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1. “Uma vontade perfeitamente boa estaria do 

mesmo modo submetida a leis objetivas (do 

bem), mas nem por isso poderia ser 

representada como obrigada a ações 

conforme a leis, porque ela por si mesma, de 

acordo com sua constituição subjetiva, 

somente pode ser determinada pela 

representação do bem”. (KANT, 

Fundamentação da metafísica dos costumes. In: 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p. 121).  

Sobre o conteúdo desse trecho da obra de 

Kant citada, é correto afirmar que:  

 

a) a constituição subjetiva da vontade 

humana a desobriga de agir conforme o 

Imperativo Moral.  

b) a vontade perfeitamente boa é consoante 

ao Imperativo ou Lei Moral.  

c) quando submetida a leis objetivas, a 

vontade humana é perfeitamente boa e, 

portanto, pode-se deixar seguir sem 

obrigação o Imperativo Moral.  

d) a vontade humana pode motivar uma ação 

conforme imperativos hipotéticos e, 

portanto, não é uma obrigação agir seguindo 

a Lei Moral. 

e) a vontade perfeitamente boa e 

irrepreensível é consoante ao Imperativo 

hipotético. 
  

2- O credo que aceita como fundamento da 

moral o Útil ou Princípio da Máxima 

Felicidade considera que uma ação é correta 

na medida em que tende a promover a 

felicidade e errada quando tende a gerar o 

oposto da felicidade. Por felicidade entende-

se o prazer e a ausência da dor; por 

infelicidade, dor ou privação do prazer”. 
(STUART MILL, John. O utilitarismo. In: 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p.129). 

O trecho retirado da obra de Mill expõe o 

princípio utilitarista de ação moral. Qual das 

sentenças abaixo é uma razão utilitarista 

para tratar animais não humanos com 

dignidade, tanto em pesquisas quanto em 

relação ao consumo de carne?  

a) As questões de saúde envolvendo a 

legislação sobre laboratórios e abatedouros.  

b) A virtude da bondade que se manifesta no 

cuidado com qualquer forma de vida.  

c) A ciência de que animais conscientes são 

capazes de manifestar prazer e dor. d) O 

apelo religioso de que toda forma de vida é 

sagrada e querida por Deus. 

e) O dilema em seguir, de forma 

irremediável, a norma moral ancorada na 

razão.  

 

3- Um modelo de proposta ética, estruturada de 

um modo mais claro no século passado, 

sobretudo com Jeremy Bentham e John 

Stuart Mill, é a chamada ética 

empirista/utilitarista. Sobre a estrutura deste 

pensamento podemos inferir que 

a) "Parte-se da ideia de que o ser humano é 

fundamentalmente um indivíduo 

portador de necessidades que, nem 

sempre, precisam ser satisfeitas. Ele é 

um feixe de impulsos, interesses, 

necessidades, que pressionam na direção 

de uma satisfação ou não, cuja realização 

é subjetivamente recebida como prazer e 

a não-realização, às vezes, como dor".  

b) "A experiência ética fundante é a 

convicção da humanidade de que a ação 

verdadeiramente reta é aquela onde se 

busca não só a felicidade do indivíduo, 

mas a de todos. A moral, então, é a arte 

de orientar as ações dos homens de tal 

modo que se possa conseguir a maior 

soma de felicidade". 

c) "A natureza colocou o gênero humano 

sob o domínio de dois senhores 

soberanos: a dor e a felicidade. Somente 

a eles compete apontar o que devemos 

fazer, bem como determinar o que na 

realidade faremos. Ao trono desses dois 

senhores está vinculada, por uma parte, 

a norma que distingue o que é reto do 

que é errado".  

d) "Afirmar-se-á que uma determinada 

ação está em conformidade com o 

princípio de utilidade, ou, para ser mais 

breve, à utilidade, quando a tendência 

que ela tem a aumentar a felicidade for 
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igual à tendência que tenha a diminuí-

la". 

e) "Uma ação moralmente correta seria 

aquela que realize, ao maior número de 

pessoas, as normais morais coerentes 

com a subjetividade racional de cada 

um".  

 

 

4- Tradição de pensamento ético fundada pelos 

ingleses Jeremy Bhentam e John Stuart Mill, 

o utilitarismo almeja muito simplesmente o 

bem comum, procurando eficiência: servirá 

aos propósitos morais a decisão que 

diminuir o sofrimento ou aumentar a 

felicidade geral da sociedade. No caso da 

situação dos povos nativos brasileiros, já se 

destinou às reservas indígenas uma extensão 

de terra equivalente a 13% do território 

nacional, quase o dobro do espaço destinado 

à agricultura, de 7%. Mas a mortalidade 

infantil entre a população indígena é o dobro 

da média nacional e, em algumas etnias, 

90% dos integrantes dependem de cestas 

básicas para sobreviver. Este é um ponto em 

que o cômputo utilitarista de prejuízos e 

benefícios viria a calhar: a felicidade dos 

índios não é proporcional à extensão de terra 

que lhes é dado ocupar. (Veja, 25.10.2013. 

Adaptado).  

A aplicação sugerida da ética utilitarista para 

a população indígena brasileira é baseada em  

A) uma ética de fundamentos universalistas 

que deprecia fatores conjunturais e 

históricos 

B) critérios pragmáticos fundamentados em 

uma relação entre custos e benefícios 

C) princípios de natureza teológica que 

reconhecem o direito inalienável do respeito 

à vida humana 

D) uma análise dialética das condições 

econômicas geradoras de desigualdades 

sociais 

E) critérios antropológicos que enfatizam o 

respeito absoluto às diferenças de natureza 

étnica. 

 

5- Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade 

a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito 

bem que não poderá pagar, mas vê também 

que não lhe emprestarão nada se não 

prometer firmemente pagar em prazo 

determinado. Sente a tentação de fazer a 

promessa; mas tem ainda consciência 

bastante para perguntar a si mesma: não é 

proibido e contrário ao dever livrar-se de 

apuros desta maneira? Admitindo que se 

decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: 

quando julgo estar em apuros de dinheiro, 

vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, 

embora saiba que tal nunca sucederá. (KANT, 

I. Fundamentação da metafísica dos costumes. São 

Paulo: Abril Cultural, 1980). 

De acordo com a moral kantiana, a “falsa 

promessa de pagamento” representada no 

texto 

a) assegura que a ação seja aceita por todos a 

partir da livre discussão participativa 

b) garante que os efeitos das ações não 

destruam a possibilidade da vida futura na 

terra 

c) opõe-se ao princípio de que toda ação do 

homem possa valer como norma universal 

d) materializa-se no entendimento de que os 

fins da ação humana podem justificar os 

meios 

e) permite que a ação individual produza a 

mais ampla felicidade para as pessoas 

envolvidas. 

 

6- A moralidade, Bentham exortava, não é uma 

questão de agradar a Deus, muito menos de 

fidelidade a regras abstratas. A moralidade é 

a tentativa de criar a maior quantidade de 

felicidade possível neste mundo. Ao decidir 

o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar 

qual curso de conduta promoveria a maior 

quantidade de felicidade para todos aqueles 

que serão afetados. (RACHELS, J. Os elementos 

da filosofia moral. Barueri-SP: Manole, 2006). 

Os parâmetros da ação indicados no texto 

estão em conformidade com uma 

a) fundamentação científica de viés positivista 

b) convenção social de orientação normativa 

c) transgressão comportamental religiosa 

d) racionalidade de caráter pragmático 

e) inclinação de natureza passional 

 

 

 

 

 
 


