
 

 

 

QUESTÃO 01. A Ética ou Filosofia Moral é 
tradicionalmente dividida em três grandes áreas: a 
metaética, a ética normativa e a ética prática ou 
aplicada. Assinale a alternativa abaixo que não 
corresponde à caracterização dessas áreas: 
 
a) A ética normativa investiga as normas de ação e os 
padrões de avaliação dessas normas por um 
determinado grupo ao qual elas se aplicam, 
formulando e justificando essas normas de acordo 
com princípios éticos considerados objetivos.  
b) A ética prática preocupa-se com a aplicação das 
normas morais a situações específicas da vida social 
em que existem claramente conflitos de normas, 
crenças e opiniões entre os agentes morais quanto a 
questões relativas à vida, à sexualidade e à resolução 
de desigualdades sociais, por exemplo. 
c) A metaética tem como objeto o significado e os 
aspectos lógicos dos juízos, crenças e normas 
morais, problematizando suas pretensões de 
validade.  
d) Tanto a ética normativa quanto a ética prática 
objetivam postular regras que sirvam definitivamente 
para solucionar os conflitos utilizando-se de estudos 
empíricos que possam apontar a alternativa que 
represente uma mediação entre os interesses dos 
envolvidos.  
e) Embora a divisão nas três áreas tenha uma 
utilidade didática, é incorreto supor que as reflexões 
feitas em filosofia moral sejam restritas a apenas uma 
dessas áreas, pois a solução de questões morais 
sempre têm um aspecto prático, vinculam-se a uma 
dimensão normativa e se filiam a uma determinada 
concepção metaética sobre o sentido e a validade das 
proposições morais.  
 
QUESTÃO 02. A felicidade é, portanto, a melhor, a 
mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo, e 
esses atributos não devem estar separados como na 
inscrição existente em Delfos “das coisas, a mais 
nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde; porém a 
mais doce é ter o que amamos”. Todos estes atributos 
estão presentes nas mais excelentes atividades, e 
entre essas a melhor, nós a identificamos como 
felicidade. 
  
(ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Cia. das Letras, 2010). 

  
Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais 
excelentes atributos, Aristóteles a identifica como 
  
a) busca por bens materiais e títulos de nobreza.  
b) plenitude espiritual a ascese pessoal.  
c) finalidade das ações e condutas humanas.  

d) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.  
e) expressão do sucesso individual e reconhecimento 
público. 
 
QUESTÃO 03. A reflexão sobre a ética apresenta, na 
antiguidade clássica, três características principais: a) 
a fusão do sujeito moral com o sujeito político, pois só 
enquanto cidadão ou membro de uma comunidade 
política pode-se pensar a moralidade; b) a discussão 
de princípios éticos metafísicos, pois a moral 
fundamenta-se a partir de conceitos que descrevem 
uma interrogação sobre a essência do ser (o que é 
virtude, o que é a felicidade, o que é a verdade, etc.); 
c) a separação entre o domínio privado e o domínio 
público. 
  
A partir dessa reflexão sobre a ética na antiguidade 
grega, conclui-se que 
 
a) A fundação platônica da cidade ideal, em A 
República, dá-se sob o signo de uma moralidade 
subjetiva, isto é, relativa à boa vontade dos 
indivíduos, seja qual for sua classe social ou política.  
b) Por ser precursor do pensamento político 
democrático, Platão defende os interesses dos 
escravos, dos metecos, das mulheres e das crianças.  
c) Na Ética a Nicômaco, Aristóteles defende os 
princípios de uma ética relativista, já que, ao defender 
o “justo meio”, acaba por defender a medida individual 
de cada sujeito.  
d) A ética, na cidade-Estado grega, acompanha seu 
fundamento político, razão pela qual a violência é 
condenada na esfera privada, assim como também, 
proibida na esfera pública.  
e) Para Aristóteles, as amizades de um homem 
dependem da pessoa que se é, resultando, se ele for 
um homem justo e correto, no coroamento de todos 
os bens: a felicidade. Por isso, a filosofia moral de 
Aristóteles é uma eudemonia (do grego: “boa vida”, 
“vida feliz”). 
 
QUESTÃO 04. Platão foi um dos filósofos que mais 
influenciaram a cultura ocidental. Para ele, a filosofia 
tem um fim prático e é capaz de resolver os grandes 
problemas da vida. Considera a alma humana 
prisioneira do corpo, vivendo como se fosse um 
peregrino em busca do caminho de casa. Para tanto, 
deveria transpor os limites do corpo e contemplar o 
inteligível.  
 
Assinale a alternativa correta. 
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a) A teoria das ideias não pode ser considerada uma 
chave de leitura aplicável a todo pensamento 
platônico.  
b) Como Sócrates, Platão desenvolveu uma ética 
racionalista que desconsiderava a vontade como 
elemento fundamental entre os motivadores da ação. 
Ele acreditava que o conhecimento do bem era 
suficiente para motivar a conduta de acordo com essa 
ideia (agir bem).  
c) Platão propõe um modelo de organização política 
da sociedade que pode ser considerado estamental e 
antidemocrático. Para ele, o governo não deveria se 
pautar pelo princípio da maioria. As almas têm 
natureza diversa, de acordo com sua composição, 
isso faz com que os homens devam ser distribuídos 
de acordo com essa natureza, divididos em grupos 
encarregados do governo, do controle e do 
abastecimento da polis.  
d) Platão chamava o conhecimento da verdade de 
doxa e o contrapõe a uma outra forma de 
conhecimento (inferior) denominada epistéme.  
e) Para Platão, a essência das coisas é dada a partir 
da análise de suas causas material e final. 
 
QUESTÃO 05. “Aristóteles foi o primeiro filósofo a 
elaborar tratados sistemáticos de Ética. O mais 
influente desses tratados, a Ética a Nicômaco, 
continua a ser reconhecido como uma das obras- 

 
primas da filosofia moral. Ali nosso autor apresenta a 
questão que, de seu ponto de vista, constitui a chave 
de toda investigação ética: Qual é o fim último de 
todas as atividades humanas”? (CORTINA, Adela; 
MARTÍNEZ, Emilio. Ética. Trad. Silvana Cobucci 
Leite. São Paulo: Loyola, 2005. p. 57). 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética 
aristotélica, é correto afirmar: 
  
a) É uma ética que desconsidera os valores culturais 
e a participação discursiva dos envolvidos na escolha 
da concepção de bem a ser perseguida.  
b) É uma ética do dever que, ao impor normas de 
ação universais, transcende a concepção de vida boa 
de uma comunidade e exige o cumprimento 
categórico das mesmas.  
c) É uma ética compreendida teleologicamente, pois 
o bem supremo, vinculado à busca e à realização 
plena da felicidade, orienta as ações humanas.  
d) É uma ética que orienta as ações por meio da bem-
aventurança proveniente da vontade de Deus, porém 
sinalizando para a irrealização plena do bem supremo 
nesta vida.  
e) É uma ética que compreende o indivíduo virtuoso 
como aquele que já nasce com certas qualidades 
físicas e morais, em função de seus laços 
sanguíneos 
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