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AVALIAÇÃO PRODUTIVA  9º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
QUESTÃO 01 

“Em minha opinião, o voto livre deve ser defendido por razões filosóficas. (...) Ao tornar o voto 

obrigatório, de algum modo é reduzido o grau de liberdade que existe por trás da decisão 

espontânea do cidadão de ir à seção eleitoral e escolher um candidato. Podemos afirmar que o voto 

obrigatório, constrangido pela lei, não é moral se comparado ao sufrágio livre, resultado da 

deliberação de um sujeito autônomo. E, para Kant, há uma identidade entre ser livre e ser moral.” 
(Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/helioschwartsman/ult510u356288.shtml. Texto adaptado) 

O autor do texto se manifesta contrário ao voto obrigatório e justifica sua posição tendo por base a 

Ética kantiana. Do ponto de vista de Kant, o individuo ao votar constrangido pela lei não age 

moralmente porque 

a) a ação praticada não foi livre, na medida em que uma ação verdadeiramente livre deve visar à

felicidade do individuo e não ao interesse do Estado. 

b) é forçado, sem aprovação de sua vontade, a praticar um ato cujo móbil não é o princípio do dever

moral. 

c) o seu voto não foi fruto de uma escolha consciente, mas sim motivado por ideologias partidárias. 

d) sua ação foi praticada por imposições do Estado e favorece candidatos desonestos, que podem

comprar votos. 

e) agiu por imposição da lei jurídica e não da lei moral, que requer que sua escolha esteja

comprometida com interesses externos ao sujeito. 

QUESTÃO 02 

Um Estado é uma multidão de seres humanos submetida a leis de direito. Todo Estado encerra três 

poderes dentro de si, isto é, a vontade unida em geral consiste de três pessoas: o poder soberano 

(soberania) na pessoa do legislador; o poder executivo na pessoa do governante (em consonância 

com a lei) e o poder judiciário (para outorgar a cada um o que é seu de acordo com a lei) na pessoa 

do juiz. 
KANT, I. A metafísica dos costumes. Bauru: EDIPRO, 2003. 

De acordo com o texto, em um Estado de direito 

a) a vontade do governante deve ser obedecida, pois é ele que tem o verdadeiro poder.

b) a lei do legislador deve ser obedecida, pois ela é a representação da vontade geral.

c) o Poder Judiciário, na pessoa do juiz, é soberano, pois é ele que outorga a cada um o que é seu. 

d) o Poder Executivo deve submeter-se ao Judiciário, pois depende dele para validar suas 

determinações. 

e) o Poder Legislativo deve submeter-se ao Executivo, na pessoa do governante, pois ele que é 

soberano. 

QUESTÃO 03 

Explique o que significa que o ser humano é dotado de uma insociável sociabilidade na Filosofia de 

Kant. 

QUESTÃO 04 
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Immanuel Kant (Königsberg, 22 de abril de 1724 — Königsberg, 12 de fevereiro de 1804) foi um 

filósofo prussiano. Amplamente considerado como o principal filósofo da era moderna, Kant operou, 

na epistemologia, uma síntese entre o racionalismo continental (de René Descartes, Baruch Espinoza 

e Gottfried Wilhelm Leibniz, onde impera a forma de raciocínio dedutivo), e a tradição empírica 

inglesa (de David Hume, John Locke, ou George Berkeley, que valoriza a indução). Kant é famoso 

sobretudo pela elaboração do denominado idealismo transcendental: todos nós trazemos formas e 

conceitos a priori (aqueles que não vêm da experiência) para a experiência concreta do mundo, os 

quais seriam de outra forma impossíveis de determinar. A filosofia da natureza e da natureza 

humana de Kant é historicamente uma das mais determinantes fontes do relativismo conceptual que 

dominou a vida intelectual do século XX. 

Ainda sobre Immanuel Kant, explique sua teoria de Inteligência Política.  

 


