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Questão 1 
O texto apresenta argumentos em defesa da ética utilitarista conforme proposta pelos filósofos adeptos 
dessa corrente. Isso significa que não há defesa dos filósofos opositores do utilitarismo. A resposta correta 
é a alternativa C. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 4 
A palavra credo significa “conjunto de princípios, preceitos, normas que regem a conduta de uma pessoa, 
de um partido, de uma seita, etc. Por isso, significa também a profissão de fé dos católicos. Dentre as 
alternativas apresentadas a que se coaduna com o que está sendo discutido no texto é a alternativa B, 
visto que as outras alternativas possíveis são de cunho religioso.  A resposta correta é, portanto, a 
alternativa B. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 5 
A forma verbal traduz-se está na voz reflexiva. Nesses casos, o pronome reflexivo (se) se refere sempre 
ao sujeito da oração. No texto, o sujeito da oração em questão é “fim último”: “... o fim último [...] traduz-
se em uma existência livre [...].” A resposta correta é, portanto, a alternativa D. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 6 
A palavra comparação está sendo retomada no texto pelo pronome esta, por isso ela não está expressa. 
As vírgulas aí foram empregadas para separar uma expressão explicativa e não para indicar supressão 
como a que ocorre em: “Por felicidade entende-se o prazer e a ausência da dor; por infelicidade, dor ou 
privação do prazer.” Aqui a vírgula indica a supressão da forma verbal entende-se facilmente recuperável 
porque foi empregada na oração anterior. A resposta correta é, portanto, a alternativa B. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 7 
Houve um equívoco no gabarito. A resposta correta é a alternativa C. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- GABARITO RETIFICADO PARA LETRA C 
 
 
 


