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Como estudar filosofia para 
o Enem?



➢ Buscar compreender o contexto histórico do qual o
filósofo está inserido;

➢ Observar os principais conceitos promovidos pelo
respectivo pensador,

➢ Fazer mapas mentais, resumos, fichamentos e,
sobretudo, responder o máximo de questões que seja
possível;



QUESTÕES - EXEMPLOS

(ENEM – 2018) Sobre a origem da filosofia, pode-se afirmar:

a) Surgiu como um discurso teórico, sem embasamento na realidade
sensível, e em oposição aos mitos gregos.

b) Retomou os temas da mitologia grega, mas de forma racional,
formulando hipóteses lógico-argumentativas.

c) Reafirmou a aspiração ateísta dos gregos, vetando qualquer prova da
existência de alguma força divina.

d) Desprezou os conhecimentos produzidos por outros povos, graças à
supremacia cultural dos gregos.

e) Estabeleceu-se como um discurso acrítico e teve suas teses
endossadas pela força da tradição.



QUAL É A NATUREZA 
HUMANA?

❖Liberdade e determinismo;

❖O ser humano é livre ou

determinado;

❖O homem enquanto síntese.



A BUSCA PELO 
CONHECIMENTO



A humanidade e o 
conhecimento; 

A necessidade do 
conhecer;

O que é o 
conhecimento.



(ENEM – 2017) É legado da Filosofia grega para o Ocidente
europeu:

a) A aspiração ao conhecimento verdadeiro, `a felicidade e `a justiça,
indicando que a humanidade não age caoticamente.

b) A preocupação com a continuidade entre a vida e a morte, através da
pratica de embalsamamento e outros cuidados funerários.

c) A criação da dialética, fundamentada na luta de classes, como forma
de explicação sociológica da realidade humana.

d) O nascimento das ciências humanas, implicando em conhecimentos
autônomos e compartimentados.

e) A produção de uma concepção de história linear, que tratava dos fins
últimos do homem e da realização de um projeto divino.



Fica claro os 
seguintes 
pontos:

• A necessidade de observarmos 
os estudos sobre filosofia em 
um perspectiva histórica;

• Localizar cada pensamento em 
seu contexto histórico;

• Montar uma linha temporal 
entre os principais pensamentos 
e os seus respectivos autores;

• Tentar observar nas questões os 
principais conceitos 
apresentados.


