
QUESTÕES DE FILOSOFIA – SARTRE 
 
1. (UFU 2011) Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) encontrou um motivo de reflexão sobre a liberdade 
na obra de Dostoiévski Os irmãos Karamazov: “se Deus não existe, tudo é permitido”. A partir daí 
teceu considerações sobre esse tema e algumas consequências que dele podem ser derivadas. 
[...] 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. Para começar, não encontra 
desculpas. [...] 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. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 9 (coleção “Os Pensadores”). 
 
Com base em seus conhecimentos sobre a filosofia existencialista de Sartre e nas informações 
acima, assinale a alternativa correta. 
A) Porque entende que somos livres, Sartre defendeu uma filosofia não engajada, isto é, uma 
filosofia que não deve se importar com os acontecimentos sociais e políticos de seu tempo. 
B) Para Sartre, a angústia decorre da falta de fé em Deus e não do fato de sermos absolutamente 
livres ou como ele afirma “o homem está condenado a ser livre”. 
C) As ações humanas são o reflexo do equilíbrio entre o livre-arbítrio e os planos que Deus 
estabelece para cada pessoa, consistindo nisto a verdadeira liberdade. 
D) Para Sartre, as ações das pessoas dependem somente das escolhas e dos projetos que cada 
um faz livremente durante a vida e não da suposição da existência e, portanto, das ordens de 
Deus. 
 
2. (UFU 2009) Leia atentamente o texto abaixo. 
“[...] 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.” 
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Tradução de Rita Correia Guedes. São 
Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 09. 
 
Tomando o texto acima como referência, faça o que se pede. 
A) Mencione quatro conceitos básicos do existencialismo de Sartre. 
B) A frase “não existe determinismo” significa que o ser humano pode agir de forma livre e 
irresponsável? Por quê? 
 
3. (UFU 2001) Para Sartre (1905-1980) o homem a todo momento está escolhendo o caminho a 
seguir em sua existência, e esta escolha tem valor porque é feita entre outras inúmeras 
possibilidades; esta situação é de angústia, mas, uma vez feita a escolha, a angústia passa a ser a 
autonomia do querer. A situação existencialista da escolha, tal como foi descrita, implica 
A) a má fé do homem, pois a escolha é feita somente para satisfação de si mesmo. 
B) a responsabilidade do homem, pois ele é sempre o autor da escolha feita. 
C) a falsa consciência, que desconhece a autonomia e aceita aquilo que fazem de si. 
D) a natureza humana imutável do indivíduo, que é a certeza da liberdade espiritual. 
 
4. (UFU 2002) Liberdade, para Jean-Paul Sartre (1905-1980), seria assim definida: 
A) o estar sob o jugo do todo para agir em conformidade consigo mesmo, instaurando leis e 
normas necessárias para os indivíduos. 
B) circunstâncias que nos determinam e nos impedem de fazer escolhas de outro modo. 
C) conformação às situações que encontramos no mundo e que nos determinam. 
D) escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo. “Estamos 
condenados à liberdade”, segundo o autor. 


