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(UNIOESTE 2009) - Jean-Paul  Sartre  é  um  dos  filósofos mais
representativos do  Existencialismo,  com  sua defesa incondicional da 
liberdade e do sentido ético da existência do ser humano. Assinale a 
alternativa que NÃO corresponde à concepção de liberdade
deste filósofo.

(A)  Sartre afirma que há uma esfera objetiva de valores
absolutos que determinam a liberdade. 

(B)  A existência precede a essência é o princípio fundamental 
do existencialismo sartreano.

(C)  O ser humano é absolutamente responsável pelas suas
escolhas por ser “liberdade enquanto tal” (Sartre).

(D)  A angústia é o sentimento que surge no ser humano por
ter de fazer escolhas e de ser o único responsável pelas
escolhas que faz.

(E)  O fundamento de todos os valores humanos é a liberdade, 
pois o significado das escolhas, em circunstâncias concretas, é 
a “procura da liberdade enquanto tal” (Sartre).



(UNIOESTE 2009) - Jean-Paul  Sartre  é  um  dos  filósofos mais
representativos do  Existencialismo,  com  sua defesa incondicional da 
liberdade e do sentido ético da existência do ser humano. Assinale a 
alternativa que NÃO corresponde à concepção de liberdade
deste filósofo.

(A)  Sartre afirma que há uma esfera objetiva de valores
absolutos que determinam a liberdade. 

(B)  A existência precede a essência é o princípio fundamental 
do existencialismo sartreano.

(C)  O ser humano é absolutamente responsável pelas suas
escolhas por ser “liberdade enquanto tal” (Sartre).

(D)  A angústia é o sentimento que surge no ser humano por
ter de fazer escolhas e de ser o único responsável pelas
escolhas que faz.

(E)  O fundamento de todos os valores humanos é a liberdade, 
pois o significado das escolhas, em circunstâncias concretas, é 
a “procura da liberdade enquanto tal” (Sartre).



(Upe-ssa 2 2018)  Sobre a dimensão do homem na perspectiva existencialista, 

considere o texto a seguir:

O homem, tal como o concebe o

existencialista, se não é definível, é porque

primeiramente não é nada. Só depois será

alguma coisa e tal como a si próprio se fizer.

Assim, não há natureza humana, visto que

não há Deus para a conceber.(SARTRE, Jean-

Paul. O Existencialismo é um Humanismo.

São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 12).O

enfoque existencialista questiona o modo de

ser do homem. Entende esse modo de ser

como o modo de ser-no-mundo. Na

perspectiva existencialista, sobre o homem,

assinale a alternativa CORRETA.

a) É um projeto de ser.

b) É um seguidor das escolhas dos outros.

c) Na sua própria essencialidade e no trajeto de sua

liberdade, não tem escolha.

d) Tem uma natureza concebida por Deus em sua

essência.



(Upe-ssa 2 2018)  Sobre a dimensão do homem na perspectiva existencialista, 

considere o texto a seguir:

O homem, tal como o concebe o

existencialista, se não é definível, é porque

primeiramente não é nada. Só depois será

alguma coisa e tal como a si próprio se fizer.

Assim, não há natureza humana, visto que

não há Deus para a conceber.(SARTRE, Jean-

Paul. O Existencialismo é um Humanismo.

São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 12).O

enfoque existencialista questiona o modo de

ser do homem. Entende esse modo de ser

como o modo de ser-no-mundo. Na

perspectiva existencialista, sobre o homem,

assinale a alternativa CORRETA.

a) É um projeto de ser.

b) É um seguidor das escolhas dos outros.

c) Na sua própria essencialidade e no trajeto de sua

liberdade, não tem escolha.

d) Tem uma natureza concebida por Deus em sua

essência.



(Upe-ssa 3 2018)  Sobre a Liberdade Humana, analise os textos a seguir:

É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. 

Condenado porque não se criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma 

vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer.(SARTRE, Jean-

Paul. O existencialismo é um Humanismo. São Paulo: 1973, p. 15.)

Com base no pensamento filosófico de Sartre sobre a liberdade, assinale a 

alternativa CORRETA. 

a) O homem não é, senão o seu projeto, escolha e compromisso.   

b) O homem não está condenado à liberdade; ele tem escolha.   

c) O homem é livre sem escolha e sem compromisso.   

d) O homem é seu projeto responsável sem escolha.   

e) O homem é responsável e livre sem escolha.   



(Upe-ssa 3 2018)  Sobre a Liberdade Humana, analise os textos a seguir:

É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. 

Condenado porque não se criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma 

vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer.(SARTRE, Jean-

Paul. O existencialismo é um Humanismo. São Paulo: 1973, p. 15.)

Com base no pensamento filosófico de Sartre sobre a liberdade, assinale a 

alternativa CORRETA. 

a) O homem não é, senão o seu projeto, escolha e compromisso.

b) O homem não está condenado à liberdade; ele tem escolha.   

c) O homem é livre sem escolha e sem compromisso.   

d) O homem é seu projeto responsável sem escolha.   

e) O homem é responsável e livre sem escolha.   



(UNIOESTE 2011) - “Só pelo fato de que tenho consciência dos motivos que solicitam minha ação, esses
motivos já são objetos transcendentes para minha consciência, estão fora; em vão buscaria agarrar-me a
eles, escapo disto por minha existência mesma. Estou condenado a existir para sempre além de minha
essência, além dos móveis e dos motivos de meu ato: estou condenado a ser livre. Isto significa que
não se poderia encontrar para a minha liberdade outros limites senão ela mesma, ou, se se prefere, não
somos livres de cessar de ser livres. (...) O sentido profundo do determinismo é o de estabelecer em nós uma
continuidade sem falha da existência em si. (...) Mas em vez de ver transcendências postas e mantidas no
seu ser por minha própria transcendência, supor-se-á que as encontro surgindo no mundo: elas vêm de
Deus, da natureza, da ‘minha’ natureza, da sociedade. (...) Essas tentativas abortadas para sufocar a
liberdade – elas desmoronam quando surge, de repente, a angústia diante da liberdade – mostram bastante
que a liberdade coincide no fundo com o nada que está no coração do homem”. Sartre. Com base no texto,
seguem as seguintes afirmativas:

I - No homem, a existência precede a essência.

II - Em sua essência, o homem é um ser determinado quer seja, ou por Deus, ou pela natureza, ou pela
sociedade.

III - Os limites da minha liberdade são estabelecidos pelos valores religiosos, estéticos, políticos e sociais.

IV - “O homem não está livre de ser livre”, pois não é possível “cessar de ser livre”.

V - A liberdade humana, em suas escolhas, se orienta por valores objetivos e pré-determinados.

Assinale a alternativa correta.

A. Apenas II está correta.

B. Apenas I e IV estão corretas.

C. Apenas II e IV estão corretas.

D. Apenas III e V estão corretas.

E. Todas as afirmativas estão corretas.



(UNIOESTE 2011) - “Só pelo fato de que tenho consciência dos motivos que solicitam minha ação, esses
motivos já são objetos transcendentes para minha consciência, estão fora; em vão buscaria agarrar-me a
eles, escapo disto por minha existência mesma. Estou condenado a existir para sempre além de minha
essência, além dos móveis e dos motivos de meu ato: estou condenado a ser livre. Isto significa que
não se poderia encontrar para a minha liberdade outros limites senão ela mesma, ou, se se prefere, não
somos livres de cessar de ser livres. (...) O sentido profundo do determinismo é o de estabelecer em nós uma
continuidade sem falha da existência em si. (...) Mas em vez de ver transcendências postas e mantidas no
seu ser por minha própria transcendência, supor-se-á que as encontro surgindo no mundo: elas vêm de
Deus, da natureza, da ‘minha’ natureza, da sociedade. (...) Essas tentativas abortadas para sufocar a
liberdade – elas desmoronam quando surge, de repente, a angústia diante da liberdade – mostram bastante
que a liberdade coincide no fundo com o nada que está no coração do homem”. Sartre. Com base no texto,
seguem as seguintes afirmativas:

I - No homem, a existência precede a essência.

II - Em sua essência, o homem é um ser determinado quer seja, ou por Deus, ou pela natureza, ou pela
sociedade.

III - Os limites da minha liberdade são estabelecidos pelos valores religiosos, estéticos, políticos e sociais.

IV - “O homem não está livre de ser livre”, pois não é possível “cessar de ser livre”.

V - A liberdade humana, em suas escolhas, se orienta por valores objetivos e pré-determinados.

Assinale a alternativa correta.

A. Apenas II está correta.

B. Apenas I e IV estão corretas.

C. Apenas II e IV estão corretas.

D. Apenas III e V estão corretas.

E. Todas as afirmativas estão corretas.



(Unioeste 2012) - “O que significa aqui o dizer-se que a existência precede a
essência? Significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no
mundo; e que só depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista,
se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma
coisa e tal como a si próprio se fizer. (...) O homem é, não apenas como ele se
concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência,
como ele se deseja após este impulso para a existência; o homem não é mais que o
que ele faz. (...) Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de por todo o
homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade de sua
existência. (...) Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que
cada um de nós se escolhe a si próprio; mas com isso queremos também dizer que,
ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há de
nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao
mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser”. Sartre.
Considerando a concepção existencialista de Sartre e o texto acima, é INCORRETO
afirmar que:

a) o homem é um projeto que se vive subjetivamente.

b) o homem é um ser totalmente responsável por sua existência.

c) por haver uma natureza humana determinada, no homem a essência precede a
existência.

d) o homem é o que se lança para o futuro e que é consciente deste projetar-se no
futuro.

e) em suas escolhas, o homem é responsável por si próprio e por todos os homens,
porque, em seus atos, cria uma imagem do homem como julgamos que deve ser.



(Unioeste 2012) - “O que significa aqui o dizer-se que a existência precede a
essência? Significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no
mundo; e que só depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista,
se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma
coisa e tal como a si próprio se fizer. (...) O homem é, não apenas como ele se
concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência,
como ele se deseja após este impulso para a existência; o homem não é mais que o
que ele faz. (...) Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de por todo o
homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade de sua
existência. (...) Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que
cada um de nós se escolhe a si próprio; mas com isso queremos também dizer que,
ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há de
nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao
mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser”. Sartre.
Considerando a concepção existencialista de Sartre e o texto acima, é INCORRETO
afirmar que:

a) o homem é um projeto que se vive subjetivamente.

b) o homem é um ser totalmente responsável por sua existência.

c) por haver uma natureza humana determinada, no homem a essência precede a
existência.

d) o homem é o que se lança para o futuro e que é consciente deste projetar-se no
futuro.

e) em suas escolhas, o homem é responsável por si próprio e por todos os homens,
porque, em seus atos, cria uma imagem do homem como julgamos que deve ser.



(Unioeste 2013) - “Quando dizemos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que
cada um de nós se escolhe a si próprio; mas com isso queremos também dizer que, ao
escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há de nossos atos um
sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do
homem como julgamos que deve ser. Escolher isto ou aquilo é afirmar ao mesmo tempo o valor
do que escolhemos, porque nunca podemos escolher o mal, o que escolhemos é sempre o
bem, e nada pode ser bom para nós sem que o seja para todos. Se a existência, por outro lado,
precede a essência e se quisermos existir, ao mesmo tempo em que construímos a nossa
imagem, esta imagem é válida para todos e para a nossa época. Assim, a nossa responsabilidade
é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade”. Sartre. -
Considerando o texto citado e o pensamento sartreano, é INCORRETO afirmar que:

a) o valor máximo da existência humana é a liberdade, porque o homem é, antes de mais nada,
o que tiver projetado ser, estando “condenado a ser livre”.

b) totalmente posto sob o domínio do que ele é, ao homem é atribuída a total responsabilidade
pela sua existência e, sendo responsável por si, é também responsável por todos os homens.

c) o existencialismo sartreano é uma moral da ação, pois o homem se define pelos seus atos e
atos, por excelência, livres, ou seja, o “homem não é nada além do conjunto de seus atos”.

d) o homem é um “projeto que se vive subjetivamente”, pois há uma natureza humana
previamente dada e predefinida, e, portanto, no homem, a essência precede a existência.

e) por não haver valores preestabelecidos, o homem deve inventá-los através de escolhas livres,
e, como escolher é afirmar o valor do que é escolhido, que é sempre o bem, é o homem que,
através de suas escolhas livres, atribui sentido a sua existência.



(Unioeste 2013) - “Quando dizemos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que
cada um de nós se escolhe a si próprio; mas com isso queremos também dizer que, ao
escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há de nossos atos um
sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do
homem como julgamos que deve ser. Escolher isto ou aquilo é afirmar ao mesmo tempo o valor
do que escolhemos, porque nunca podemos escolher o mal, o que escolhemos é sempre o
bem, e nada pode ser bom para nós sem que o seja para todos. Se a existência, por outro lado,
precede a essência e se quisermos existir, ao mesmo tempo em que construímos a nossa
imagem, esta imagem é válida para todos e para a nossa época. Assim, a nossa responsabilidade
é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade”. Sartre. -
Considerando o texto citado e o pensamento sartreano, é INCORRETO afirmar que:

a) o valor máximo da existência humana é a liberdade, porque o homem é, antes de mais nada,
o que tiver projetado ser, estando “condenado a ser livre”.

b) totalmente posto sob o domínio do que ele é, ao homem é atribuída a total responsabilidade
pela sua existência e, sendo responsável por si, é também responsável por todos os homens.

c) o existencialismo sartreano é uma moral da ação, pois o homem se define pelos seus atos e
atos, por excelência, livres, ou seja, o “homem não é nada além do conjunto de seus atos”.

d) o homem é um “projeto que se vive subjetivamente”, pois há uma natureza humana
previamente dada e predefinida, e, portanto, no homem, a essência precede a existência.

e) por não haver valores preestabelecidos, o homem deve inventá-los através de escolhas livres,
e, como escolher é afirmar o valor do que é escolhido, que é sempre o bem, é o homem que,
através de suas escolhas livres, atribui sentido a sua existência.



(UNIOESTE 2016) - “Que significa dizer que a existência precede a essência? Significa que
o homem primeiro existe, se encontra, surge no mundo, e que se define depois. O
homem, tal como o existencialista o concebe, se não é definível, é porque de início ele não
é nada. Ele só será em seguida, e será como se tiver feito. Assim, não há natureza humana,
pois não há Deus para concebê-la. O homem é não apenas tal como ele se concebe, mas
como ele se quer, e como ele se concebe depois da existência, como ele se quer depois
desse impulso para a existência, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si
mesmo. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. É também o que se chama a
subjetividade, e que nos reprovam sob esse mesmo nome (…). “Mas, se verdadeiramente
a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que ele é. Assim, o
primeiro passo do existencialismo é colocar todo homem de posse daquilo que ele é e
fazer cair sobre ele a responsabilidade total por sua existência. E, quando nós dizemos que
o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é responsável
por sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens” (SARTRE.
O existencialismo é um humanismo. In: SEED-PR. Antologia de textos filosóficos: 619-620).
- Considerando os excertos da obra O existencialismo é um humanismo, assinale a
alternativa que está de acordo com o pensamento de Sartre.

A. O homem ao nascer já se encontra determinado e nada poderá fazer para mudar essa
condição, que é própria da natureza humana.

B. O homem é livre. Ele faz suas próprias escolhas e, ao fazê-las, torna-se o principal
responsável por elas e por suas consequências para si mesmo e para os demais.

C. As escolhas do indivíduo nada têm a ver com os demais e em nada interferem na
relação com esses, ou seja, não é possível responsabilizar o sujeito por suas escolhas e
pelo modo como afetam os demais.

D. A razão para a existência do homem é a busca de bens materiais. Quanto mais o sujeito
possuir, mais livre poderá ser considerado.

E.Sartre é um defensor do existencialismo cristão e defende que a essência do homem
está em Deus



(UNIOESTE 2016) - “Que significa dizer que a existência precede a essência? Significa que
o homem primeiro existe, se encontra, surge no mundo, e que se define depois. O
homem, tal como o existencialista o concebe, se não é definível, é porque de início ele não
é nada. Ele só será em seguida, e será como se tiver feito. Assim, não há natureza humana,
pois não há Deus para concebê-la. O homem é não apenas tal como ele se concebe, mas
como ele se quer, e como ele se concebe depois da existência, como ele se quer depois
desse impulso para a existência, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si
mesmo. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. É também o que se chama a
subjetividade, e que nos reprovam sob esse mesmo nome (…). “Mas, se verdadeiramente
a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que ele é. Assim, o
primeiro passo do existencialismo é colocar todo homem de posse daquilo que ele é e
fazer cair sobre ele a responsabilidade total por sua existência. E, quando nós dizemos que
o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é responsável
por sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens” (SARTRE.
O existencialismo é um humanismo. In: SEED-PR. Antologia de textos filosóficos: 619-620).
- Considerando os excertos da obra O existencialismo é um humanismo, assinale a
alternativa que está de acordo com o pensamento de Sartre.

A. O homem ao nascer já se encontra determinado e nada poderá fazer para mudar essa
condição, que é própria da natureza humana.

B. O homem é livre. Ele faz suas próprias escolhas e, ao fazê-las, torna-se o principal
responsável por elas e por suas consequências para si mesmo e para os demais.

C. As escolhas do indivíduo nada têm a ver com os demais e em nada interferem na
relação com esses, ou seja, não é possível responsabilizar o sujeito por suas escolhas e
pelo modo como afetam os demais.

D. A razão para a existência do homem é a busca de bens materiais. Quanto mais o sujeito
possuir, mais livre poderá ser considerado.

E.Sartre é um defensor do existencialismo cristão e defende que a essência do homem
está em Deus



(Uem-pas 2012) - A Fenomenologia é uma tradição filosófica, nascida no
século XX, que se caracterizou por sua abordagem crítica dos problemas
clássicos do conhecimento. O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty,
expoente da Fenomenologia, afirma que “[...] desde o fim do século XIX,
os cientistas se habituaram a considerar suas leis e teorias não mais como
a imagem exata do que se passa na Natureza, mas como esquemas
sempre mais simples que o evento natural, destinados a ser corrigidos por
uma pesquisa mais precisa, em uma palavra, como conhecimentos
aproximados. [...] O concreto, o sensível indicam para a ciência a tarefa de
uma elucidação interminável, e resulta disso que não se pode considerá-
lo, à maneira clássica, como uma simples aparência destinada a ser
superada pela inteligência científica.” (MERLEAU-PONTY, M. Primeira
conversa: o mundo percebido e o mundo da ciência. In: MARÇAL, J. (org.).
Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 501). Sobre a
fenomenologia e sua crítica à filosofia moderna, assinale o que for
correto.

01) Segundo a abordagem fenomenológica, a inteligência científica não é
capaz de apreender a realidade.

02) A Fenomenologia pretende superar a distinção clássica entre um
mundo real, sensível, e um mundo ideal, inteligível.

16) A Fenomenologia não se distingue fundamentalmente da Psicologia,
pois ambas investigam temas como o comportamento humano, as
percepções sensíveis e a memória, por exemplo.



(Uem-pas 2012) - A Fenomenologia é uma tradição filosófica, nascida no
século XX, que se caracterizou por sua abordagem crítica dos problemas
clássicos do conhecimento. O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty,
expoente da Fenomenologia, afirma que “[...] desde o fim do século XIX,
os cientistas se habituaram a considerar suas leis e teorias não mais como
a imagem exata do que se passa na Natureza, mas como esquemas
sempre mais simples que o evento natural, destinados a ser corrigidos por
uma pesquisa mais precisa, em uma palavra, como conhecimentos
aproximados. [...] O concreto, o sensível indicam para a ciência a tarefa de
uma elucidação interminável, e resulta disso que não se pode considerá-
lo, à maneira clássica, como uma simples aparência destinada a ser
superada pela inteligência científica.” (MERLEAU-PONTY, M. Primeira
conversa: o mundo percebido e o mundo da ciência. In: MARÇAL, J. (org.).
Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 501). Sobre a
fenomenologia e sua crítica à filosofia moderna, assinale o que for
correto.

01) Segundo a abordagem fenomenológica, a inteligência científica não é
capaz de apreender a realidade.

02) A Fenomenologia pretende superar a distinção clássica entre um
mundo real, sensível, e um mundo ideal, inteligível.

16) A Fenomenologia não se distingue fundamentalmente da Psicologia,
pois ambas investigam temas como o comportamento humano, as
percepções sensíveis e a memória, por exemplo.



(Uem 2008) “Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é
responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de
pôr todo homem na posse do que ele é, de submetê-lo à responsabilidade total
de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por si
mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita
individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens.” (SARTRE, Jean-
Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 6. Os
Pensadores). - SOBRE O EXISTENCIALISMO SARTREANO, ASSINALE O QUE FOR
CORRETO.

01) Com o lema “a existência precede a essência”, Sartre negava haver uma
natureza humana; o homem primeiro existe e posteriormente se define
conforme suas escolhas e o que decide fazer de si mesmo.

02) O homem, criatura decaída, está lançado à própria sorte até encontrar o
sentido de sua existência na graça de Deus, de quem recebeu o livre-arbítrio.

04) Diferente das coisas, só o homem é livre, está “condenado a ser livre”, pois
nada mais é que seu projeto; consciente de sua existência, é totalmente
responsável por ela.

08) O homem, ao delinear seu projeto, o faz na convicção de que o que é bom
para si é bom para todos; a imagem do homem que desejamos ser é, ao mesmo
tempo, a imagem do homem como julgamos que deve ser, de modo que nossa
responsabilidade envolve toda a humanidade.

16) O existencialismo sartreano, centrado na liberdade individual, configura-se
como uma doutrina egoística, apolítica e amoral.



(Uem 2008) “Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é
responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de
pôr todo homem na posse do que ele é, de submetê-lo à responsabilidade total
de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por si
mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita
individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens.” (SARTRE, Jean-
Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 6. Os
Pensadores). - SOBRE O EXISTENCIALISMO SARTREANO, ASSINALE O QUE FOR
CORRETO.

01) Com o lema “a existência precede a essência”, Sartre negava haver uma
natureza humana; o homem primeiro existe e posteriormente se define
conforme suas escolhas e o que decide fazer de si mesmo.

02) O homem, criatura decaída, está lançado à própria sorte até encontrar o
sentido de sua existência na graça de Deus, de quem recebeu o livre-arbítrio.

04) Diferente das coisas, só o homem é livre, está “condenado a ser livre”, pois
nada mais é que seu projeto; consciente de sua existência, é totalmente
responsável por ela.

08) O homem, ao delinear seu projeto, o faz na convicção de que o que é bom
para si é bom para todos; a imagem do homem que desejamos ser é, ao mesmo
tempo, a imagem do homem como julgamos que deve ser, de modo que nossa
responsabilidade envolve toda a humanidade.

16) O existencialismo sartreano, centrado na liberdade individual, configura-se
como uma doutrina egoística, apolítica e amoral.



(Uem 2009) A primeira grande filosofia da liberdade é exposta por
Aristóteles em sua obra Ética a Nicômaco, a qual, com variantes,
permanece através dos séculos, chegando até o século XX, quando
foi retomada por Jean-Paul Sartre. - Assinale o que for correto.

01) Para Aristóteles, a liberdade é um ato de autodeterminação
com o qual o homem dá a si mesmo os motivos e os fins de sua
ação, sem ser constrangido ou forçado por ninguém.

02) Sartre, na sua obra o Existencialismo é um Humanismo, discute
a questão da liberdade como sendo uma questão de ética, pois
implica a responsabilidade para com os outros.

04) Fundamentado na sua concepção de liberdade, Aristóteles
defende a democracia para todos os homens, preconizando,
inclusive, o fim da escravidão.

08) Na Ética a Nicômaco, Aristóteles define o ato voluntário como
princípio de si mesmo. Portanto, para esse filósofo, tanto a virtude
quanto o vício dependem da vontade do indivíduo.

16) O existencialismo cristão de Jean-Paul Sartre acredita que o
livre-arbítrio é inerente à essência do homem e, como a essência
precede a existência, o homem é um ser capaz de autodefinição.



(Uem 2009) A primeira grande filosofia da liberdade é exposta por
Aristóteles em sua obra Ética a Nicômaco, a qual, com variantes,
permanece através dos séculos, chegando até o século XX, quando
foi retomada por Jean-Paul Sartre. - Assinale o que for correto.

01) Para Aristóteles, a liberdade é um ato de autodeterminação
com o qual o homem dá a si mesmo os motivos e os fins de sua
ação, sem ser constrangido ou forçado por ninguém.

02) Sartre, na sua obra o Existencialismo é um Humanismo,
discute a questão da liberdade como sendo uma questão de ética,
pois implica a responsabilidade para com os outros.

04) Fundamentado na sua concepção de liberdade, Aristóteles
defende a democracia para todos os homens, preconizando,
inclusive, o fim da escravidão.

08) Na Ética a Nicômaco, Aristóteles define o ato voluntário como
princípio de si mesmo. Portanto, para esse filósofo, tanto a virtude
quanto o vício dependem da vontade do indivíduo.

16) O existencialismo cristão de Jean-Paul Sartre acredita que o
livre-arbítrio é inerente à essência do homem e, como a essência
precede a existência, o homem é um ser capaz de autodefinição.



(Uem 2010) A faculdade de imaginar tem, na história da Filosofia,
diferentes acepções. Para os intelectualistas, é uma forma enfraquecida
da percepção e, por isso, deformadora da realidade. Para o Romantismo
alemão, ao contrário, é a faculdade artística por excelência, colocada
acima da razão e do entendimento. Com base na afirmação acima,
assinale o que for correto.

01) Para Sartre, a imaginação tem uma função irrealizadora, isto é, ela
apresenta objetos ausentes, fazendo da consciência intencional uma
consciência imaginante.

02) Na obra Crítica da razão pura, de Immanuel Kant, a função da
imaginação é fornecer uma imagem a um conceito, razão pela qual a
imaginação tem um papel formal no conhecimento.

04) Gaston Bachelard desprezou o papel da imaginação criadora, pois,
fundamentalmente, o mundo deve ser objeto da experiência empírica.

08) Através da literatura e das artes cênicas, a experiência artística não se
vale do papel produtivo da imaginação, já que utiliza exclusivamente a
gramática da linguagem, os conceitos e a razão prática instrumental.

16) Destaca-se, nas teorias da imaginação, a relação da imagem com a
analogia, isto é, a produção da semelhança no dessemelhante, tal como
ocorre nas metáforas.



(Uem 2010) A faculdade de imaginar tem, na história da Filosofia,
diferentes acepções. Para os intelectualistas, é uma forma enfraquecida
da percepção e, por isso, deformadora da realidade. Para o Romantismo
alemão, ao contrário, é a faculdade artística por excelência, colocada
acima da razão e do entendimento. Com base na afirmação acima,
assinale o que for correto.

01) Para Sartre, a imaginação tem uma função irrealizadora, isto é, ela
apresenta objetos ausentes, fazendo da consciência intencional uma
consciência imaginante.

02) Na obra Crítica da razão pura, de Immanuel Kant, a função da
imaginação é fornecer uma imagem a um conceito, razão pela qual a
imaginação tem um papel formal no conhecimento.

04) Gaston Bachelard desprezou o papel da imaginação criadora, pois,
fundamentalmente, o mundo deve ser objeto da experiência empírica.

08) Através da literatura e das artes cênicas, a experiência artística não se
vale do papel produtivo da imaginação, já que utiliza exclusivamente a
gramática da linguagem, os conceitos e a razão prática instrumental.

16) Destaca-se, nas teorias da imaginação, a relação da imagem com a
analogia, isto é, a produção da semelhança no dessemelhante, tal como
ocorre nas metáforas.



(Uem 2011) Para Nicola Abbagnano, a liberdade “tem três significações fundamentais,
correspondentes a três concepções que se sobrepuseram ao longo de sua história e que
podem ser caracterizadas da seguinte maneira: 1. Liberdade como autodeterminação ou
autocausalidade, segundo a qual a liberdade é ausência de condições e de limites; 2.
Liberdade como necessidade, que se baseia no mesmo conceito da precedente, a
autodeterminação, mas atribuindo-a à totalidade a que o homem pertence (Mundo,
Substância, Estado); 3. Liberdade como possibilidade ou escolha, segundo a qual a
liberdade é limitada e condicionada, isto é, finita” (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de
filosofia. Tradução da 1.ª ed. coordenada e revista por Alfredo Bossi. 5ª ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2007, p.699).

Sobre a liberdade, assinale o que for correto.

01) O anarquismo individualista defende a segunda concepção de liberdade, expressa no
enunciado.

02) A filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre desenvolve a primeira concepção de
liberdade, expressa no enunciado.

04) A filosofia de Georg Wilhelm Hegel identifica-se com a segunda concepção de
liberdade, expressa no enunciado.

08) Para Thomas Hobbes, existe uma liberdade de fazer, não uma liberdade de querer;
portanto, a liberdade para este filósofo é caracterizada pela terceira concepção, expressa
no enunciado.

16) Enquanto as duas primeiras concepções de liberdade, expressas no enunciado,
possuem um núcleo conceitual comum, a terceira não recorre a esse núcleo.

•



(Uem 2011) Para Nicola Abbagnano, a liberdade “tem três significações fundamentais,
correspondentes a três concepções que se sobrepuseram ao longo de sua história e que
podem ser caracterizadas da seguinte maneira: 1. Liberdade como autodeterminação ou
autocausalidade, segundo a qual a liberdade é ausência de condições e de limites; 2.
Liberdade como necessidade, que se baseia no mesmo conceito da precedente, a
autodeterminação, mas atribuindo-a à totalidade a que o homem pertence (Mundo,
Substância, Estado); 3. Liberdade como possibilidade ou escolha, segundo a qual a
liberdade é limitada e condicionada, isto é, finita” (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de
filosofia. Tradução da 1.ª ed. coordenada e revista por Alfredo Bossi. 5ª ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2007, p.699).

Sobre a liberdade, assinale o que for correto.

01) O anarquismo individualista defende a segunda concepção de liberdade, expressa no
enunciado.

02) A filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre desenvolve a primeira concepção de
liberdade, expressa no enunciado.

04) A filosofia de Georg Wilhelm Hegel identifica-se com a segunda concepção de
liberdade, expressa no enunciado.

08) Para Thomas Hobbes, existe uma liberdade de fazer, não uma liberdade de querer;
portanto, a liberdade para este filósofo é caracterizada pela terceira concepção, expressa
no enunciado.

16) Enquanto as duas primeiras concepções de liberdade, expressas no enunciado,
possuem um núcleo conceitual comum, a terceira não recorre a esse núcleo.

•



(Uem 2011) - Para o existencialismo de Jean-Paul Sartre, a existência
precede a essência, o que significa que o homem primeiro existe e apenas
depois pode ser definido, sem a possibilidade de um conceito inato,
eterno, ou pré-determinado sobre sua natureza.

Sobre a Filosofia de Sartre, assinale o que for correto.

01) Jean-Paul Sartre refutou a fenomenologia, porque esta tinha um viés
positivista, negava a subjetividade do homem e desenvolvia uma
concepção objetivista da realidade.

02) Para Jean-Paul Sartre, há uma incompatibilidade radical entre o
marxismo e o existencialismo, por ser o existencialismo uma filosofia
individualista, que rejeita qualquer compromisso político, e o marxismo,
uma filosofia engajada politicamente com a coletividade.

04) Na Filosofia existencialista sartreana, só o homem existe, os objetos
não possuem existência; só o homem pode ser um ser-para-si.

08) Para Jean-Paul Sartre, o homem está condenado à liberdade. A
liberdade é a primeira dimensão da existência humana, razão pela qual o
homem não pode recusar-se a fazer suas escolhas, a engajar-se e a
responsabilizar-se pelos seus atos.

16) Há uma correlação entre o existencialismo de Sören Kierkegaard e o
de Jean-Paul Sartre, pois, para ambos, a liberdade do homem e a
exigência de escolha criam, no ser humano, um sentimento de angústia.



(Uem 2011) - Para o existencialismo de Jean-Paul Sartre, a existência
precede a essência, o que significa que o homem primeiro existe e apenas
depois pode ser definido, sem a possibilidade de um conceito inato,
eterno, ou pré-determinado sobre sua natureza.

Sobre a Filosofia de Sartre, assinale o que for correto.

01) Jean-Paul Sartre refutou a fenomenologia, porque esta tinha um viés
positivista, negava a subjetividade do homem e desenvolvia uma
concepção objetivista da realidade.

02) Para Jean-Paul Sartre, há uma incompatibilidade radical entre o
marxismo e o existencialismo, por ser o existencialismo uma filosofia
individualista, que rejeita qualquer compromisso político, e o marxismo,
uma filosofia engajada politicamente com a coletividade.

04) Na Filosofia existencialista sartreana, só o homem existe, os objetos
não possuem existência; só o homem pode ser um ser-para-si.

08) Para Jean-Paul Sartre, o homem está condenado à liberdade. A
liberdade é a primeira dimensão da existência humana, razão pela qual
o homem não pode recusar-se a fazer suas escolhas, a engajar-se e a
responsabilizar-se pelos seus atos.

16) Há uma correlação entre o existencialismo de Sören Kierkegaard e o
de Jean-Paul Sartre, pois, para ambos, a liberdade do homem e a
exigência de escolha criam, no ser humano, um sentimento de angústia.



(Uem 2012) No texto O existencialismo é um humanismo, Jean-Paul
Sartre argumenta contra as acusações feitas ao existencialismo e declara:
“O homem é não apenas tal como ele se concebe, mas como ele se quer,
e como ele se concebe depois da existência, o homem nada mais é do que
aquilo que ele faz de si mesmo. Tal é o primeiro princípio do
existencialismo.” (SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo.
In: Antologia de textos filosóficos. MARÇAL, Jairo (org.). Curitiba: SEED-PR,
2009, p.620). - Sobre a filosofia de Sartre, assinale o que for correto.

01) Ao expressar o primeiro princípio do existencialismo, Jean-Paul Sartre
defende a filosofia existencialista das acusações dos comunistas, que a
consideravam contemplativa e subjetivista.

02) Jean-Paul Sartre defende-se dos críticos que alegam ser sua filosofia
existencialista desumana, declarando que seus princípios filosóficos se
fundamentam no humanismo cristão.

04) A ética sartreana é individualista, pois considera que o homem, para
ser livre, deve agir sempre no sentido de alcançar objetivos que atendam
estritamente a seus interesses.

08) Jean-Paul Sartre considera que há dois tipos de existencialismo, ou
seja, um existencialismo cristão e outro ateu; ambos têm o pressuposto
de que a existência precede à essência.

16) Para Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre.
Condenado porque não se criou a si mesmo, e, todavia, livre, pois, uma
vez lançado no mundo, ele é responsável por tudo o que faz.



(Uem 2012) No texto O existencialismo é um humanismo, Jean-Paul
Sartre argumenta contra as acusações feitas ao existencialismo e declara:
“O homem é não apenas tal como ele se concebe, mas como ele se quer,
e como ele se concebe depois da existência, o homem nada mais é do que
aquilo que ele faz de si mesmo. Tal é o primeiro princípio do
existencialismo.” (SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo.
In: Antologia de textos filosóficos. MARÇAL, Jairo (org.). Curitiba: SEED-PR,
2009, p.620). - Sobre a filosofia de Sartre, assinale o que for correto.

01) Ao expressar o primeiro princípio do existencialismo, Jean-Paul
Sartre defende a filosofia existencialista das acusações dos comunistas,
que a consideravam contemplativa e subjetivista.

02) Jean-Paul Sartre defende-se dos críticos que alegam ser sua filosofia
existencialista desumana, declarando que seus princípios filosóficos se
fundamentam no humanismo cristão.

04) A ética sartreana é individualista, pois considera que o homem, para
ser livre, deve agir sempre no sentido de alcançar objetivos que atendam
estritamente a seus interesses.

08) Jean-Paul Sartre considera que há dois tipos de existencialismo, ou
seja, um existencialismo cristão e outro ateu; ambos têm o pressuposto
de que a existência precede à essência.

16) Para Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre.
Condenado porque não se criou a si mesmo, e, todavia, livre, pois, uma
vez lançado no mundo, ele é responsável por tudo o que faz.



(Uem 2013) “‘Se Deus não existisse, tudo seria permitido’. Eis o ponto de partida
do existencialismo. De fato, tudo é permitido se Deus não existe, e, por
conseguinte, o homem está desamparado porque não encontra nele próprio nem
fora dele nada a que se agarrar. (...) Com efeito, se a existência precede a
essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza
humana dada ou definitiva; ou seja, não existe determinismo, o homem é livre, o
homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos, já
prontos, valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim, não
teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no reino luminoso dos valores,
nenhuma justificativa e nenhuma desculpa. Estamos sós, sem desculpas. É o que
posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre.” (SARTRE, J. P.
O existencialismo é um humanismo. Tradução de Rita Correia Guedes. São Paulo:
Nova Cultural, 1987, p. 9) Com base no excerto citado, assinale o que for correto.

01) O existencialismo é uma filosofia teológica que procura a razão de ser no
mundo a partir da moral estabelecida.

02) A afirmação “o homem está condenado a ser livre” é uma contradição, pois
não há liberdade onde há a obrigação de ser livre.

04) O existencialismo fundamenta a liberdade, independentemente dos valores e
das leis da sociedade.

08) Ser livre significa, rigorosamente, ser, pois não há nada que determine o ser
humano, a não ser ele mesmo.

16) A existência de Deus é necessária, pois, sem ele, o homem deixaria de ser
livre.



(Uem 2013) “‘Se Deus não existisse, tudo seria permitido’. Eis o ponto de partida
do existencialismo. De fato, tudo é permitido se Deus não existe, e, por
conseguinte, o homem está desamparado porque não encontra nele próprio nem
fora dele nada a que se agarrar. (...) Com efeito, se a existência precede a
essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza
humana dada ou definitiva; ou seja, não existe determinismo, o homem é livre, o
homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos, já
prontos, valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim, não
teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no reino luminoso dos valores,
nenhuma justificativa e nenhuma desculpa. Estamos sós, sem desculpas. É o que
posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre.” (SARTRE, J. P.
O existencialismo é um humanismo. Tradução de Rita Correia Guedes. São Paulo:
Nova Cultural, 1987, p. 9) Com base no excerto citado, assinale o que for correto.

01) O existencialismo é uma filosofia teológica que procura a razão de ser no
mundo a partir da moral estabelecida.

02) A afirmação “o homem está condenado a ser livre” é uma contradição, pois
não há liberdade onde há a obrigação de ser livre.

04) O existencialismo fundamenta a liberdade, independentemente dos valores e
das leis da sociedade.

08) Ser livre significa, rigorosamente, ser, pois não há nada que determine o ser
humano, a não ser ele mesmo.

16) A existência de Deus é necessária, pois, sem ele, o homem deixaria de ser
livre.



(Uem 2013) “Para Sartre, principal representante do
existencialismo francês, só as coisas e os animais são ‘em si’, isto é,
teriam uma essência. O ser humano, dotado de consciência, é um
‘ser-para-si’, ou seja, é também consciência de si. Isso significa que
é um ser aberto à possibilidade de construir ele próprio sua
existência. Por isso, é possível referir-se à essência de uma mesa (...)
ou à essência de um animal (...), mas não existe uma natureza
humana encontrada de forma igual em todas as pessoas, pois ‘o ser
humano não é mais que o que ele faz’.” (ARANHA, M. L. A.;
MARTINS, M. H. P. Temas de filosofia. 3.ª ed. revista. São Paulo:
Moderna, 2005. p. 39). - Com base na citação e nos seus
conhecimentos sobre o existencialismo, assinale o que for correto.

01) As coisas e os animais não têm consciência de si.

02) O ser em si não pode ser senão aquilo que é, ao passo que, ao
ser-para-si, é permitida a liberdade de ser o que fizer de si.

04) A consciência humana é um fator histórico e contingente.

08) O homem possui uma natureza preestabelecida.

16) O existencialismo é uma metafísica de concepção essencialista.



(Uem 2013) “Para Sartre, principal representante do
existencialismo francês, só as coisas e os animais são ‘em si’, isto é,
teriam uma essência. O ser humano, dotado de consciência, é um
‘ser-para-si’, ou seja, é também consciência de si. Isso significa que
é um ser aberto à possibilidade de construir ele próprio sua
existência. Por isso, é possível referir-se à essência de uma mesa (...)
ou à essência de um animal (...), mas não existe uma natureza
humana encontrada de forma igual em todas as pessoas, pois ‘o ser
humano não é mais que o que ele faz’.” (ARANHA, M. L. A.;
MARTINS, M. H. P. Temas de filosofia. 3.ª ed. revista. São Paulo:
Moderna, 2005. p. 39). - Com base na citação e nos seus
conhecimentos sobre o existencialismo, assinale o que for correto.

01) As coisas e os animais não têm consciência de si.

02) O ser em si não pode ser senão aquilo que é, ao passo que, ao
ser-para-si, é permitida a liberdade de ser o que fizer de si.

04) A consciência humana é um fator histórico e contingente.

08) O homem possui uma natureza preestabelecida.

16) O existencialismo é uma metafísica de concepção essencialista.



(Uem-pas 2011) O filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980) afirma que o
homem pode agir de boa-fé ou de má-fé no que diz respeito à justificativa
de suas ações. Sartre define a boa-fé da seguinte maneira: “Quando
declaro que a liberdade, através de cada situação concreta, não pode ter
outro objetivo senão o de querer-se a si própria, quero dizer que, se
alguma vez o homem reconhecer que está estabelecendo valores, em seu
desamparo, ele não poderá mais desejar outra coisa a não ser a liberdade
como fundamento de todos os valores. Isso não significa que ele a deseja
abstratamente. Mas, simplesmente, que os atos dos homens de boa-fé
possuem como derradeiro significado a procura da liberdade enquanto
tal.” (SARTRE, J-P. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Abril
Cultural, 1987, p. 19).Sobre o existencialismo, assinale o que for correto.

01) O homem age livremente quando ele escolhe o princípio de sua ação
entre valores pré-existentes.

02) É possível que o homem escolha agir de má-fé, mas, ao fazê-lo, a ação
é incoerente com o princípio da liberdade.

04) À medida que o homem reconhece que ele mesmo inventa seus
valores, o homem age de boa-fé.

08) Sartre define seu pensamento moral como um sistema normativo de
regras de conduta universais.

16) O engajamento a uma situação concreta determina o conteúdo da
escolha do homem, mas não determina como ele deve agir.



(Uem-pas 2011) O filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980) afirma que o
homem pode agir de boa-fé ou de má-fé no que diz respeito à justificativa
de suas ações. Sartre define a boa-fé da seguinte maneira: “Quando
declaro que a liberdade, através de cada situação concreta, não pode ter
outro objetivo senão o de querer-se a si própria, quero dizer que, se
alguma vez o homem reconhecer que está estabelecendo valores, em seu
desamparo, ele não poderá mais desejar outra coisa a não ser a liberdade
como fundamento de todos os valores. Isso não significa que ele a deseja
abstratamente. Mas, simplesmente, que os atos dos homens de boa-fé
possuem como derradeiro significado a procura da liberdade enquanto
tal.” (SARTRE, J-P. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Abril
Cultural, 1987, p. 19).Sobre o existencialismo, assinale o que for correto.

01) O homem age livremente quando ele escolhe o princípio de sua ação
entre valores pré-existentes.

02) É possível que o homem escolha agir de má-fé, mas, ao fazê-lo, a
ação é incoerente com o princípio da liberdade.

04) À medida que o homem reconhece que ele mesmo inventa seus
valores, o homem age de boa-fé.

08) Sartre define seu pensamento moral como um sistema normativo de
regras de conduta universais.

16) O engajamento a uma situação concreta determina o conteúdo da
escolha do homem, mas não determina como ele deve agir.



(Ufsj 2010)  Assinale a alternativa que apresenta a defesa de Sartre frente às 

críticas feitas pelos católicos ao seu existencialismo. 

a) O Homem é o responsável pelo que ele é, por essa razão, o primeiro passo do 

existencialismo é o de inserir todo homem na posse do que ele é, e de submetê-lo à 

responsabilidade total de sua existência.   

b) Antigamente os filósofos só eram atacados por outros filósofos. O leigo não 

entendia nada e também não se importava com isso. Agora, a Filosofia é obrigada a 

descer em praça pública.   

c) Trata-se de uma moral da liberdade, se não existir contradição alguma entre essa 

moral e a nossa Filosofia, nada mais pode existir.   

d) O Homem se dá conta de que só pode ser alguma coisa (no sentido em que se diz 

que alguém é espirituoso, ou é mau ou é ciumento) se os outros o reconhecem 

como tal.   



(Ufsj 2010)  Assinale a alternativa que apresenta a defesa de Sartre frente às 

críticas feitas pelos católicos ao seu existencialismo. 

a) O Homem é o responsável pelo que ele é, por essa razão, o primeiro passo do 

existencialismo é o de inserir todo homem na posse do que ele é, e de 

submetê-lo à responsabilidade total de sua existência.   

b) Antigamente os filósofos só eram atacados por outros filósofos. O leigo não 

entendia nada e também não se importava com isso. Agora, a Filosofia é obrigada a 

descer em praça pública.   

c) Trata-se de uma moral da liberdade, se não existir contradição alguma entre essa 

moral e a nossa Filosofia, nada mais pode existir.   

d) O Homem se dá conta de que só pode ser alguma coisa (no sentido em que se diz 

que alguém é espirituoso, ou é mau ou é ciumento) se os outros o reconhecem 

como tal.   



(Uenp 2011)  O existencialismo é uma corrente filosófica que destaca a 

liberdade individual, a responsabilidade e a subjetividade. Ele acredita que a 

existência precede a essência, ou melhor, que não existe uma essência do 

humano pré-concebida e eterna, o humano é construído pelas escolhas 

individuais na história pessoal de cada um. De acordo com o pensamento de 

Sartre, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A consciência humana é um nada que se projeta para se tornar algo, de forma que 

lançando-se no mundo e sofrendo com ele, se define. O homem será sempre o que 

fizer de si mesmo.   

b) De acordo com Sartre, o homem é responsável por suas escolhas e não deve agir 

com má fé de consciência, que consistiria na simulação de não ser livre, imputando 

a responsabilidade da felicidade ou infelicidade a causas externas.   

c) A existência pessoal de alguém é atestada pelo olhar do outro, e isso confirma a 

dialeticidade da existência humana, de “ser com o outro”.   

d) A relação com o outro, no pensamento sartreano, é sempre pacífica, não gera 

crises ou angústias.   

e) Os outros são todos aqueles que revelam voluntária ou involuntariamente o 

homem a ele mesmo.   



(Uenp 2011)  O existencialismo é uma corrente filosófica que destaca a 

liberdade individual, a responsabilidade e a subjetividade. Ele acredita que a 

existência precede a essência, ou melhor, que não existe uma essência do 

humano pré-concebida e eterna, o humano é construído pelas escolhas 

individuais na história pessoal de cada um. De acordo com o pensamento de 

Sartre, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A consciência humana é um nada que se projeta para se tornar algo, de forma que 

lançando-se no mundo e sofrendo com ele, se define. O homem será sempre o que 

fizer de si mesmo.   

b) De acordo com Sartre, o homem é responsável por suas escolhas e não deve agir 

com má fé de consciência, que consistiria na simulação de não ser livre, imputando 

a responsabilidade da felicidade ou infelicidade a causas externas.   

c) A existência pessoal de alguém é atestada pelo olhar do outro, e isso confirma a 

dialeticidade da existência humana, de “ser com o outro”.   

d) A relação com o outro, no pensamento sartreano, é sempre pacífica, não 

gera crises ou angústias.   

e) Os outros são todos aqueles que revelam voluntária ou involuntariamente o 

homem a ele mesmo.   



(Ifsp 2011)  Ao defender as principais teses do Existencialismo, Jean-Paul Sartre 

afirma que o ser humano está condenado a ser livre, a fazer escolhas e, portanto, 

a construir seu próprio destino. O pressuposto básico que sustenta essa 

argumentação de Sartre é o seguinte: 

a) A suposição de que o homem possui uma natureza humana, o que significa que cada 

homem é um exemplo particular de um conceito universal.   

b) A compreensão de que a vida humana é finita e de que o homem é, sobretudo, um 

ente que está no mundo para a morte.   

c) A ideia de que a existência precede a essência e, por isso, o ser humano não está 

predeterminado a nada.   

d) A convicção de que o homem está desamparado e é impotente para mudar o seu 

destino individual.   

e) A ideia de que toda pessoa tem uma potencial a realizar, desde quando nasce, mas é 

livre para transformar ou não essa possibilidade em realidade.   



(Ifsp 2011)  Ao defender as principais teses do Existencialismo, Jean-Paul Sartre 

afirma que o ser humano está condenado a ser livre, a fazer escolhas e, portanto, 

a construir seu próprio destino. O pressuposto básico que sustenta essa 

argumentação de Sartre é o seguinte: 

a) A suposição de que o homem possui uma natureza humana, o que significa que cada 

homem é um exemplo particular de um conceito universal.   

b) A compreensão de que a vida humana é finita e de que o homem é, sobretudo, um 

ente que está no mundo para a morte.   

c) A ideia de que a existência precede a essência e, por isso, o ser humano não 

está predeterminado a nada.   

d) A convicção de que o homem está desamparado e é impotente para mudar o seu 

destino individual.   

e) A ideia de que toda pessoa tem uma potencial a realizar, desde quando nasce, mas é 

livre para transformar ou não essa possibilidade em realidade.   



(Uema 2011)  O tema da liberdade é discutido por muitos filósofos. No 

existencialismo francês, Jean-Paul Sartre, particularmente, compreende a 

liberdade enquanto escolha incondicional. Entre as afirmações abaixo, a única 

que está de acordo com essa concepção de liberdade humana é: 

a) O homem primeiramente tem uma essência divinizada e depois uma existência 

manifestada na história de sua vida.   

b) O homem não é mais do que aquilo que a sociedade faz com ele.   

c) O homem primeiramente existe porque sendo consciente é um ser em si e para o 

outro.   

d) O homem é determinado por uma essência superior, que é o Deus da existência, 

pois, primeiramente não é nada.   

e) O homem primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como a si 

próprio se fizer.   



(Uema 2011)  O tema da liberdade é discutido por muitos filósofos. No 

existencialismo francês, Jean-Paul Sartre, particularmente, compreende a 

liberdade enquanto escolha incondicional. Entre as afirmações abaixo, a única 

que está de acordo com essa concepção de liberdade humana é: 

a) O homem primeiramente tem uma essência divinizada e depois uma existência 

manifestada na história de sua vida.   

b) O homem não é mais do que aquilo que a sociedade faz com ele.   

c) O homem primeiramente existe porque sendo consciente é um ser em si e para o 

outro.   

d) O homem é determinado por uma essência superior, que é o Deus da existência, 

pois, primeiramente não é nada.   

e) O homem primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como a 

si próprio se fizer.   



(Ufu 2012)  Leia o excerto abaixo e assinale a alternativa que relaciona corretamente duas 

das principais máximas do existencialismo de Jean-Paul Sartre, a saber:

i. “a existência precede a essência”

ii. “estamos condenados a ser livres”

Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por 

referência a uma natureza humana dada e definitiva; ou seja, não existe determinismo, o 

homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos 

já prontos, valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. [...] Estamos 

condenados a ser livres. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo 

que o homem está condenado a ser livre. Condenado, porque não se criou a si mesmo, e 

como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que 

faz.SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. 3ª. ed. S. Paulo: Nova Cultural, 

1987. 

a) Se a essência do homem, para Sartre, é a liberdade, então jamais o homem pode ser, em sua 

existência, condenado a ser livre, o que seria, na verdade, uma contradição.   

b) A liberdade, em Sartre, determina a essência da natureza humana que, concebida por Deus, 

precede necessariamente a sua existência.   

c) Para Sartre, a liberdade é a escolha incondicional, à qual o homem, como existência já lançada 

no mundo, está condenado, e pela qual projeta o seu ser ou a sua essência.   

d) O Existencialismo é, para Sartre, um Humanismo, porque a existência do homem depende da 

essência de sua natureza humana, que a precede e que é a liberdade.   



(Ufu 2012)  Leia o excerto abaixo e assinale a alternativa que relaciona corretamente duas 

das principais máximas do existencialismo de Jean-Paul Sartre, a saber:

i. “a existência precede a essência”

ii. “estamos condenados a ser livres”

Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por 

referência a uma natureza humana dada e definitiva; ou seja, não existe determinismo, o 

homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos 

já prontos, valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. [...] Estamos 

condenados a ser livres. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo 

que o homem está condenado a ser livre. Condenado, porque não se criou a si mesmo, e 

como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que 

faz.SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. 3ª. ed. S. Paulo: Nova Cultural, 

1987. 

a) Se a essência do homem, para Sartre, é a liberdade, então jamais o homem pode ser, em sua 

existência, condenado a ser livre, o que seria, na verdade, uma contradição.   

b) A liberdade, em Sartre, determina a essência da natureza humana que, concebida por Deus, 

precede necessariamente a sua existência.   

c) Para Sartre, a liberdade é a escolha incondicional, à qual o homem, como existência já 

lançada no mundo, está condenado, e pela qual projeta o seu ser ou a sua essência.   

d) O Existencialismo é, para Sartre, um Humanismo, porque a existência do homem depende da 

essência de sua natureza humana, que a precede e que é a liberdade.   



(Ufsj 2013)  Na obra “O existencialismo é um humanismo”, Jean-Paul Sartre 

intenta 

a) desenvolver a ideia de que o existencialismo é definido pela livre escolha e valores 

inventados pelo sujeito a partir dos quais ele exerce a sua natureza humana essencial.   

b) mostrar o significado ético do existencialismo.   

c) criticar toda a discriminação imposta pelo cristianismo, através do discurso, à condição de 

ser inexorável, característica natural dos homens.   

d) delinear os aspectos da sensação e da imaginação humanas que só se fortalecem a partir 

do exercício da liberdade.   



(Ufsj 2013)  Na obra “O existencialismo é um humanismo”, Jean-Paul Sartre 

intenta 

a) desenvolver a ideia de que o existencialismo é definido pela livre escolha e valores 

inventados pelo sujeito a partir dos quais ele exerce a sua natureza humana essencial.   

b) mostrar o significado ético do existencialismo.   

c) criticar toda a discriminação imposta pelo cristianismo, através do discurso, à condição de 

ser inexorável, característica natural dos homens.   

d) delinear os aspectos da sensação e da imaginação humanas que só se fortalecem a partir 

do exercício da liberdade.   



(Enem 2016)  Ser ou não ser – eis a questão. Morrer – dormir – Dormir! Talvez 

sonhar. Aí está o obstáculo! Os sonhos que hão de vir no sono da morte 

Quando tivermos escapado ao tumulto vital Nos obrigam a hesitar: e é essa a 

reflexão Que dá à desventura uma vida tão longa. SHAKESPEARE, W. Hamlet. 

Porto Alegre: L&PM, 2007. Este solilóquio pode ser considerado um precursor 

do existencialismo ao enfatizar a tensão entre:

a) consciência de si e angústia humana.   

b) inevitabilidade do destino e incerteza moral.   

c) tragicidade da personagem e ordem do mundo.   

d) racionalidade argumentativa e loucura iminente.   

e) dependência paterna e impossibilidade de ação.   



(Enem 2016)  Ser ou não ser – eis a questão. Morrer – dormir – Dormir! Talvez 

sonhar. Aí está o obstáculo! Os sonhos que hão de vir no sono da morte 

Quando tivermos escapado ao tumulto vital Nos obrigam a hesitar: e é essa a 

reflexão Que dá à desventura uma vida tão longa. SHAKESPEARE, W. Hamlet. 

Porto Alegre: L&PM, 2007. Este solilóquio pode ser considerado um precursor 

do existencialismo ao enfatizar a tensão entre:

a) consciência de si e angústia humana.   

b) inevitabilidade do destino e incerteza moral.   

c) tragicidade da personagem e ordem do mundo.   

d) racionalidade argumentativa e loucura iminente.   

e) dependência paterna e impossibilidade de ação.   



(Upe-ssa 2 2017)  Sobre o pensamento filosófico, 

leia o texto a seguir:

O homem apresenta-se como uma escolha a fazer. 

Muito bem. Antes do mais, ele é a sua existência no 

momento presente e está fora do determinismo 

natural; o homem não se define previamente a si 

próprio, mas em função do seu presente individual. 

Não há uma natureza humana que se lhe anteponha, 

mas é-lhe dada uma existência específica num dado momento. SARTRE, Jean 

Paul. O Existencialismo é um Humanismo. 1973, p. 31.

Com base no pensamento filosófico de Sartre, considera-se que 

a) a essência da natureza humana precede a existência.   

b) a natureza humana é um substituto da condição humana.    

c) no homem em sua inteireza, a existência precede a essência.    

d) o existencialismo dá primazia ao determinismo natural em função do seu presente individual. 



(Upe-ssa 2 2017)  Sobre o pensamento filosófico, 

leia o texto a seguir:

O homem apresenta-se como uma escolha a fazer. 

Muito bem. Antes do mais, ele é a sua existência no 

momento presente e está fora do determinismo 

natural; o homem não se define previamente a si 

próprio, mas em função do seu presente individual. 

Não há uma natureza humana que se lhe anteponha, 

mas é-lhe dada uma existência específica num dado momento. SARTRE, Jean 

Paul. O Existencialismo é um Humanismo. 1973, p. 31.

Com base no pensamento filosófico de Sartre, considera-se que 

a) a essência da natureza humana precede a existência.   

b) a natureza humana é um substituto da condição humana.    

c) no homem em sua inteireza, a existência precede a essência.

d) o existencialismo dá primazia ao determinismo natural em função do seu presente 

individual. 






