QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 13
GAB. B
Somente a alternativa [B] está correta. Nicolau Maquiavel foi o precursor da ciência política moderna
justamente por desvincular a política da moral. Segundo o pensador florentino, a política possui regras
próprias que devem ser compreendidas e seguidas pelos governantes.
QUESTÃO 14
GAB. C
Os movimentos sociais pela igualdade de gênero têm, no pensamento de Simone de Beauvoir, uma
grande inspiração. Por questionar o caráter biológico da divisão entre masculino e feminino ao adicionar
os componentes históricas e sociais na questão, a pensadora permite que se ponha em questão a
dominação masculina na sociedade. Assim, se torna possível a constituição de novas vivências de
identidade de gênero.
QUESTÃO 15
GAB. D
Segundo Sartre, a “existência precede a essência”, significando que o homem não possui qualquer
predefinição de como deverá agir. Desta maneira, a característica principal do ser humano é a sua
inalienável liberdade e responsabilidade por suas escolhas.
QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 13
Segundo Rousseau, os homens são naturalmente livres e independentes, vivendo segundo as suas
necessidades e segundo aquilo que a natureza lhes oferece. A servidão pressupõe a dependência mútua
entre os homens, dependência essa que não existe para o homem selvagem, sendo, por isso,
inconcebível para ele.
QUESTÃO 14
De acordo com a apresentação citada, para Nietzsche, qualquer busca por conhecimentos sobre as
características essenciais, fundamentais, primordiais, necessárias de qualquer coisa é uma busca
ilusória. O intelecto do homem lhe serve para a sua sobrevivência, e não para o desvelamento do
mundo. Portanto, as funções da razão humana são pragmáticas, e não divinas. Desse modo, não
conseguimos definir o homem desvelando qual a sua essência, mas definimos essa essência do homem
simplesmente por uma necessidade prática, ou nos perdemos na ilusão de encontrar na nossa noção
arbitrária o desvelamento daquilo que se esconde atrás da coisa.
Aristóteles, ao tentar indicar o atributo necessário da substância homem, incorre, então, em uma ação
pretensiosa demais e inevitavelmente inatingível.

