
QUESTÕES DE FILOSOFIA – KANT 
 
1. (UEL 2013) Leia a tirinha e o texto a seguir. 

 
A visão de Kant sobre o Iluminismo articula-se com sua filosofia moral da seguinte forma: o 
propósito iluminista é abandonar a menoridade intelectual para se pensar autonomamente. Além 
disso, pensar por si mesmo não significa a rigor ceder aos desejos particulares. Portanto, o 
iluminista não defende uma anarquia de princípios e de ação; trata-se, sim, de elevar a moral ao 
nível da razão, como uma legisladora universal que decide sobre máximas que se aplicam a todos 
indistintamente. 
(BORGES, M. L.; DALL´AGNOL, D.; DUTRA, D. V. Ética. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p.22-23.) 
 
a) De acordo com a filosofia moral kantiana, explique a diferenciação entre autonomia e 
heteronomia. 
b) Explicite o significado do imperativo categórico de Kant e o relacione com a tirinha. 
 
2. (UEL 2010) Leia o texto a seguir: 
Como determinamos as regras do que é certo ou errado? Immanuel Kant (1724-1804) responde a 
essa pergunta da seguinte forma: é moralmente correta a ação que está de acordo com 
determinadas regras do que é certo, independente da felicidade resultante a um ou a todos. Kant 
não propõe uma lista de regras com conteúdo previamente determinado - como é o caso dos 
mandamentos religiosos, por exemplo -, mas formula uma regra para averiguar a correção da 
máxima que orienta nossa ação. Essa regra de averiguação é chamada imperativo categórico [...] 
(BORGES, M. de L.; DALL’AGNOL, D.; DUTRA, D. V. O que você precisa saber sobre... Ética. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2002, p.15.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o Imperativo Categórico kantiano, é correto afirmar: 
I. Constitui um princípio formal dado pela razão que visa à discriminação das máximas de ação, 
com a pretensão de verificar quais podem, efetivamente, enquadrar-se numa legislação universal. 



II. Representa a capacidade de a razão prática, do ponto de vista a priori, fornecer à vontade 
humana um dever incondicional com pretensão de universalidade e de necessidade. 
III. Compreende um princípio teleológico construído a partir da concepção valorativa do “bem viver” 
e que se impõe, como condição absoluta, na realização de ações e comportamentos das pessoas 
em geral. 
IV. Abrange a sabedoria prática, como condição inata de o ser humano deliberar e proceder, 
sempre de forma semelhante em relação às demais pessoas, no quesito das ações que envolvem 
virtude e prudência. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
 
3. (UFU 2011) Imannuel Kant (1724 – 1804) reconheceu a importância dos avanços das ciências 
naturais, em especial da física, que passou de um conhecimento meramente especulativo para se 
constituir em ciência. A metafísica, por sua vez, não obteve o mesmo sucesso, pois, continuando a 
ser especulativa, por mais que os sistemas fossem muito bem elaborados, suas verdades não 
eram indiscutíveis. Assim, Kant procura dar à metafísica a mesma consistência que possuíam 
outros campos do saber, fundamentados em juízos sintéticos a priori. 
Com base nas explicações acima e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa que define a 
concepção kantiana de juízo sintético a priori. 
A) São universais, necessários e ampliam o conhecimento. 
B) Não são universais e necessários, mas permitem ampliar o conhecimento. 
C) São universais e necessários, mas não permitem ampliar o conhecimento. 
D) Não são nem universais e nem necessários, portanto não permitem ampliar o conhecimento. 
 
4. (UFU 2011) As orientações pedagógicas do MEC indicam que se devem relacionar as 
disciplinas escolares aos temas transversais, entre eles a ética. Para dar um exemplo de questão 
ética, o documento nos mostra o seguinte dilema: 
Por exemplo, é ou não ético roubar um remédio, cujo preço é inacessível, para salvar alguém que, 
sem ele, morreria? Colocado de outra forma: deve-se privilegiar o valor “vida” (salvar alguém da 
morte) ou o valor “propriedade privada” (no sentido de não roubar)? MEC, Temas Transversais – 
Ética, p. 49. 
 
Podemos interpretar este dilema do ponto de vista da ética de Immanuel Kant (1724-1804), em 
especial, de seu imperativo categórico: 
“age de tal modo que a máxima da tua ação possa valer sempre como princípio universal de 
conduta. ARANHA, M. L. A ; MARTIS, M. H. P. Filosofando. São Paulo: 1993, p. 284. 
 
Com base no texto do MEC e no imperativo categórico kantiano, faça o que se pede. 
A) Explique o que é o conceito de imperativo categórico. 
B) Analise duas possibilidades de interpretação do dilema em relação à ética kantiana: uma na 
qual roubar o remédio é uma ação correta e uma na qual roubar o remédio, mesmo que para 
salvar uma vida, é uma ação incorreta. 


