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1. Ética x moral 
a) Moral é o conjunto de valores de uma comunidade ou um grupo e que orienta suas condutas, de 
uma maneira impositiva (quem os viola sofre resistência social). É um fenômeno coletivo, diferente da 
Ética, que é mais individual e particular. Assim, falamos da moral cristã, da moral brasileira, etc. 
b) Ética é o que chamamos de “filosofia moral”, o campo de questionamento acerca dos valores morais 
de determinado grupo, de forma autônoma e independente – exige, assim, autonomia crítica de quem 
pensa, pra poder aceitar ou repudiar determinados comportamentos ou valores sociais. Isto é, é nele que 
se promove críticas à moral e resolve-se lacunas morais, podendo se falar de uma ética de vida, 
discussões éticas como eutanásia e de éticas profissionais. Nesse campo, os autores vão se questionar 
sobre como agir no mundo e quais condutas devem ou não devem ser tomadas, tentando inclusive 
encontrar uma regra sobre como se comportar: o que é o justo e o certo?, qual a coisa certa a fazer?, 
quais condutas são moralmente aceitáveis e quais não são?  
 
2. Ética moderna 

 

2.1. Universalismo (Kant) 

- Para Kant (1724-1804), na Crítica da Razão Prática (1788), como somos seres dotados de uma razão 
natural e inata (a priori), temos dentro de nós uma definição espontânea do certo e errado, que é comum 
e universal a todos. Segundo o autor, nesse sentido, nossas condutas devem ser baseadas em princípios, 
que são justamente conferidos espontaneamente pela razão e nos mostram o que deve ou não ser feito. 
Por exemplo, condutas como matar, mentir ou roubar seriam evidentemente erradas e inválidas, já que 
são reconhecidas como erradas em virtude de nossos princípios racionais.  

- Sendo uma ética pautada em princípios, não devemos adotar uma lógica de resultados, isto é, 
considerando as consequências dos comportamentos. Kant exemplifica isso partir de uma criança, que 
ainda não sabe contar, e vai comprar uma mercadoria a pedido de sua mãe que confia que o comerciante 
vá devolver a correta quantidade de troco; se o comerciante, ainda que devolva a quantia correta, faça 
isso por medo da mãe do menino perceber e ir reclamar ou que sua reputação com sua clientela fique 
prejudicada, não estará agindo de uma forma ética – mesmo que uma conduta promova resultados 
aparentemente válidos, ela não será ética se não for movida por princípios, mas baseada no medo dos 
resultados e das consequências (Kant vai denominar isso de imperativo hipotético).  
- Essa ética kantiana por princípios é baseada no imperativo categórico, que consiste numa ordem, um 
mandamento (imperativo), que deve ser seguido. Kant define esse princípio fundamental por meio de sua 
fórmula “age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 
universal”. Dessa forma, o critério a um comportamento ser tido como correto ou errado é basear-se na 
condição de que ele poderia ser generalizado e universalizado ao máximo, de maneira que, em qualquer 
circunstância e sujeitos, ainda seria válido e positivo. Se por exemplo universalizássemos a mentira, de 
forma que todos mentíssemos quando nos fosse interessante, inclusive pessoas com muito poder como 
chefes de estado, veríamos sua insustentabilidade, de forma que seja evidente como a mentira vai contra 
a máxima do imperativo categórico, devendo ser evitada.  

- Para Kant, o reconhecimento do outro que promove essa noção de dever: ao reconhecê-lo como um 
igual, geramos a consciência da necessidade de nos comportarmos e tratarmos o outro a partir do dever 
para com o outro, numa lógica de ter a humanidade como fim. Nesse aspecto, o autor aplica a lógica do 
“dever-ser”, ou seja, daquilo que deve ser feito, deve ser seguido, no campo das condutas ideais.  
 
2.2. Utilitarismo (Bentham e Mill) 
- Em contraposição à ética kantiana, a ética utilitarista de Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill 
(1806-1873) não se baseia em princípios, mas sim nos resultados das condutas. O exemplo clássico é o 
dilema do bonde: em um trilho bifurcado estão amarradas 1 pessoa em um dos caminhos e outras 6 no 
outro, com a possibilidade do sujeito mudar (ou não) o percurso de um trem acelerado que se aproxima; 



se seguíssemos a lógica universalista, não poderíamos fazer nada, porque se mudássemos ou não a 
trajetória do trem, estaríamos sendo responsáveis pela morte daquelas pessoas; mais ainda, se não 
fizéssemos nada, também estaríamos sendo responsáveis pela morte de outra parte das pessoas. Por 
isso deveríamos seguir um critério baseado em resultados, e não em princípios.  

- O critério adotado é o do cálculo utilitário / pragmático, no qual o sujeito deve avaliar a utilidade da 
conduta (utilitário = utilidade = utilitarismo) com base em seus resultados, em sua prática (prática = 
pragmático). Esse critério se baseia na máxima de promover o maior bem ou reduzir a maior parte do 
mal, ou seja, a conduta ética é aquela que promove a maior quantidade de felicidade para a maior 
quantidade de pessoas ou reduz a maior quantidade de sofrimentos. No dilema do bonde, por 
exemplo, a conduta correta seria a de escolher salvar as 6 pessoas, ainda que isso ocasionasse a morte 
da outra que se encontrava no outro trecho do trajeto. Essa lógica se relaciona muito com as discussões 
éticas sobre aborto e eutanásia, à medida que pensamos não no princípio vida propriamente dito, mas na 
utilidade, nas consequências e nos resultados, de determinadas condutas à promoção da maior 
quantidade de bem ou redução da maior quantidade de mal.  

- Assim como o universalismo é criticado por sua idealização, o utilitarismo vai ser criticado pela facilidade 
de sua apropriação por diversas correntes ideológicas e políticas, inclusive as abertamente antiéticas. Isto 
é, podemos aplicar a lógica do cálculo pragmático a discussões como na promoção do genocídio desde 
que busquemos um “fim” que resulte em felicidade para determinados grupos ou em combate ao 
terrorismo, em que as autoridades flexibilizam a dignidade humana em investigações (inclusive com a 
utilização de tortura) para extrair informações sobre atentados terroristas.  

- Extra (referências em redação): o panóptico de Bentham e o princípio do dano de Mill (ver no docs de 
referência em redação1) 
 
3. Discussões de ética 
a) autonomia x heteronomia (paternalismo):  
- O paternalismo consiste na restrição da liberdade de uma pessoa por outra que acredita estar 
promovendo seu bem-estar. A vontade de quem tem sua liberdade restringida não é levada em 
consideração, de forma que sua autonomia e capacidade de autodeterminação são tidas como 
irrelevantes, pouco importando. Por gerar um comportamento ou um estado que não resulta da vontade e 
da autodeterminação da pessoa, mas sim da submissão a um comando exterior de outro agente, dizemos 
ser uma heteronomia, ou seja, o oposto da autonomia. 
 

- Em outra medida, na autonomia o sujeito tem plena independência e liberdade para decidir por si mesmo 
e suas condutas, não se sujeitando a nenhum outro nessa tomada de decisão.  
 

- Podemos refletir eticamente acerca desse conflito em várias situações, entre elas, a obrigatoriedade do 
uso do cinto de segurança, a utilização de chips com rastreador GPS no uniforme de alunos para 
manter o controle sobre seu trajeto e os lugares que percorre (e o prejuízo ao desenvolvimento da 
autonomia nos jovens) e o paternalismo médico, que muitas vezes desrespeita a vontade do paciente 
ou de sua família na tentativa de prolongar determinado tratamento na procura da cura ou da extensão da 
vida do paciente.  
 

b) universalismo x relativismo cultural:  
- O universalismo cultural está embasado na ideia de que o homem possui um valor interno que é 
intrínseco à própria humanidade e, portanto, independente de qualquer tipo de condição social, 
cultural, racial, de gênero, etc. Tal valor universal é utilizado para fundamentar a universalização dos 
direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), é um documento muito importante 
sobre o tema, declarando a universalidade dos direitos humanos: “os homens nascem e são livres e iguais 
em direitos” e “todas as pessoas, mulheres e homens, nascem livres e iguais em dignidades e direitos”.  
 

- O relativismo cultural, oriundo da antropologia do século XX (e, principalmente, Claude Lévi-Strauss), 
enxerga cada cultura de forma livre e autônoma dos parâmetros culturais estabelecidos por outra, a 

 
1 docs.google.com/document/d/1W7IU8kOawEHyT6qNAbFpZmyGjPZSgcAtVgXiJLbszGs/edit 



ser vista em seus próprios termos. Busca, por meio da relativização da ideia de que existe apenas um 
modo ideal de experimentar a vida humana, romper com o etnocentrismo (que interpreta uma cultura como 
inferior a outra, tomando como forma de julgamento justamente os parâmetros arbitrários da que julga a 
vivência).  
 

- Podemos discutir no campo da ética acerca dessa temática a partir de alguns casos interessantes, como 
os de prática em culturas indígenas brasileiras de infanticídio de nascidos com deficiência, os casos 
de mutilação genital feminina e o uso obrigatório de burca e de outras restrições às mulheres na cultura 
islâmica. Também para refletirmos: é possível pensar na existência de regras de conduta internacionais 
que busquem proteger os direitos humanos e respeitem o pluralismo cultural global? 
 
c) Eutanásia, distanásia e ortotanásia:  
- a eutanásia consiste na intervenção médica que reduz o tempo de vida de uma pessoa em sofrimento, 
seja por causa de uma doença terminal sem cura ou por um tratamento que não tem demonstrado 
resultado ou capacidade de reverter o quadro clínico do paciente (é criminalizada no país);  
 

- a ortotanásia consiste na não intervenção médica em sentido de finalizar o sofrimento do paciente, 
deixando que ele morra naturalmente e a seu tempo, mas muitas vezes interrompendo tratamentos 
desgastantes e que promovam sofrimento e iniciando um sistema de cuidados paliativos pelo bem-estar 
do doente (diferentemente da eutanásia, é permitida no Brasil);  
 

- a distanásia, em oposição às outras duas, consiste na tentativa de prolongar a vida do paciente ao 
máximo pela utilização de diversas tecnológicas médicas, muitas vezes sem qualquer utilidade ou 
possibilidade de reversão do quadro e cura do enfermo, acabando por prolongar seu sofrimento. A 
discussão acerca do encerramento da vida de um paciente ou enfermo em estado terminal esbarra em 
muitos pontos sensíveis, como o paternalismo médico e a obsessão profissional por reverter um quadro 
clínico desfavorável, a autonomia do paciente ou de sua família em decidir pelo término da vida, o 
sofrimento envolvido em muitos tratamentos e se a vida em sofrimento sem previsão de melhora é digna 
de se viver e a dignidade do paciente, de seu bem-estar e seu direito de encerrar a própria vida. 
 
d) Outras discussões: 
- legalização do aborto (fetos têm vida humana? como ficam os direitos e as liberdades feminina de 
decidir sobre o próprio corpo e sobre seu futuro? o Estado brasileiro é verdadeiramente laico? não seria 
essa uma discussão de saúde pública, comparando os índices brasileiros com os índices de países que 
legalizaram a prática e presenciaram uma queda em seus números de aborto? 
- pena de morte: é a solução para a criminalidade e para exercício da justiça? é a medida adequada como 
política criminal e política de direitos humanos? há alguma utilidade na sentença de morte a uma pessoa, 
pensando que seus atos criminosos já foram efetuados e não há possibilidade de revertê-los ou até mesmo 
de prever que a pessoa volte e cometer outros crimes? é certo confiarmos as vidas das pessoas a um 
sistema sujeito a erros e falhas, e que é definido pela condição socioeconômica e pelo status social que 
elas desempenham na comunidade? 
- escolhas trágicas: na quarentena, observamos um cenário que muitas vezes ocorre ao redor do mundo, 
que é o de menor quantidade de recursos médicos em relação à demanda por atendimento e acesso à 
saúde; nessas situações, os profissionais da área acabam tendo que decidir por priorizar a ajuda a 
determinado paciente em detrimento de outro, que acaba não tendo as mesmas possibilidades de 
sobrevivência e cura – como decidir quem merece o tratamento ou algum recurso médico? qual a coisa 
certa a ser feita nessas situações limites? 
- engenharia genética: com o desenvolvimento da biologia, tornou-se maior a capacidade de modificação 
da vida humana e da utilização de seres vivos como cobaias para experiências; é ético que as pessoas 
tenham o poder de escolher as características físicas e psíquicas de seus filhos, por exemplo? ou que 
uma série de síndromes e distúrbios possam ser “corrigidos” nos seres humanos? seria correta a criação 
de clones? 
- pesquisas com célula tronco: essas células têm a capacidade de se transformarem em outras células 
do corpo, de forma que as pesquisas relacionadas a elas estudam a possibilidade de regeneração de 



tecidos e consequente cura para certas doenças; seria ético abortar-se uma gestação para retirá-las? a 
que custo obteríamos os benefícios e os tratamentos delas decorrentes? 
- privacidade e proteção de dados: hoje em dia, contrastam-se a capacidade de manter sua vida, 
escolhas, relações e comunicações sigilosas e privativas, não tendo que as expor e compartilhar ao 
mundo, e interesses de outras pessoas, muitas vezes de coletividades, como populações inteiras de um 
país ou de um local, que necessitam da exposição e da liberação dessas informações confidenciais; nesse 
sentido, seria correta a quebra de sigilo de informações em caso de risco à segurança de um país ou de 
uma população, como em atentados terroristas? como ter certeza de que quem terá sua privacidade 
exposta está realmente envolvida em um ataque? quais as repercussões a longo prazo dessa quebra de 
privacidade? além disso, é correto o bloqueio de aplicativos como o WhatsApp para entrega de 
determinadas mensagens ou conteúdos comprometedores ou relacionados a execução de algum 
processo à justiça? quais as consequências futuras de flexibilizar essa privacidade? 
 
Exercícios 
Exercícios propostos: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20 e 21. 
Exercícios complementares: 1, 5, 7, 8, 13, 16, 17 e 18  
 
1) (ENEM PPL) A pura lealdade na amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é 
imposta a todo homem, essencialmente, pelo fato de tal dever estar implicado como dever em geral, 
anteriormente a toda experiência, na ideia de uma razão que determina a vontade segundo princípios a priori. 

KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Barcarolla, 2009. 
A passagem citada expõe um pensamento caracterizado pela: 

a) eficácia prática da razão empírica. 
b) transvaloração dos valores judaico-cristãos. 
c) recusa em fundamentar a moral pela experiência. 
d) comparação da ética a uma ciência de rigor matemático. 
e) importância dos valores democráticos nas relações de amizade. 

 
2) (ENEM) 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.  
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. 

 
3) (UNESP) A maior violação do dever de um ser humano consigo mesmo, considerado meramente como 
um ser moral (a humanidade em sua própria pessoa), é o contrário da veracidade, a mentira [...]. A mentira 
pode ser externa [...] ou, inclusive, interna. Através de uma mentira externa, um ser humano faz de si 
mesmo um objeto de desprezo aos olhos dos outros; através de uma mentira interna, ele realiza o que é 
ainda pior: torna a si mesmo desprezível aos seus próprios olhos e viola a dignidade da humanidade em 
sua própria pessoa [...]. Pela mentira um ser humano descarta e, por assim dizer, aniquila sua dignidade 
como ser humano. [...] É possível que [a mentira] seja praticada meramente por frivolidade ou mesmo por 
bondade; aquele que fala pode, até mesmo, pretender atingir um fim realmente benéfico por meio dela. 
Mas esta maneira de perseguir este fim é, por sua simples forma, um crime de um ser humano contra sua 
própria pessoa e uma indignidade que deve torná-lo desprezível aos seus próprios olhos.  

(Immanuel Kant. A metafísica dos costumes, 2010.)  
Em sua sentença dirigida à mentira, Kant  



a) considera a condenação relativa e sujeita a justificativas, de acordo com o contexto.  
b) assume que cada ser humano particular representa toda a humanidade.  
c) apresenta um pensamento desvinculado de pretensões racionais universalistas.  
d) demonstra um juízo condenatório, com justificação em motivações religiosas.  
e) assume o pressuposto de que a razão sempre é governada pelas paixões.  

 
4) (UNESP) 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) (UECE) “No Brasil, a tortura ganhou destaque durante o período da ditadura militar, quando foram 
cometidos diversos atos de tortura contra pessoas consideradas pelo governo como uma ‘ameaça’ à 
ordem e à paz. Após esse período turbulento, a Assembleia Constituinte se reuniu para elaborar a nova 
Constituição, aquela que mais tarde seria considerada como a Constituição Cidadã, pois ressalta o 
respeito à dignidade da pessoa humana e a garantia dos direitos essenciais”.  

TEIXEIRA, Adriano Mendes. Os crimes de tortura e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.  
O conceito de pessoa na expressão “dignidade da pessoa humana” se refere ao conceito 
a) jurídico de persona, no sentido hobbesiano, como indivíduo em sua existência legal como membro do 
Estado. 
b) ético-moral, no sentido kantiano, em que o homem, como ser racional, é fim em si mesmo e nunca meio. 
c) religioso, no sentido agostiniano, da pessoa individual como imago dei, ou seja, criado à imagem e 
semelhança de Deus.  
d) estético-teatral, como dramatis personae, lista dos personagens principais de uma obra teatral. 
 
6) (ENEM) Panayiotis Zavos “quebrou” o último tabu da clonagem humana — transferiu embriões para o útero de 
mulheres, que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía 
um laboratório secreto, no qual fazia seus experimentos. “Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada 
irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que irá criá-la, mas vai acontecer”, declarou Zavos. “Se nos 
esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a um ano, ou dois, mas não sei se é o caso. Não sofremos 
pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável 
ao mundo.” 

CONNOR, S. Disponível em: www.independent.co.uk. Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado). 
A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética que, entre outras 
questões, dedica-se a: 

a) refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. 
b) legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais no planeta. 
c) relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e errado, de bem e mal. 
d) legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de reprodução humana e animal. 
e) fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco para uso em seres humanos. 

 



7) (ENEM) A ética exige um governo que amplie a igualdade entre os cidadãos. Essa é a base da pátria. 
Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa, experimentam-se como estrangeiros em seu próprio 
lugar de nascimento. 

SILVA, R. R. Ética, defesa nacional, cooperação dos povos.  
Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e integração de indivíduos em uma 
sociedade. De acordo com o texto, a ética corresponde a  

a) valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. 
b) preceitos normativos impostos pela coação das leis jurídicas. 
c) normas determinadas pelo governo, diferentes das leis estrangeiras. 
d) transferência dos valores praticados em casa para a esfera social. 
e) proibição da interferência de estrangeiros em nossa pátria. 

 
8) (UNESP) O plano da Mattel de lançar uma boneca Hello Barbie conectada por Wi-Fi é uma grave 
violação da privacidade de crianças e famílias. A boneca usa um microfone embutido para captar tudo o 
que a criança diz a ela e tudo o que é dito por qualquer um ao alcance do microfone. Essas conversas 
serão transmitidas para servidores em nuvem para armazenamento e análise pela empresa. A Mattel diz 
que “aprenderá tudo o que as crianças gostam e não gostam” e “enviará dados” de volta às crianças, 
transmitidos via alto-falante embutido na boneca. 

 (Susan Linn. “Agente Barbie”. O Estado de S.Paulo, 22.03.2015. Adaptado.) 
 Sob aspectos filosóficos e éticos, o produto descrito apresenta como implicação: 

a) questionar estereótipos hegemônicos no campo da estética e do gênero.    
b) valorizar aspectos positivos da inteligência artificial.    
c) garantir a separação entre esfera pública e esfera privada na infância.    
d) prejudicar o desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança.    
e) introduzir ferramentas de marketing no universo infantil.    

 
9) (UNESP) A condenação à violência pode ser estendida à ação dos militantes em prol dos direitos 
animais que depredaram os laboratórios do Instituto Royal, em São Roque. A nota emocional é difícil de 
contornar: 178 cães da raça beagle, usados em testes de medicamentos, foram retirados do local. De um 
lado, por mais que seja minimizado e controlado, há o sofrimento dos bichos. Do outro lado, está nosso 
bem maior: nas atuais condições, não há como dispensar testes com animais para o desenvolvimento de 
drogas e medicamentos que salvarão vidas humanas.  

(Direitos animais. Veja, 25.10.2013.)  
Sob o ponto de vista filosófico, os valores éticos envolvidos no fato relatado envolvem problemas 
essencialmente relacionados 

a) à legitimidade do domínio da natureza pelo homem. 
b) a diferentes concepções de natureza religiosa.  
c) a disputas políticas de natureza partidária. 
d) à instituição liberal da propriedade privada. 
e) aos interesses econômicos da indústria farmacêutica.  

 
10) (UNESP) O hormônio testosterona está ligado ao egoísmo, segundo uma pesquisa inglesa. Em testes 
feitos por cientistas da University College London, na Grã-Bretanha, mulheres que tomaram doses do 
hormônio masculino mostraram comportamento egocêntrico quando tinham de lidar com problemas em 
pares. Quando os pesquisadores ministraram placebo às voluntárias antes dos testes, elas cooperaram 
entre si. O estudo ajuda a explicar como os hormônios moldam o comportamento humano.  

(Testosterona pode induzir comportamento egoísta. Veja, 01.02.2012.) 
O pressuposto fundamental assumido pela pesquisa citada para explicar o comportamento humano pode 
ser identificado com 

a) as diferenças sociais de gênero. 
b) o determinismo biológico. 
c) os fatores de natureza histórica. 
d) os determinismos materiais da sociedade. 
e) a autonomia ética do indivíduo. 



 
11) (UNESP) A produção de mercadorias e o consumismo alteram as percepções não apenas do eu como 
do mundo exterior ao eu; criam um mundo de espelhos, de imagens insubstanciais, de ilusões cada vez 
mais indistinguíveis da realidade. O efeito refletido faz do sujeito um objeto; ao mesmo tempo, transforma 
o mundo dos objetos numa extensão ou projeção do eu. É enganoso caracterizar a cultura do consumo 
como uma cultura dominada por coisas. O consumidor vive rodeado não apenas por coisas como por 
fantasias. Vive num mundo que não dispõe de existência objetiva ou independente e que parece existir 
somente para gratificar ou contrariar seus desejos.  

(Christopher Lasch. O mínimo eu, 1987. Adaptado.)  
Sob o ponto de vista ético e filosófico, na sociedade de consumo, o indivíduo  

a) estabelece com os produtos ligações que são definidas pela separação entre razão e emoção.  
b) representa a realidade mediante processos mentais essencialmente objetivos e conscientes.  
c) relaciona-se com as mercadorias considerando prioritariamente os seus aspectos utilitários.  
d) relaciona-se com objetos que refletem ilusoriamente seus processos emocionais inconscientes.  
e) comporta-se de maneira autônoma frente aos mecanismos publicitários de persuasão.  

 
12) (UNESP) Renata, 11, combinava com uma amiga viajar em julho para a Disney. Questionada pela 
mãe, que não sabia de excursão nenhuma, a menina pegou uma pasta com preços do pacote turístico e 
uma foto com os dizeres: “Se eu não for para a Disney vou ser um pateta”. A agência de turismo e a escola 
afirmam que não pretendiam constranger ninguém e que a placa do Pateta era apenas uma brincadeira. 
Para um promotor da área do consumidor, o caso ilustra bem os abusos na publicidade infantil. “Já temos 
problemas sérios de bullying nas escolas. Essa empresa está criando uma situação propícia para isso”.  

(Folha de S.Paulo, 20.04.2010. Adaptado.)  
Acerca dessa notícia, podemos afirmar que:  

a) Em nossa sociedade, os campos da publicidade e da pedagogia são esferas separadas, não 
suscitando questões de natureza ética.  

b) Para o promotor citado na reportagem, o caso em questão provoca problemas de natureza 
exclusivamente jurídica.  

c) Uma das questões éticas envolvidas diz respeito à exposição precoce das crianças à manipulação 
do desejo, exercida pela publicidade.  

d) O público-alvo dessa campanha publicitária constitui-se de indivíduos dotados de consciência 
autônoma.  

e) Para o promotor citado na reportagem, o caso em questão não apresenta repercussões de natureza 
psicológica. 
  

13) (UNESP)  
Analise o trecho da entrevista dada pelo chefe de imprensa do governo do Irã a um jornal brasileiro.  
Folha – Há preocupação quanto a uma mudança de posição do governo brasileiro, sobretudo na área de 
direitos humanos, depois que a presidente Dilma se manifestou contrariamente ao apedrejamento de 
Sakineh?  
Ali Akbar Javanfekr – Encontrei poucas informações sobre a realidade iraniana aqui no Brasil. Há notícias 
distorcidas e falsas. Isso é preocupante. Minha presença aqui é para tentar divulgar as informações 
corretas. No caso de Sakineh, informações que chegaram à presidente Dilma Rousseff não foram corretas.  
Folha – A presidente Dilma está mal informada?  
Ali Akbar Javanfekr – Sim. Foi mal informada sobre esse caso.  
Folha – É verdade, como diz o presidente Ahmadinejad, que não há gays no Irã?  
Ali Akbar Javanfekr – Não temos. 
Folha – É o único país do mundo que não tem gay?  
Ali Akbar Javanfekr – Na República Islâmica do Irã, não há.  
Folha – Se houver, há punições?  
Ali Akbar Javanfekr – Nossa visão sobre esse tema é diferente da de vocês. É um ato feio, que nenhuma 
das religiões divinas aceita. Temos a responsabilidade humana, até divina, de não aceitar esse tipo de 
comportamento. Existe uma ameaça sobre a saúde da humanidade. A Aids, por exemplo. Uma das raízes 
é esse tipo de relacionamento.  



(Folha de S.Paulo, 14.03.2011. Adaptado.)  
Sob o ponto de vista ético, as opiniões expressas no trecho da entrevista podem ser caracterizadas como  

a) uma visão de mundo fortemente influenciada pelas matrizes liberais do pensamento filosófico.  
b) uma posição convencionalmente associada ao pensa- mento politicamente correto.  
c) uma visão de mundo fortemente influenciada pelo fundamentalismo religioso.  
d) opiniões que expressam afinidade com o imperativo categórico kantiano.  
e) posições condizentes com a valorização da consciência individual autônoma.  

 
14) (ENEM) 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 dafilosofia 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. 

 
15) (ENEM) A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça, ou esta se associou àquela 
de forma indissolúvel. Ela Vai além da constatação da ameaça física. Concebida para a felicidade humana, a 
submissão da natureza, na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem, 
conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria ação. O novo continente da práxis coletiva 
que adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém. 

JONAS, H. O princípio da responsabilidade. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC-Rio, 2011 (adaptado). 
As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de 
um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir o(a) 

a) pragmatismo da escolha individual. 
b) sobrevivência de gerações futuras. 
c) fortalecimento de políticas liberais. 
d) valorização de múltiplas etnias. 
e) promoção da inclusão social. 

 
16) (ENEM) Fundamos, como afirmam alguns cientistas, o antropoceno: uma nova era geológica com 
altíssimo poder de destruição, fruto dos últimos séculos que significaram um transtorno perverso do equilíbrio 
do sistema-Terra. Como enfrentar esta nova situação nunca ocorrida antes de forma globalizada e profunda? 
Temos pessoalmente trabalhado os paradigmas da sustentabilidade e do cuidado como relação amigável e 
cooperativa para com a natureza. Queremos, agora, agregar a ética da responsabilidade. 

BOFF, L. Responsabilidade coletiva.  
A ética da responsabilidade protagonizada pelo filósofo alemão Hans Jonas e reivindicada no texto é 
expressa pela máxima: 

a) “A tua ação possa valer como norma para todos os homens.” 
b) “A norma aceita por todos advenha da ação Comunicativa edo discurso.” 
c) “A tua ação possa produzir a máxima felicidade para a maioria das pessoas.” 
d) O “O teu agir almeje alcançar determinados fins que possam justificar os meios.” 
e) “O efeito de tuas ações não destrua a possibilidade futura da vida das novas gerações.” 

 
17) (UNESP) Texto 1  
Todo ser humano tem um direito legítimo ao respeito de seus semelhantes e está, por sua vez, obrigado 
a respeitar todos os demais. A humanidade em si mesma é uma dignidade, pois um ser humano não pode 
ser usado meramente como um meio (instrumento) por qualquer ser humano.  

(Immanuel Kant. A metafísica dos costumes, 2010. Adaptado.)  
  Texto 2  



Ao se assenhorar de um Estado, aquele que a conquista deve definir as más ações a executar e fazê-lo 
de uma só vez, a fim de não ter de as renovar a cada dia. Deve-se fazer as injúrias todas de um só golpe. 
Quanto aos benefícios, devem ser concedidos aos poucos, de sorte que sejam mais bem saboreados.  

(Nicolau Maquiavel. O príncipe, 2000. Adaptado.)  
a) Considerando o texto 1, explique por que a ética de Kant apresenta um alcance universalista. Justifique 

sua compatibilidade com o Iluminismo filosófico. 
b) Considerando o texto 2, explique a posição assumida por Maquiavel em relação à manipulação 

política. Justifique a incompatibilidade entre a ética de Kant e os procedimentos recomendados por 
Maquiavel para a manutenção do poder político. 

 
18) (UNESP) É esse o sentido da famosa formulação do filósofo Kant sobre o imperativo categórico: “Aja 
unicamente de acordo com uma máxima tal que você possa querer que ela se torne uma lei universal”. 
Isso é agir de acordo com a humanidade, em vez de agir conforme o seu “euzinho querido”, e obedecer à 
razão em vez de obedecer às suas tendências ou aos seus interesses. Uma ação só é boa se o princípio 
a que se submete (sua “máxima”) puder valer, de direito, para todos: agir moralmente é agir de tal modo 
que você possa desejar, sem contradição, que todo indivíduo se submeta aos mesmos princípios que 
você. Não é porque Deus existe que devo agir bem; é porque devo agir bem que posso necessitar – não 
para ser virtuoso, mas para escapar do desespero – de crer em Deus. Mesmo se Deus não existir, mesmo 
se não houver nada depois da morte, isso não dispensará você de cumprir com o seu dever, em outras 
palavras, de agir humanamente.  

(André Comte-Sponville. Apresentação da filosofia, 2002. Adaptado.)  
O conceito filosófico de imperativo categórico é baseado no relativismo ou na universalidade moral? 
Justifique sua resposta. Explique o motivo pelo qual a ética kantiana dispensa justificativas de caráter 
religioso. 
19) (ENEM digital) Princípios práticos são subjetivos, ou máximas, quando a condição é considerada pelo 
sujeito como verdadeira só para a sua vontade; são, por outro lado, objetivos, quando a condição é válida 
para a vontade de todo ser natural.  
A concepção ética presente no texto defende a  

a) universalidade do dever.  
b) maximização da utilidade.  
c) aprovação pelo sentimento.  
d) identificação da justa medida.  
e) obediência à determinação divina.  

 
20) (UNESP) É relativamente consensual que uma era biotecnológi- ca se aproxima. Em um futuro cenário 
de desenvolvimento biotecnológico, que será instaurado com o progresso tecnológico no século XXI, 
alterar-se-á um dos mais tradicionais dilemas da moralidade. Em vez de enfrentarmos a questão de que 
atitudes e deveres morais temos para com os seres compreendidos atualmente como animais não 
humanos (por exemplo, gato, cachorro, cavalo etc.), a questão será que obrigações teremos com outro 
tipo de não humano, isto é, os chamados pós-humanos. A pós-humanidade seria alcançada por meio da 
aplicação de técnicas de manipulação, instrumentalização e artificialização da vida, do patrimônio biológi- 
co do humano. O humano, por iniciativa própria e com vistas ao melhoramento da sua natureza, deixaria 
de ser humano.  

(Murilo Mariano Vilaça e Maria Clara Marques Dias. “Transumanismo e o futuro (pós-)humano”. Physis – Revista de Saúde 
Coletiva, 2014. Adaptado.)  

Ao tratar de aspectos da bioética, o texto propõe uma reflexão sobre  
a) os conflitos atuais entre os humanos e os seres pós-humanos.  
b) a procedência de recursos empregados nas pesquisas tecnológicas.  
c) os limites técnicos das pesquisas em biotecnologia.  
d) a amoralidade do esforço de imaginar e prever o futuro humano.  
e) a necessidade futura de redefinição do conceito de humanidade.  
 
21) (UNESP) Texto 1  



Provavelmente o marco mais importante que lançou a se- mente científica da sensciência, nível mais 
simples de cons- ciência animal, foi a obra A expressão da emoção no homem e nos animais, de Charles 
Darwin, que demonstra que os animais apresentam as mesmas expressões que os homens. O maior 
paradoxo é que, embora a ciência utilize os animais como modelo biológico na medicina desde a década 
de 1950, há negligência no que concerne à avaliação e ao tratamento da dor em animais, em especial os 
de laboratório.  

(Caroline Marques Maia. “Quanta dor os animais sentem?”. www.comciencia.br, 27.03.2020. Adaptado.)  
  Texto 2  
A capacidade de sentir prazer, dor e medo não é exclusi- va dos seres humanos. Ela é, na verdade, vital 
para a sobre- vivência de seres de várias espécies. [...] A biologia evolutiva e as ciências do 
comportamento e do cérebro têm demonstrado que o sistema nervoso dos humanos tem semelhanças 
impressionantes com o de alguns animais, especialmente de outros mamíferos.  

(www.bbc.com, 04.03.2019.)  
Os textos levantam questões que dizem respeito  
a) ao futuro da evolução dos seres vivos.  
b) aos investimentos em pesquisa sobre o comportamento animal.  
c) à adoção de condutas éticas no trato com animais.  
d) aos debates conceituais sobre fisiologia animal.  
e) à preservação dos diversos ecossistemas.  
 
 
Gabarito  
1. [C] 
2. [C] 
3. [B] 
4. [B] 
5. [D]  
6. [A] 
7. [A] 
8. [E] 
9. [A] 
10. [B] 
11. [B] 
12. [C] 
13. [C] 
14. [D] 
15. [B] 
16. [E] 
17. a) A ética kantiana apresenta um alcance universalista, pois estipula o estabelecimento de uma norma moral, cujo princípio é dado pela 

razão. Assim, todo e qualquer indivíduo, enquanto ser racional, deve não só reconhecer a moralidade da regra de ação como um dever, 
mas também estabelecê-la considerando todos os seres humanos nessa condição racional, isto é, enquanto fim e nunca como meio 
(instrumento). Tais ideias de Kant se compatibilizam com o Iluminismo filosófico, na medida em que esse projeto coloca a razão como 
princípio norteador da constituição da vida humana em todas as esferas, isto é, em toda a sua dignidade. b) Para Maquiavel, a sociedade 
é compreendida como marcada por relações de força e lutas de interesses entre os diferentes grupos que a compõem. Esse fato torna 
a política uma atividade de resolução de conflitos, o que, para um governante, exige a necessidade constante de agir pragmaticamente 
conforme as circunstâncias, inclusive servindo-se da manipulação política, a fim de assegurar seu poder político. Tal realismo político 
de Maquiavel é incompatível com a ética kantiana, na medida em que a política se constitui, para o filósofo italiano, como um campo 
autônomo, isto é, dotado de dinâmica própria e que, portanto, se desenvolve independentemente de qualquer determinação ética que a 
oriente. 

18. O conceito filosófico do imperativo categórico é baseado na universalidade moral, pois trata- -se de um dever cuja determinação é dada 
pela razão na sua universalidade e na sua não contradição, de modo que cada sujeito seja capaz de reconhecer o valor da lei moral por 
si mesma, independentemente dos interesses e consequências que a ela possam associar-se. Por isso, a ética kantiana dispensa 
justificativas de caráter religioso, uma vez que o imperativo categórico possui legitimidade moral própria, isto é, sem nenhum fator 
externo que possa sancioná-lo. Ou seja, fazer a coisa certa simplesmente porque é a coisa certa a se fazer.  

19. [A] 
20. [E] 
21. [C] 
 
 


