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6. *  7. C 8. E 9. B 

* Respostas:

1. Toda � loso� a que compreende que os valores éticos têm como objetivo a 
felicidade. 

2. a) Felicidade, segundo a � loso� a aristotélica, é a � nalidade das ações humanas.
 b) Signi� ca dizer que a felicidade é o bem maior, ou seja, é aquilo que é 

visado em última instância pelas ações humanas.
 c) É a realização do bem do ser humano, ou seja, a realização do que é 

próprio do ser humano, ou seja, sua natureza racional.
 d) A vida contemplativa é a vida que procura realizar a verdadeira natu-

reza humana, que é a racional. Ela é superior porque é o que há de mais 
excelente no ser humano. Ela traz como consequências prazeres próprios 
da vida racional; ela é autossu� ciente, porque não depende de outros 
para ser exercida; e é in� ndável, porque, uma vez completada a tarefa do 
conhecimento, restaria ainda a contemplação desse conhecimento.

 e) Nossa natureza racional é o que há de melhor em nós, ainda que corres-
ponda apenas a uma pequena parcela, e devemos tentar viver de acordo 
com ela por sua excelência.

 f) O desenvolvimento de nossa parte racional, condição indispensável para 
a ética, só vem por meio da prática diária de nossas virtudes, tornando-as 
um hábito.

 g) Dianoéticas e dianoias.
 h) Consiste em encontrar o justo meio, ou seja, aquilo que está entre o 

excesso e a falta.

3. Menor interesse pela metafísica e atenção principal para a vida ética. Com-
preensão da Filoso� a como modo de vida e a busca pelas características 
fundamentais de uma pessoa sábia. Ideal do sábio como ser independente, 
su� ciente, que vive como se deve viver, com serenidade e equilíbrio. Procura 
pela paz de espírito. 

4. a) Os cínicos consideram que a felicidade vem por meio da autarquia ou 
autossu� ciência e, para alcançá-la, seria preciso eliminar as necessidades.  

 b) Porque os cínicos consideram a civilização uma convenção desnecessária, 
portanto, prejudicial à paz de espírito, que procura viver só de acordo 
com o que é natural ao ser humano. 

5. a) Na prática da virtude. 
 b) Para os estoicos, a razão humana seria uma expressão da razão universal. 

Deveríamos viver de acordo com essa razão universal, isto é, viver em 
harmonia com a natureza.

 c) É preciso compreender as razões da natureza, de modo a perceber suas 
(boas) razões e, assim, aceitá-la. Por meio da aceitação, viria a paz de 
espírito.

6. a) O critério para uma boa vida, para o bem e o mal, seria o prazer.
 b) Deve ser o prazer mais elevado, como os prazeres intelectuais e da ami-

zade. O prazer deve ser puro, ou seja, não pode vir misturado com a dor, 
nem direta nem indiretamente.

7. Aristóteles a� rma que todas as atividades humanas, pragmáticas ou teóricas, 
miram um bem qualquer, de� nido como aquilo a que todas as ações tendem. 
Todavia, nem todas as atividades do ser humano con� uem para o mesmo 
propósito, pois algumas delas são seus próprios � ns e outras são meios pelos 
quais se atinge alguma � nalidade desejada. O ser humano é capaz de realizar 
muitas atividades e, por conseguinte, é capaz de atingir muitos � ns. Alguns 
desses objetivos estão subordinados a outros – por exemplo, a � nalidade da 
agricultura é a alimentação – e, consequentemente, não é possível dizer que 
se cultiva apenas por cultivar; ao invés disso, pode-se dizer que o ser humano 

alimenta-se apenas por se alimentar. Entretanto, a questão é que seria possível 
considerar todas as atividades humanas, até a alimentação, como dependentes 
de outras, e o � m visado pela primeira serviria de pretexto para a segunda. Se 
assim isso for considerado, a sequência seguiria in� nitamente, fazendo transitar 
de uma ação para outra, sem grande atenção ao sumo bem. Conhecer tal 
sumo é, então, de grande importância, pois afetaria a maneira como agimos 
e facilitaria a realização da nossa felicidade nos dando um bom termo para 
nossas ações. Se for considerado que o bem é a felicidade e o sumo bem é a 
felicidade de todos, então a política se torna a mais decisiva das ciências, por 
ser a atividade que realiza o último � m, o sumo bem. Portanto, se a felicidade 
é a atividade da alma em conformidade com a virtude perfeita, e esta virtude 
perfeita é adquirida por meio de um bom hábito dirigido pela ciência política, 
então a felicidade é algo divino, pois ela é o que de melhor existe no mundo; 
ou seja, ela é a felicidade de todos os cidadãos atingida pela boa direção da 
alma de cada um.

8. A única a� rmativa correta é a IV. A intenção de Marco Aurélio de compreender 
a morte como parte de um processo natural de modo que não precisamos 
tratá-la como algo temeroso está no � nal do fragmento: “aguardar a morte 
com calma e resignação, pois ela nada mais é que a dissolução dos elementos 
pelos quais são formados todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para 
esses elementos em sua contínua transformação, por que, então, temer as 
mudanças e a dissolução do todo?”. As demais a� rmativas estão incorretas.

9. A � loso� a de Epicuro tem como princípio a busca pelo prazer, com � ns de 
alcançar a felicidade. Essa felicidade não está pautada no grande acúmulo de 
bens, ou de recursos � nanceiros, ideia similar à de Noel Rosa, que demonstrava 
indiferença às pessoas que dependem do dinheiro para se sentirem felizes. 
Para ambos, o essencial seria o conteúdo do interior do ser humano, ou seja, 
o ser seria mais necessário à felicidade do que o ter, o que coincide com a 
alternativa B. Esse raciocínio descarta a alternativa A, visto que o composi-
tor da canção mostra no trecho “Quanto a você da aristocracia / Que tem 
dinheiro, mas não compra alegria / Há de viver eternamente sendo escrava 
dessa gente / Que cultiva hipocrisia” uma disparidade entre o que se vê 
nas pessoas e o que elas realmente são. A música também não faz menção 
ao abandono da religião na explicação dos fenômenos da natureza, o que 
elimina a alternativa C. No que diz respeito ao comportamento da sociedade 
com o autor da canção, é possível depreender uma ação de indiferença com 
suas reais necessidades, preferindo julgá-lo “sem pena”; contudo, não há 
referência à existência de leis para que Noel Rosa não precisasse passar por 
uma situação de sofrimento, fato que não dialoga com as alternativas D e E. 


