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1. 

que possam ser concernidos por ela cheguem (ou possam chegar), enquanto participantes de 

 

Fonte: Habermas, J. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução de Guido A. de 
Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p.86. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Ética do Discurso de Habermas, assinale a 

alternativa correta: 

a) O princípio possibilitador do consenso deve assegurar que somente sejam aceitas como 

válidas as normas que exprimem um desejo particular.    

b) Nas argumentações morais basta que um indivíduo reflita se poderia dar seu 

assentimento a uma norma.    

c) Os problemas que devem ser resolvidos em argumentações morais podem ser 

superados apenas monologicamente.    

d) O princípio que norteia a ética do discurso de Habermas expressa-se, literalmente, nos 

mesmos termos do imperativo categórico kantiano.    

e) Uma norma só poderá ser considerada correta se todos os envolvidos estiverem de 

acordo em dar-lhe o seu consentimento. 

 

    

2.  Leia o texto a seguir. 

weberiano de racionalização pela qual lança as bases conceptuais de sua teoria da sociedade. 

Neste sentido, postula a distinção irredutível entre trabalho ou agir instrumental e interação 

ou agir comunicativo, bem como a pertinência da conexão dialética entre essas categorias, 

das quais deriva a diferenciação entre o quadro institucional de uma sociedade e os 

subsistemas do agir racional com respeito a fins. Segundo Habermas, uma análise mais 

efetivamente a conexão entre interação e trabalho, mas sob o título nada específico da práxis 

 

(Adaptado: HABERMAS, J.  Lisboa: Edições 70, 1994. p.41-
42.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Habermas, é correto afirmar: 
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a) O crescimento das forças produtivas e a eficiência administrativa conduzem à 

organização das relações sociais baseadas na comunicação livre de quaisquer formas 

de dominação.    

b) A liberação do potencial emancipatório do desenvolvimento da técnica e da ciência 

depende da prevenção das disfuncionalidades sistêmicas que entravam a reprodução 

material da vida e suas respectivas formas interativas.    

c) O desenvolvimento da ciência e da técnica, enquanto forças produtivas, permite 

estabelecer uma nova forma de legitimação que, por sua vez, nega as estruturas da 

ação instrumental, assimilando-as à ação comunicativa.    

d) Com base na irredutibilidade entre trabalho e interação, a luta pela emancipação diz 

respeito tanto ao agir comunicativo, contra as restrições impostas pela dominação, 

quanto ao agir instrumental, contra as restrições materiais pela escassez econômica.    

e) A racionalização na dimensão da interação social submetida à racionalização na 

dimensão do trabalho na práxis social determina o caráter emancipatório do 

desenvolvimento das forças produtivas e do bem-estar da vida humana.  

 

 

3. Sobre o pensamento de Habermas, é correto afirmar que, no modelo da democracia 

deliberativa, a noção de cidadania enfatiza 

a) os direitos e as liberdades metafísicas.    

b) as liberdades individuais e a heteronomia.    

c) os direitos objetivos e o cerceamento da sociedade civil.    

d) os direitos subjetivos e as liberdades cidadãs.    

e) os direitos naturais originários e a submissão à autoridade.    

 

 

04. 

ela cheguem (ou possam chegar), enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo 

quanto  

(Habermas, J.Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989) 
 

Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pelo (a): 

a) Liberdade humana, que consagra a vontade. 

b) Razão comunicativa, que requer um consenso. 

c) Conhecimento filosófico, que expressa a verdade. 

d) Técnica científica, que aumenta o poder do homem. 

e) Poder político, que se concentra no sistema partidário. 
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