




CONCEITOS FUNDAMENTAIS

• LIBERALISMO ECONÔMICO: Não pode se opor à
liberdade.

• LIBERDADE: Felicidade

• MORAL: PRINCÍPIO DE UTILIDADE: Felicidade e o bem-
estar para o maior número de pessoas envolvidas.

• LEGISLADOR: Elabora as leis para a comunidade.

• DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: Para todos e todos
controlam o governo.

• ESTADO: Limites da ação em relação à vida particular dos
indivíduos, salvo quando possa ocorrer danos.

• CONTRA AS DESIGUALDADES: Fim do voto censitário.
Emancipação da mulher.



JUSTIÇA

ATENAS: Era uma defesa da aristocracia

ROMA: Era uma defesa da aristocracia

THEMIS

ATITUDES QUE SÃO CONSIDERADAS INJUSTAS

1. Violar os direitos legais de alguém;
2. Negar direitos morais de alguém;

3. Não dar a alguém o que lhe é devido;
4. Violar um compromisso;

5. Ser parcial e favorecer pessoas indevidamente, 
desrespeitando a igualdade.







Um dos muitos dilemas analisados pela filosofa moral é o DILEMA 
DO TREM. - Qual decisão tomaria um utilitarista no dilema do trem?

•Procuraria uma forma de libertar as pessoas do trilho.
•Encontraria alguma forma de parar o trem desgovernado.
•Desviaria o trem, matando uma pessoa.
•Não faria nada e deixaria que cinco pessoas morressem.

https://filosofianaescola.com/etica-normativa/o-dilema-do-trem/
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(UNIOESTE 2017) - Texto 1: “Por princípio da utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação,
segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a
mesma coisa em outros termos, segundo a tendência de promover ou comprometer a referida felicidade. Digo qualquer ação,
com o que tenciono dizer que isto vale não somente para qualquer ação de um indivíduo particular, mas também de qualquer
ato ou medida de governo. [...] A comunidade constitui um corpo fictício, composto de pessoas individuais que se consideram
como constituindo os seus membros. Qual é, nesse caso, o interesse da comunidade? A soma dos interesses dos diversos
membros que integram a referida comunidade”. (BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação.
São Paulo: Abril Cultural, 1974. p. 10) - Texto 2: “Para compreendermos o valor que Mill atribui à democracia, é necessário
observar com mais atenção a sua concepção de sociedade e indivíduo [...]. O governo democrático é melhor porque nele
encontramos as condições que favorecem o desenvolvimento das capacidades de cada cidadão”. (WEFFORT, F. (org.). Os
clássicos da política 2. 3 ed. São Paulo: Ática, 1991. p. 197-98). Sobre o utilitarismo e o pensamento de
Bentham e Stuart Mill, é INCORRETO afirmar.

a)Para o utilitarismo clássico, o principal critério para a moralidade é o princípio da
utilidade, que defende como morais as ações que promovem a felicidade e o bem-estar para
o maior número de pessoas envolvidas.

b)Para os utilitaristas Bentham e Stuart Mill, uma ação é considerada moralmente correta se
promove a felicidade e o bem-estar para o indivíduo, não importando suas consequências
em relação ao conjunto da sociedade.

c)Utilitaristas como Bentham defendem que o papel do legislador é o de produzir leis que
sejam do interesse dos indivíduos que constituem uma comunidade e que resultem na
maior felicidade para o maior número deles.

d)O pensamento de Stuart Mill propõe mudanças importantes à agenda política, na medida
em que reconhece que a participação política não pode ser tomada como privilégio de
poucos. O Estado deverá, portanto, adotar mecanismos que garantam a institucionalização
da participação mais ampliada dos cidadãos.

e)Enquanto Bentham defendia a democracia representativa como sendo uma forma de
impedir que os governos imponham seus interesses aos do povo, Stuart Mill defende tal
forma de governo como a melhor forma para se controlar os governantes e ao mesmo
tempo aumentar a riqueza total da sociedade.
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(Uem 2018) “O assunto deste ensaio não é assim a chamada Liberdade da
Vontade, tão desgraçadamente oposta à doutrina erroneamente intitulada
Necessidade Filosófica, mas a Liberdade Civil ou Social: a natureza e os limites do
poder que pode ser legitimamente exercido pela sociedade sobre o indivíduo.
Uma questão raramente colocada, e mesmo dificilmente discutida, em termos
gerais, mas que influencia profundamente as controvérsias práticas
contemporâneas pela sua presença latente e que provavelmente logo se fará
reconhecida como a questão vital do futuro. Ela está tão longe de ser nova que,
num certo sentido, dividiu a humanidade desde as eras mais remotas; mas no
estágio de progresso no qual as parcelas mais civilizadas da espécie agora
entraram, ela se apresenta sob novas condições e exige um tratamento diferente
e mais fundamental.”(MILL, J. S. Sobre a liberdade. In: WEFFORT, F. Os clássicos
da política. São Paulo: Ática, p. 200).A partir do texto acima e de seus
conhecimentos acerca do liberalismo, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01) A liberdade civil ou social, para John Stuart Mill, não pode se opor à liberdade
da vontade dos indivíduos.

02) A liberdade dos indivíduos, para John Stuart Mill, é algo que possibilitará ao
homem alcançar a felicidade em sociedade.

04) Democracia e liberdades cívicas não ocupam um lugar de destaque no
liberalismo de John Stuart Mill.

08) Transformações políticas e econômicas da Inglaterra no tempo de John Stuart
Mill são fundamentais para o desenvolvimento de suas posições políticas e
filosóficas.

16) O indivíduo existe para o grupo social, de modo que suas ações devem
espelhar o grupo do qual participa.
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(Uem 2009) Entre o final do século XVII e o final do século XIX, desenvolvem-se
duas grandes concepções referentes à organização social e à ordem política, isto
é, o liberalismo e o socialismo. Essas duas doutrinas diferenciam-se tanto pelos
princípios que fundamentam a organização social e a ordem política, quanto por
pretenderem atender aos interesses de classes sociais divergentes. Assinale o
que for correto.

01) Ao formular a teoria da propriedade privada como direito natural, o filósofo
inglês John Locke estabeleceu um dos princípios que fundamentaram a
organização social e a ordem política do liberalismo.

02) A revolta da Comuna de Paris, em 1871, foi uma insurreição dos liberais
contra o Estado que, ao decretar leis para regulamentar o mercado, infringia o
princípio do “deixai fazer, deixai passar”, ou seja, da não intervenção do Estado
na economia.

04) Karl Marx e Friedrich Engels ficaram conhecidos como representantes do
socialismo científico. Eles criticaram os socialistas utópicos, tais como Charles
Fourier e Robert Owen, que acreditavam ser possível mudar a realidade social de
maneira idealista e voluntarista, criando comunidades-modelo.

08) John Stuart Mill foi um dos poucos liberais que criticou as desigualdades
sociais e políticas, a ponto de defender o sufrágio universal contra o voto
censitário e ser um dos pioneiros na defesa da emancipação da mulher.

16) Karl Marx e Friedrich Engels criticaram a democracia burguesa fundada no
liberalismo, que, para eles, dissimulava o poder político do capitalista
proprietário dos meios de produção e legitimava o domínio sobre o operariado
expropriado.
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(Uel 2009) Leia o trecho a seguir. O objeto deste ensaio é defender
[que] o único propósito com o qual se legitima o exercício do poder
sobre algum membro de uma comunidade civilizada contra a sua
vontade é impedir dano a outrem. (MILL, J. S. Sobre a liberdade
[1859]. Petrópolis: Vozes, 1991.) O trecho expressa:

a) O argumento jusnaturalista, encontrado também em autores
como T. Hobbes, para a criação do contrato social que fundaria as
bases de um Estado soberano.

b) A visão fascista, na qual o Estado surge como solução para os
conflitos e problemas existentes no interior da sociedade civil.

c) Análise influenciada por Marx e Engels, na medida em que se
baseia nas classes sociais para identificar o raio de ação dos
indivíduos na sociedade.

d) O ideário positivista do século XIX, no qual há uma forte crítica à
visão utilitarista da moral e da vida em sociedade.

e) Uma preocupação característica do liberalismo do século XIX,
que buscava pensar os limites da ação do Estado em relação à vida
particular dos indivíduos.
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(Enem PPL 2017) O povo que exerce o poder não é sempre o
mesmo povo sobre quem o poder é exercido, e o falado self-
government [autogoverno] não é o governo de cada qual por
si mesmo, mas o de cada qual por todo o resto. Ademais, a
vontade do povo significa praticamente a vontade da mais
numerosa e ativa parte do povo – a maioria, ou aqueles que
logram êxito em se fazerem aceitar como a maioria.MILL, J. S.
Sobre a liberdade. Petrópolis: Vozes, 1991 (adaptado). No que
tange à participação popular no governo, a origem da
preocupação enunciada no texto encontra-se na

a) conquista do sufrágio universal.

b) criação do regime parlamentarista.

c) institucionalização do voto feminino.

d) decadência das monarquias hereditárias.

e) consolidação da democracia representativa.
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(Unioeste 2013) Segundo John Stuart Mill, a autoridade da sociedade sobre o
indivíduo deveria ser claramente limitada. Visando estabelecer o justo limite da
soberania do indivíduo sobre si mesmo, ele afirma que “(...) o único objetivo a
favor do qual se possa exercer legitimamente pressão sobre qualquer membro de
uma comunidade civilizada, contra a vontade dele, consiste em prevenir danos a
terceiros. Não basta que se leve em conta o próprio bem, físico ou moral, da
pessoa.”MILL, J. S. Da Liberdade. São Paulo: Ibrasa, 1963.

Este princípio, muito caro ao liberalismo político radical, ficou conhecido como
“princípio da liberdade”. Com base na leitura do enunciado de Mill, escolha a
alternativa correta.

a) Os indivíduos têm total liberdade de ação e a sociedade jamais pode
legitimamente reprimi-los, mesmo quando suas ações venham a provocar danos
aos demais.

b) A vontade do indivíduo é soberana, mas a sociedade tem o direito legítimo de
reprimir os vícios e os comportamentos autodestrutivos por parte de seus
membros.

c) Os indivíduos movidos por seus interesses pessoais agem de forma egoísta e a
sociedade tem o direito legítimo de regular suas ações em função dos valores
estabelecidos pelos bons costumes.

d) Os indivíduos têm o direito de fazer suas escolhas pessoais, mesmo quando
estas colidem com a visão de mundo dominante e a sociedade só pode coibir tais
escolhas quando estas provocarem danos a terceiros.

e) A salvaguarda do bem-estar físico ou moral do indivíduo é o fundamento para
que o poder possa ser legitimamente exercido sobre qualquer membro de uma
sociedade civilizada, mesmo contra a sua vontade.
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(Unesp 2014) 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.
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(Unifesp 2008) .. a multiplicação dos confortos materiais; o avanço
e a difusão do conhecimento; a decadência da superstição; as
facilidades de intercâmbio recíproco; o abrandamento das
maneiras; o declínio da guerra e do conflito pessoal; a limitação
progressiva da tirania dos fortes contra os fracos; as grandes obras
realizadas em todos os cantos do globo graças à cooperação de
multidões.(do filósofo John Stuart Mill, em 1830.)

O texto apresenta uma concepção

a) de progresso, que foi dominante no pensamento europeu, tendo
chegado ao auge com a 'belle époque'.

b) da evolução da humanidade, a qual, por seu caráter pessimista,
foi desmentida pelo século XX.

c) positivista, que serviu de inspiração a Charles Darwin para
formular sua teoria da evolução natural.

d) relativista das culturas, a qual considera que não há
superioridade de uma civilização sobre outra.

e) do desenvolvimento da humanidade que, vista em perspectiva
histórica, revelou-se profética.
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progressiva da tirania dos fortes contra os fracos; as grandes obras
realizadas em todos os cantos do globo graças à cooperação de
multidões.(do filósofo John Stuart Mill, em 1830.)

O texto apresenta uma concepção

a) de progresso, que foi dominante no pensamento europeu,
tendo chegado ao auge com a 'belle époque'.

b) da evolução da humanidade, a qual, por seu caráter pessimista,
foi desmentida pelo século XX.

c) positivista, que serviu de inspiração a Charles Darwin para
formular sua teoria da evolução natural.

d) relativista das culturas, a qual considera que não há
superioridade de uma civilização sobre outra.

e) do desenvolvimento da humanidade que, vista em perspectiva
histórica, revelou-se profética.



(Ufu 2006) O fim maior e principal para os homens unirem-se em sociedades
políticas e submeterem-se a um governo é a conservação de suas propriedades,
ou seja, de suas vidas, liberdades e bens.Adaptado de LOCKE, John. "Dois
Tratados sobre o Governo". São Paulo: Martins Fontes, 1998, p.495.A
autoproteção constitui a única finalidade pela qual se garante à humanidade,
individual ou coletivamente, interferir na liberdade de ação de qualquer um. O
único propósito de se exercer legitimamente o poder sobre qualquer membro de
uma comunidade civilizada, contra sua vontade, é evitar dano aos demais.
Adaptado de MILL, J.Stuart. "A Liberdade". São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.17.
Os trechos anteriores referem-se aos fundamentos do pensamento liberal.
Sobre esse tema, assinale a alternativa que apresenta a explicação INCORRETA.

a) Em defesa da razão e da liberdade, vários pensadores europeus inspiraram
uma série de transformações sociais, econômicas e políticas, principalmente a
partir do século XVIII, cujas consequências estão presentes até hoje na sociedade
contemporânea.

b) As bases filosóficas e políticas da sociedade civil e do Estado liberal moderno
formaram-se, primeiramente, na Inglaterra no século XVII, tendo como um de
seus principais idealizadores John Locke.

c) A defesa da liberdade e da propriedade como direitos legítimos do indivíduo
foi importante na formação do ideário liberal, comum a dois importantes
movimentos político-sociais europeus nos séculos XVII e XVIII: a Revolução
Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Francesa.

d) Os princípios do liberalismo, defendidos por Locke e Stuart Mill, excluem os
direitos do indivíduo na sociedade ao justificarem a adoção de punições em
função de ameaças à liberdade e à propriedade.
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função de ameaças à liberdade e à propriedade.



(Ufmg 2011) Leia estes dois trechos:

TRECHO 1 Em todas as épocas do pensamento, um dos mais fortes
obstáculos à aceitação da Utilidade ou da Felicidade como critério do certo e do
errado tem sido extraído da ideia de justiça. MILL, John Stuart. O Utilitarismo.
Tradução de Alexandre Braga Massella. São Paulo: Iluminuras, 2000. Cap. V, p.
69.

TRECHO 2 A justiça segue sendo o nome adequado para certas utilidades
sociais que são muito mais importantes e, portanto, mais absolutas e
imperativas do que quaisquer outras consideradas como classe (embora não
mais do que outras possam sê-lo em casos particulares). Elas devem, por isso,
ser protegidas, como de fato naturalmente o são, por um sentimento diferente
não só em grau mas em qualidade, distinto, tanto pela natureza mais definida
de seus ditames como pelo caráter mais severo de suas sanções, do sentimento
mais moderado que se liga à simples ideia de promover o prazer ou a
conveniência dos homens.

Ibidem, p. 94.

Com base na leitura desses dois trechos e considerando outros elementos
presentes no capítulo citado da obra de Mill, responda:

a) Qual é o obstáculo ao princípio de utilidade que, segundo o autor, tem sido
extraído da ideia de justiça?

b) Qual é o argumento utilizado pelo autor para enfrentar esse obstáculo e
demonstrar que não há incompatibilidade entre as regras da justiça e o princípio
da maior felicidade?



Resposta:

a) O obstáculo é a ideia de justiça que é vista como um
valor superior ao útil ou ao conveniente. Neste caso, a
justiça tem de ser encarada como um senso natural,
próprio do ser humano.

b) Stuart Mill considera que a noção de justiça é um
conjunto de componentes de ordem emocional como no
caso do ser humano defender-se de um mal e racional
que está estritamente fundamentada na ideia de justiça
que acarreta aos seres humanos sentimentos mais
intensos como a segurança, aspectos dos mais desejáveis.



O filósofo liberal John Stuart Mill, um dos principais 
expoentes do utilitarismo, colocou a liberdade como a 
"pedra de toque" de sua teoria política. Esta se baseia no 
princípio de que:

A) os interesses da maioria não podem ser conciliados com os 
da minoria, já que no sistema democrático esta é governada 
por aquela.
B) a esfera da liberdade individual deve ser ampliada, em 
nome do interesse próprio, a despeito de causar danos à 
sociedade como um todo.
C) a liberdade se restringe ao direito do indivíduo de participar 
como cidadão dos negócios públicos (do Estado), através da 
elaboração da lei.
D) o governo deve visar à felicidade para um número cada vez 
maior de pessoas.
E) a liberdade, entendida como a não interferência do Estado 
na esfera privada, é inconciliável com a igualdade entre os 
indivíduos na esfera pública.



O filósofo liberal John Stuart Mill, um dos principais 
expoentes do utilitarismo, colocou a liberdade como a 
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E) a liberdade, entendida como a não interferência do Estado 
na esfera privada, é inconciliável com a igualdade entre os 
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É hábito de nosso tempo nada desejar intensamente. O ideal 
de caráter é não ter nenhum caráter marcante; aleijar por 
compressão, como fazem os chineses com os pés das 
mulheres, toda parte da natureza humana que projete uma 
saliência, e tenda a tornar uma pessoa notadamente 
dissimilar em relação ao perfil comum da humanidade. 
(Stuart Mill) - No excerto acima Stuart Mill expressa uma 
crítica:

(A) aos movimentos sindicais e socialistas, muito atuantes em 
meados do século XIX na Inglaterra.
(B) à imprensa vitoriana, que não respeitava a individualidade 
dos cidadãos, expondo-a à opinião pública.
(C) à doutrina positivista, e sua proposta de uma sociedade 
hierarquizada.
(D) aos governantes dos grandes impérios, que esmagam o 
potencial de desenvolvimento dos mais pobres.
(E)) aos que afirmam ser possível conhecer as verdadeiras 
finalidades da vida e reprimir os que se opõem a elas, 
disseminando falsidades perniciosas.
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Um dos principais expoentes da vertente de pensamento
conhecida como liberalismo político foi, sem dúvida, John Stuart
Mill, ao qual NÃO SE PODE ATRIBUIR A SEGUINTE PROPOSIÇÃO:

A.A única justificativa legítima para qualquer ordem política é a
plena realização dos direitos do indivíduo, os quais devem ser
protegidos contra todo abuso do poder político.

B.O que faz com que as sociedades mudem é a livre manifestação
dos gênios, que se distinguem das massas, cuja principal
característica é a conformidade.

C.A verdadeira liberdade consiste em assegurar ao indivíduo a
possibilidade de escolher, manifestar e difundir seus valores morais
ou políticos a fim de realizar a si próprio.

D.A verdadeira liberdade existe unicamente no Estado que, ao
mesmo tempo, concretiza a ordem e é portador de um valor ético
que se traduz na emancipação e auto-realização do indivíduo.

E.A burocracia, que a todo tempo se expande, tudo controla e em
tudo interfere, representa uma das maiores ameaças que a
moderna ordem política impõe à liberdade dos indivíduos.
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O UTILITARISMO é uma teoria moral que procura oferecer
uma forma de diferenciar ações corretas e incorretas. Qual
das alternativas abaixo define melhor o princípio básico do
utilitarismo?

•Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com
a regra “não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem
para ti”.
•Uma ação moralmente correta é aquela que produz o maior saldo
positivo de prazer ou bem-estar para todos os afetados pela ação,
considerados imparcialmente.
•Uma ação moralmente correta é aquela está de acordo com o
imperativo categórico.
•Uma ação moralmente correta é aquela que gera mais felicidade
para o agente.
•Uma ação moralmente correta é aquela em que a pessoa age
com honestidade.
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uma forma de diferenciar ações corretas e incorretas. Qual
das alternativas abaixo define melhor o princípio básico do
utilitarismo?

•Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com
a regra “não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem
para ti”.
•Uma ação moralmente correta é aquela que produz o
maior saldo positivo de prazer ou bem-estar para todos os
afetados pela ação, considerados imparcialmente.
•Uma ação moralmente correta é aquela está de acordo com o
imperativo categórico.
•Uma ação moralmente correta é aquela que gera mais felicidade
para o agente.
•Uma ação moralmente correta é aquela em que a pessoa age
com honestidade.



Assinale a alternativa que contenha
apenas nomes de filósofos utilitaristas:

•Platão e Stuart Mill.
•Rousseau e Aristóteles.
•Kant e Stuart Mill.
•Stuart Mill e Bentham.
•Kant e Bentham.
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Para contornar algumas críticas, os utilitaristas
desenvolveram várias concepções diferentes de
utilitarismo. Uma delas é o chamado utilitarismo de
preferências. Qual das afirmações abaixo define de
maneira mais exata o utilitarismo de preferências?

•Segundo o utilitarismo de preferências, devemos sempre maximizar o bem-estar dos 
envolvidos na ação.
•Segundo o utilitarismo de preferências, devemos sempre ajudar aqueles que mais 
precisam.
•Segundo o utilitarismo de preferências, devemos sempre agir para maximizar as 
preferências dos envolvidos na ação.
•Segundo o utilitarismo de preferências, devemos sempre agir de modo a querer que nossa 
ação possa se tornar uma lei universal
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maneira mais exata o utilitarismo de preferências?

•Segundo o utilitarismo de preferências, devemos sempre maximizar o bem-estar dos 
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A aplicação do princípio utilitarista que diz que devemos maximizar o bem-estar ou as
preferências dos envolvidos na ação exige que o agente utilize, para avaliar se está agindo
corretamente:

•a fé.
•a razão.
•a intuição.
•o imperativo categórico.
•a emoção.



A aplicação do princípio utilitarista que diz que devemos maximizar o bem-estar ou as
preferências dos envolvidos na ação exige que o agente utilize, para avaliar se está agindo
corretamente:

•a fé.
•a razão.
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Nem sempre há consenso em uma sociedade plural,
diversificada, sobre se uma ação é certa ou errada, moral
ou imoral. Um bom exemplo disso é o caso do aborto. Tirar
a vida de um feto com menos de 3 meses de idade, num
caso em que a gravidez ocorreu por descuido, é visto por
algumas pessoas como uma ação imoral, mas ao mesmo
tempo outras pessoas pensam que se trata de uma ação
moral. Mas, afinal, o aborto, nesse caso, é moral ou imoral?
Diante dessa questão, o que diria um utilitarista?

•Que o aborto é uma ação moral, porque a mulher é dona de seu próprio corpo e
pode fazer o que desejar com ele.
•Que existe apenas uma resposta correta para a questão e é necessário apenas, para
descobrir essa resposta, calcular o quanto de prazer ou sofrimento cada uma as
possibilidades de ação irá provocar.
•Que ambas as respostas estão corretas, dependendo da perspectiva da pessoa.
•Que o aborto é uma ação imoral porque está tirando a vida de uma pessoa em
formação e tirar uma vida humana é incorreto.
•Que a resposta depende da cultura. Em algumas sociedades isso pode ser correto,
mas em outras não.



Nem sempre há consenso em uma sociedade plural,
diversificada, sobre se uma ação é certa ou errada, moral
ou imoral. Um bom exemplo disso é o caso do aborto. Tirar
a vida de um feto com menos de 3 meses de idade, num
caso em que a gravidez ocorreu por descuido, é visto por
algumas pessoas como uma ação imoral, mas ao mesmo
tempo outras pessoas pensam que se trata de uma ação
moral. Mas, afinal, o aborto, nesse caso, é moral ou imoral?
Diante dessa questão, o que diria um utilitarista?

•Que o aborto é uma ação moral, porque a mulher é dona de seu próprio corpo e
pode fazer o que desejar com ele.
•Que existe apenas uma resposta correta para a questão e é necessário
apenas, para descobrir essa resposta, calcular o quanto de prazer ou
sofrimento cada uma as possibilidades de ação irá provocar.
•Que ambas as respostas estão corretas, dependendo da perspectiva da pessoa.
•Que o aborto é uma ação imoral porque está tirando a vida de uma pessoa em
formação e tirar uma vida humana é incorreto.
•Que a resposta depende da cultura. Em algumas sociedades isso pode ser correto,
mas em outras não.



Diferente de uma ética baseada no dever, como a kantiana, o
utilitarismo é consequencialista. Quanto ao conceito de
consequencialismo, é correto afirmar que:

•pressupõe a ideia de que as consequências e as intenções do agente são importantes para 
avaliar o valor de sua ação.
•se uma pessoa mentir para alguém, essa sempre será uma ação errada, independente de 
suas consequências.
•se uma pessoa tinha uma boa intenção ao realizar uma ação, mas acabou dando errado, sua 
ação ainda assim está correta.
•implica a ideia de que apenas as consequências de uma ação são relevantes para avaliar seu 
valor moral.
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Um dos argumentos geralmente utilizados pelos
defensores dos direitos dos animais é de que a criação e
abate de animais gera uma quantidade muito grande de
sofrimento desnecessário. Se considerarmos
imparcialmente, por exemplo, o saldo de prazer que
temos ao comê-los e o desprazer gerado aos animais
para satisfazer esse nosso desejo, concluiremos que
usar animais para alimentação é, claramente, uma ação
imoral. Qual teoria moral está por trás desse tipo de
raciocínio?

•A teoria do bem-estar animal.
•O relativismo moral.
•O utilitarismo.
•A ética kantiana.
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... a multiplicação dos confortos materiais; o avanço e a difusão do 

conhecimento; a decadência da superstição; as facilidades de intercâmbio 

recíproco; o abrandamento das maneiras; o declínio da guerra e do conflito 

pessoal; a limitação progressiva da tirania dos fortes contra os fracos; as 

grandes obras realizadas em todos os cantos do globo graças à cooperação 

de multidões. (do filósofo John Stuart Mill, em 1830.) O texto apresenta uma 

concepção:

A) de progresso, que foi dominante no pensamento europeu, tendo chegado ao 

auge com a belle époque.

B) da evolução da humanidade, a qual, por seu caráter pessimista, foi desmentida 

pelo século XX.

C) positivista, que serviu de inspiração a Charles Darwin para formular sua teoria da 

evolução natural.

D) relativista das culturas, a qual considera que não há superioridade de uma 

civilização sobre outra.

E) do desenvolvimento da humanidade que, vista em perspectiva histórica, revelou-

se profética.
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