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01. Imperativo categórico é um dos principais conceitos da filosofia de Immanuel Kant. Sua ética tem como conceito esse sistema. Para o 
filósofo alemão, imperativo categórico é o dever de toda pessoa doar conforme os princípios que ela quer que todos os seres humanos 
sigam, se ela quer que seja uma lei da natureza humana, ela deverá confrontar-se realizando para si mesmo o que deseja para o amigo. 
Em suas obras, Kant afirma que é necessário tomar decisões como um ato moral, ou seja, sem agredir ou afetar outras pessoas.

 Resposta: E

02. A modernidade pretendeu romper as amarras da superstição e da ignorância e instituir a razão; pleiteou a separação do Estado 
das amarras da moral religiosa e do poder espiritual representado pelas autoridades eclesiásticas. Maquiavel advogou que a ação 
política tem um status próprio e diferente da moral religiosa. A ação política busca resultados; o estadista, ao contrário do profeta, 
é julgado por sua eficácia. O florentino observa que, do ponto de vista da política, o mal e o bem não são absolutos; o mal pode se 
transmutar em bem, e vice-versa. Cabe ao estadista ter a sabedoria (virtù) para usar o mal e o bem conforme a necessidade. Como 
afirma Maquiavel, “o tempo arrasta consigo todas as coisas e pode transmudar o bem em mal e o mal em bem”. A ideia de fortuna 
em Maquiavel relaciona-se com as circunstâncias, ao tempo presente e às necessidades do mesmo, a sorte da pessoa. É a ordem das 
coisas em todas as dimensões da realidade que influenciam a política, é externa ao homem e desafia suas capacidades.

 Resposta: A

03. Aristóteles examina a natureza humana e suas características definidoras do ponto de vista ético: as virtudes. Aristóteles define 
seu objetivo como eminentemente prático e critica a concepção platônica de forma, ou ideia, do Bem, por seu sentido genérico, 
excessivamente abstrato e distante da experiência humana. Aristóteles, não só organizou a ética como disciplina filosófica, mas, além 
disso, formulou a maior parte dos problemas que mais tarde iriam se ocupar os filósofos morais: relação entre as normas e os bens, 
entre a ética individual e a social, relações entre a vida teórica e prática, classificação das virtudes, etc. Sua concepção ética privilegia 
as virtudes (justiça, caridade e generosidade), tidas como propensas tanto a provocar um sentimento de realização pessoal àquele que 
age quanto, simultaneamente, beneficiar a sociedade em que vive. A ética aristotélica busca valorizar a harmonia entre a moralidade 
e a natureza humana, concebendo a humanidade como parte da ordem natural do mundo, sendo, portanto, uma ética conhecida 
como naturalista. Daí acreditar que não há resposta objetiva em questões morais.

 Resposta: B

04. O primeiro item está falso, pois a ética de Nietzsche obedece ao impulso vital, porque o Homem, como ser da natureza, luta pela 
sobrevivência, combate para crescer, torna-se predominante, não a partir de qualquer moralidade ou imoralidade, mas porque é um 
ser vivo e porque a vida é simplesmente vontade de poder. O terceiro item também está incorreto. Aborda-se a ética aristotélica, que 
surge com o estabelecimento da noção de felicidade. Neste sentido, pode ser considerada uma ética eudemonista por buscar o que é 
o bem agir em escala humana, o agir segundo a virtude. A felicidade é definida como uma certa atividade da alma que vai de acordo 
com uma perfeita virtude. 

 Resposta: F – V – F – V – V

05. Maquiavel define a natureza humana acreditando que os homens são geralmente ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, 
ambicioso; quando ameaçados, porém, revoltam-se. As amizades se adquirem por dinheiro, e não pela grandeza e nobreza de alma; 
os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar.

 Maquiavel dizia que o homem era guiado por suas paixões e desejos e que sua natural maldade era imutável. A única forma de controlar 
esses instintos seria o controle do soberano através da coerção, e se preciso da força. Logo podemos concluir que para a autor de 
O Príncipe, o homem é guiado por interesses pessoais, tomando-o muitas vezes imprevisível e inconstante.

 Resposta: C

06. Na sua obra A Política Aristóteles entende que a natureza do homem bom é composta de duas partes distintas, um corpo e uma 
alma, e na alma esta a razão e o desejo, sendo que o intelecto (nôus) é a parte superior da alma. Dessa forma, o intelecto é quem 
deve mandar; enquanto a outra parte (o corpo) privada de razão deve obedecer. Aristóteles conceitua as virtudes dividindo-as em 
duas: as intelectuais e as virtudes morais, sendo que a primeira a (virtude dianoética) que nasce e progride graças aos resultados da 
aprendizagem, isto é da educação. Portanto, leva tempo e demanda experiência; enquanto que a segunda é a virtude moral (ética) ela 
não é gerada em nós por natureza, somos adaptados a recebê-la, e é em resultado do hábito (ethos) que imprime em nós essa virtude 
que nos tornamos capazes de praticar atos justos, para o filósofo nosso caráter é formado a partir da repetição dos atos progressivos 
por meio do hábito, pois somos capazes de praticar bem aqueles atos que já fizemos antes, e eles podem ser aperfeiçoados tanto para 
melhor ou para pior, assim como acontece com as artes. Portanto, devido o hábito que adquirimos as virtudes morais e nos tornamos 
virtuosos pelo exercício, assim como aqueles que tornam se arquitetos construindo, daí que os homens tornam-se justos praticando 
atos justos. Na Política Aristóteles afirma que a música deve fazer parte da infância da criança para contribuir na formação do caráter. 
Para ele, a música é o primeiro prazer natural. É a disposição de caráter (a virtude) que o torna bom e faz desempenhar bem a sua 
“função” que é a atividade conforme o intelecto.

 Resposta: A
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Resolução – Filosofia

07. O pensamento de Maquiavel sobre o comportamento do príncipe estabelece uma ética fundada a partir de um princípio distinto da 
ética clássica. No pensamento clássico, a ética tinha a finalidade de formar um homem com um comportamento baseado em certas 
virtudes, como a sabedoria, a coragem, a temperança, a prudência. Já a ética maquiavélica não busca refletir sobre a formação dos 
hábitos de um homem, no caso o príncipe, tendo em vista tais virtudes, mas sim tendo em vista a sua manutenção no poder. Portanto, 
os hábitos do príncipe não podem ser pensados de acordo com virtudes cardeais, mas sim de acordo com a experiência comum através 
da qual se observa homens agindo de maneira desleal sem qualquer pudor ou respeito para com atitudes magnânimas.

 Resposta: B

08. Em suas aulas, Aristóteles fez uma análise do agir humano que marcou decisivamente o modo de pensar ocidental. O filósofo ensinava 
que todo o conhecimento e todo o trabalho visam a algum bem. O bem é a finalidade de toda a ação. A busca do bem é o que 
difere a ação humana da de todos os outros animais. Para Aristóteles, estudamos a ética, a fim de melhorar nossas vidas e, portanto, 
sua preocupação principal é a natureza do bem-estar humano.

 Resposta: B

09. Na concepção aristotélica a noção de felicidade está ligada intrinsecamente à ética e assim é caracterizada como “ética eudaimônica”, 
isto é a felicidade possui papel central na ética. Em outras palavras a felicidade está no centro da ética aristotélica. A felicidade para 
Aristóteles consiste na realização humana e no sucesso daquilo que o homem pretende obter ou fazer e assim ele o faz no seu mais 
alto grau em excelência humana, ou seja, para ele chegar onde deseja desenvolve suas virtudes (areté), suas qualidades de caráter a 
qual possibilitarão atingir sua excelência e isto em si já supõe uma “ética perfeita”.

 Resposta: C

10. Habermas defende que o direito e a moral possuem uma relação de complementaridade. A moral não é limitada pela legalidade, 
mas é autônoma. Segundo Habermas, a moral surge de uma situação de conflito relacionado com a ação: é um fenômeno interpessoal, 
comunitário ou social. Quando o sujeito, em interação com os outros sujeitos, seja de forma efetiva, seja como horizonte de sua 
ação, se pergunta sobre o que é justo, ele faz uso da razão prática, segundo um novo princípio, o princípio moral. Nesse momento, 
a razão prática rompe com as tradições e com as certezas ingênuas do mundo social nativo e se pergunta onde está a ação justa, 
ou o que deve ser feito para que a ação justa prevaleça. A partir dessa ruptura, as interações libertam-se de seu caráter local e histórico 
e torna-se particularmente abstratas. Isto significa que não se baseiam em nenhuma outra motivação a não ser a busca da justiça; 
desaparecem as convenções e o caráter transitório e histórico que motivam o agir.

 Resposta: B
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