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Moral e Ética
1. “O sujeito ético procede a um descentramento, tornando-se capaz de superar o narcisismo
infantil, e move-se na direção do outro, reconhecendo sua igual humanidade.”
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando – introdução à
Filosofia. São Paulo: Moderna, 4. ed., 2009.
Com base nessa afirmativa, que expressa uma atitude de um sujeito ético, é correto afirmar:
a) Respeitar aos outros é condição de não moralidade.
b) Promover discriminação e preconceito é tarefa de um sujeito ético.
c) A submissão e o temor são marcas de uma educação para a autonomia.
d) Incentivar a violência em qualquer nível é uma marca de um sujeito ético.
e) Considerar o outro como também um sujeito de direitos é fundamental para a convivência
democrática e cidadã.
2. O clima do “politicamente correto” em que nos mergulharam impede o raciocínio. Este novo
senso comum diz que todos os preconceitos são errados. Ao que um amigo observou: “Então
vocês têm preconceito contra os preconceitos”. Ele demonstrava que é impossível não ter
preconceitos, que vivemos com eles, e que grande quantidade deles nos é útil. Mas, afinal, quais
preconceitos são pré-julgamentos danosos? São aqueles que carregam um juízo de valor
depreciativo e hostil. Lembre-se do seu tempo de colégio. Quem era alvo dos bullies? Os
diferentes. As crianças parecem repetir a história da humanidade: nascem trogloditas, violentas,
cruéis com quem não é da tribo, e vão se civilizando aos poucos. Alguns, nem tanto. Serão os
que vão conservar esses rótulos pétreos, imutáveis, muitas vezes carregados de ódio contra os
“diferentes”, e difíceis (se não impossíveis) de mudar.
(Francisco Daudt. Folha de S.Paulo, 07.02.2012. Adaptado.)
O artigo citado aborda a relação entre as tendências culturais politicamente corretas e os
preconceitos. Com base no texto, pode-se afirmar que a superação dos preconceitos que
induzem comportamentos agressivos depende:
a) da capacidade racional de discriminar entre pré-julgamentos socialmente úteis e
preconceitos disseminadores de hostilidade.
b) de uma assimilação integral dos critérios “politicamente corretos” para representar e julgar
objetivamente a realidade.
c) da construção de valores coletivos que permitam que cada pessoa diferencie os amigos e
os inimigos de sua comunidade.
d) de medidas de natureza jurídica que criminalizem a expressão oral de juízos
preconceituosos contra integrantes de minorias.
e) do fortalecimento de valores de natureza religiosa e espiritual, garantidores do amor ao
próximo e da convivência pacífica.
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3. “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”. In: OLIVEIRA, E. R. (Org.).
Segurança & defesa nacional: da competição à cooperação regional. São Paulo: Fundação
Memorial da América Latina, 2007 (adaptado).
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.

4. Na ética de Aristóteles, a noção de boa vida ocupa um lugar central. Assinale verdadeira (V) ou
falsa (F) em cada uma das seguintes afirmações relacionadas a esse assunto:
( ) "Eudaimonia" ("eudemonia", em português) é a expressão grega para o viver bem preconizado
pela ética aristotélica.
( ) Uma virtude, segundo a ética aristotélica, é um meio-termo entre dois vícios.
( ) Na ética kantiana, a noção de boa vida também ocupa o lugar mais proeminente.
A sequência correta é:
a) V - V - V.
b) F - F - F.
c) V - V - F.
d) V - F - V.
e) F - F - V.
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