: caderno, livro  
 

  Estudar todos os dias, rever anotações e as tarefas, organizar suas dúvidas e esclarecê-

las com o professor. loucosporfilosofia@gmail.com  

 Elaborar um resumo com as principais ideias abordadas sobre os conteúdos acima 
citados. 

 

 Desenvolver responder as questões que se encontra na sequência. 
 

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 realizada e entregue no dia da prova de REC 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. 
 
4. Lista de exercícios: 
 
A lista de exercício é composta por testes. Sendo que não se atribuirá notas a partir do acerto da 
alternativa, pois a resposta da mesma já está disponível no portal Edebe. Desta forma iremos 
avaliar a justificativa do por que aquela alternativa está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Favorecer ao aluno nova oportunidade para superar as dificuldades apresentadas e 
diagnosticadas durante o trimestre e propiciar a possibilidade de reaprender os conteúdos essenciais 
por meio de novas intervenções pedagógicas                                                         BONS   ESTUDOS        
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1. Por que razão a igreja cristã precisava de uma filosofia própria? 

 

a) Porque a fé do povo estava falhando por falta de uma doutrina própria 

b) Para que todos compreende-se a palavra de Cristo. 

c) Para que se mantenham os fieis e para converter que não é cristão. 

d) Para que a bíblia pudesse ser escrita racionalmente e não pela fé 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. O que a Filosofia Cristã procurava oferecer aos cristãos em sua origem? 

 

a) A palavra de Deus. 

b) A sabedoria. 

c) A fé. 

d) A salvação. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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3. Podemos afirmar que a filosofia desde sua origem se afastou dos pensamentos que não fossem 

racionais, podemos dizer então o pensamento religioso e o pensamento mítico. O que causou um certo 

problema dês da origem Filosofia Cristão. Este problema relaciona-se: 

 

a) a fé e a Razão 

b) o Padre e o Filósofo 

c) o pensamento e a doutrina 

d) a igreja e o conhecimento 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Como se chamava a primeira Escola Filosófica Cristã? E que a fundou? 

 

a) Cristianismo; Plotino 

b) Cristianismo; Justino 

c) Patrística e Plotino 

d) Patrística e Justino 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Qual a importância que a Escola Filosófica Neoplatonismo teve para a Filosofia Cristã? 

 

a) O Neoplatonismo trouxe Platão para dentro do pensamento racional. 

b) O Neoplatonismo trouxe Deus para dentro do pensamento racional. 



c) O Neoplatonismo introduziu os dogmas cristãos para dentro do pensamento racional. 

d) O Neoplatonismo introduziu Plotino a doutrina cristã. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. O que podemos dizer a respeito do pensamento de Justino e Tertuliano? 

 

a) Que ambos acreditavam apenas na fé. 

b) Que ambos acreditavam apenas na razão. 

c) O primeiro acreditava na fé e na razão e o segundo apenas na fé 

d) O Primeiro acreditava apenas na fé e o segundo acreditava na fé e na razão. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Qual a importância de Agostinho de Hipona para a Filosofia Cristã?? 

a) Introduziu o Platão na Filosofia Cristã. 

b) Introduziu Aristóteles na filosofia Cristã. 

c) Introduziu o maniqueísmo na filosofia Cristão. 

d) Separou a fé da Razão do discurso Cristão. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

8. Qual foi a solução que Agostinho deu para o problema da existência do Mal? 

 

a) O Mal em-si existe idependente da criação divina 

b) O Mal em-si foi uma criação divina para deter o desejo humano 

c) O Mal em-si não existe, ele é quando o homem afasta da vontade de Deus. 

d) O Mal em-si não existe, porque Deus o derrotou no ato de sua criação. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


