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Kant - Filosofia Política 

1.(UEL 2014)  

Leia o texto a seguir.  

Kant, mesmo que restrito à cidade de Königsberg, 

acompanhou os desdobramentos das Revoluções 

Americana e Francesa e foi levado a refletir sobre 

as convulsões da história mundial. Às incertezas da 

Europa plebeia, individualista e provinciana, 

contrapôs algumas certezas da razão capazes de 

restabelecer, ao menos no pensamento, a 

sociabilidade e a paz entre as nações com vista à 

constituição de uma federação de povos – 

sociedade cosmopolita. 

(Adaptado de: ANDRADE, R. C. “Kant: a liberdade, o 
indivíduo e a república”. In: WEFORT, F. C. (Org.). 

Clássicos da política. v.2. São Paulo: Ática, 2003. p.49-
50.) 

Com base nos conhecimentos sobre a Filosofia 

Política de Kant, assinale a alternativa correta.  

a) A incapacidade dos súditos de 

distinguir o útil do prejudicial torna 

imperativo um governo paternal para 

indicar a felicidade.  

b) É chamado cidadão aquele que habita 

a cidade, sendo considerados cidadãos 

ativos também as mulheres e os 

empregados.  

c) No Estado, há uma igualdade irrestrita 

entre os membros da comunidade e o 

chefe de Estado.  

d) Os súditos de um Estado Civil devem 

possuir igualdade de ação em 

conformidade com a lei universal da 

liberdade.  

e) Os súditos estão autorizados a 

transformar em violência o 

descontentamento e a oposição ao 

poder legislativo supremo. 

  

2. (ENEM 2012) 

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.  
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Gabarito 

1 – D  

2 – B 

 


