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01. Somente a alternativa [D] é correta. A concepção existencialista de Sartre coloca no homem a responsabilidade por todos os seus atos 
e pelo seu ser no mundo. Nesse sentido, para o filósofo francês, o homem está condenado à liberdade, não podendo ser determinado 
por qualquer coisa que lhe é exterior.

 Resposta: D

02. O quietismo é a atitude das pessoas que dizem: os outros podem fazer aquilo eu não posso fazer. O existencialismo, doutrina defendida 
por Sartre, é, justamente, a oposta ao quietismo visto que ela declara: só há realidade na ação; e vai, aliás, mais longe, visto que 
acrescenta: o homem não é senão o seu projeto, só existe na medida em que se é, portanto, nada mais do que o conjunto dos seus 
atos, nada mais do que a sua vida.

 Resposta: D

03. A famosa frase de Sartre de que “o homem está condenado a ser livre” expressa a íntima correlação entre a ideia de liberdade e 
responsabilidade do homem. Ao mesmo tempo em que existe, o homem deve encontrar, por si mesmo, o sentido de sua existência, 
não podendo outorgar a outra entidade (a Deus, por exemplo) a responsabilidade por suas escolhas. Assim sendo, podemos dizer que 
somente a alternativa [A] expressa tal pensamento.

 Resposta: A

04. O existencialismo ateu de Sartre não admite a existência de Deus. Portanto, não há nada que defina o homem antes de sua existência, 
nada que o preceda. O homem primeiro existe, descobre-se e apenas depois se define. Desse modo, fica evidente que Sartre recusa 
qualquer tipo de determinismo e, assim, afirma que o homem é livre e responsável por todas as suas escolhas.

 Resposta: E

05. Todas as alternativas se coadunam com o pensamento sartreano.

 Resposta: E
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