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ÉTICA E FILOSOFIA MORAL
QUESTÃO 1
Assinale a alternativa FALSA e justifique a sua resposta.
a)
b)
c)
d)

A ética é influenciada por questões culturais, pois o que era considerado errado hoje pode ser certo.
Moral é ação e ética é reflexão.
É no âmbito da ética que se define o certo e o errado.
Existem diferentes morais, pois existem diferentes sociedades.

QUESTÃO 2
Assinale a alternativa VERDADEIRA e justifique a sua resposta.
a)
b)
c)
d)

Moral é um conjunto de normas individuais.
Moral refere-se a normas de comportamentos universais.
O conceito de moral equivale ao conceito de ética.
A moral sofre a influência dos fatores culturais, tais como: costumes, culinária, religiões, crenças...

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa VERDADEIRA e justifique a sua resposta.
a)
b)
c)
d)

Ética é a questão das questões relacionadas ao direito criminal.
Ética refere-se a princípios que tem como propósito a universalidade.
Ética dita normas de comportamento com o propósito de ser universal.
Ética é ação a partir do princípio moral.

QUESTÃO 4
Assinale a alternativa FALSA e justifique a sua resposta.
a)
b)
c)
d)

Ética e moral no senso comum são entendidas como sinônimos.
Ética é a reflexão moral da moralidade.
Ética vem de ethos no grego e significa dever; Moral vem de moris no latim e significa atitude.
Moral são normas de comportamentos que são aprovadas ou reprovadas pelo grupo social.

QUESTÃO 5
A parte da Filosofia que se dedica a pensar as ações humanas, os seus fundamentos e o esforço investigativo a respeito dos princípios, das razões, do fundamento de toda e qualquer moral chama-se:
a) Moral, pois as ações humanas que formam a moralidade da sociedade são decorrentes de interesses
exclusivamente coletivos.
b) Ética, pois é neste campo do conhecimento que ocorre a reflexão sobre os comportamentos e se
realiza o juízo de valor.
c) Moral, pois todo o processo de investigação que nasce do espírito crítico, desenvolvido pela Filosofia
é transformado em normas de comportamento que são interiorizados pela sociedade.
d) Ética, que está diretamente relacionada a crenças, ações humanas e caráter crítico e adaptativo; e às
normas e comportamentos que se estabelecem em decorrência das mudanças, sociais, políticas e
culturais.

QUESTÃO 6
Toda a produção humana consiste em criar condições para que o homem seja feliz. Todas as religiões, as
Filosofias de todos os tempos, as conquistas tecnológicas, as teorias científicas e toda a arte são criações
humanas que procuram apresentar condições para a conquista da felicidade.
(Adaptação das idéias de Ética a Nicômaco, de Aristóteles.)

Neste sentido, podemos afirmar que:
a) Os valores são determinados pelas questões do cotidiano, tais como as religiões, as conquistas tecnológicas e as ciências.
b) A moral e a ética são temporais e desenvolvem valores que permeiam as relações coletivas.
c) A ética relaciona-se à normas de comportamentos que são estabelecidas para a vida em sociedade.
d) Os valores são influenciados pelo tempo, em decorrência das mudanças que ocorrem na sociedade.

