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A palavra "cidadania" vem do latim "civitas", que significa cidade.

A idéia de cidadania é muito antiga. Surgiu no século VIII A.C, na
Grécia uma sociedade em que os homens eram considerados livres e
iguais, a chamada Polis – Grega.

É importante destacar que em toda Grécia, somente os homens
livres e nascidos na cidade podiam ser considerados cidadãos (a
minoria da população), prática essa que foi adotada pelo
Império Romano durante séculos.
Desse modo, as mulheres, os comerciantes, estrangeiros e
escravos eram excluídos do direito de cidadania.

A Cidadania na História
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•No final do século XVIII, com o surgimento da
Modernidade e da estruturação do Estado-
Nação, o termo "cidadão" passou a designar
aqueles que habitavam a cidade, especialmente
nas colônias na América Inglesa.

•Mais adiante, com a criação do Estado de Bem-
Estar Social (Welfare State), o crescimento dos
movimentos sociais e a participação popular na
vida pública, os direitos sociais serão
identificados como os principais atributos da
cidadania.

A Cidadania na História

https://www.todamateria.com.br/estado-de-bem-estar-social/
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•Ser cidadão é ter direitos e deveres, é ser
reconhecido como um membro pleno e
igual da sociedade. Já a cidadania é a
conquista de tais direitos e o cumprimento
dos deveres.

•É através da cidadania que o indivíduo
pode exercer seu papel fundamental no
desenvolvimento da sociedade, lutando
por melhores garantias individuais e
coletivas e por direitos essenciais como: o
direito à vida, à liberdade, à propriedade,
e à igualdade.
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É através da cidadania que o indivíduo pode exercer seu papel fundamental no
desenvolvimento da sociedade, lutando por melhores garantias individuais e
coletivas e por direitos essenciais como: o direito à vida, à liberdade, à
propriedade, à política e à igualdade.
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•Um fato marcante que elevou a cidadania ao
que conhecemos hoje foi a Carta de Direitos
da ONU (1948). Nela afirma-se que todos os
homens são iguais perante a lei, independente
de raça, credo e etnia. Confere-se o direito a
um salário digno, à educação, à saúde, à
habitação e ao lazer. Assegura-se o direito de
livre expressão, de militar em partidos
políticos, sindicatos, movimentos e
organizações da sociedade civil.

CIDADANIA E DEMOCRACIA 
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Direitos e Deveres

Alguns deveres do cidadão 
impostos são:
•Voto eleitoral;
•Cumprimento das leis;
•Educar e proteger os seus 
semelhantes;
•Proteger o meio ambiente, 
natureza;
•Cuidado pelo espaço, 
patrimônios público e social 
do País.

Alguns direitos do cidadão são:
•Voto eleitoral;
•Direito de ir e vir;
•Liberdade para escrever e dizer o que pensa;
•Todos devem respeitar a crença e a fé, no
pensamento e nas atividades sociais;
•Os cidadãos são livres para exercer qualquer
trabalho, ofício ou profissão, porém a lei pode
exigir que exista algum tipo de estudo e
diploma;
•Direito à saúde, moradia, alimentação,
trabalho, previdência social, lazer e educação.
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(ENEM/2011)

01. “No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se
basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que,
sem dúvida, viabiliza melhor participação social. A condição cidadã depende,
seguramente, da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo
contingente populacional.

Formação de leitores e construção da cidadania, memória e presença do PROLE. Rio de Janeiro: FBN, 2008.”

Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para
garantir o exercício da cidadania, o autor:

A) critica os processos de aquisição da leitura e da escrita.
B) fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil.
C) incentiva a participação efetiva na vida da comunidade.
D) faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro.
E) define instrumentos eficazes para elevar a condição social da
população do Brasil.
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02. (Enem 2014)
TEXTO l
Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de
seus próprios interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos atenienses, decidimos as
questões públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à
ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação.

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado).

TEXTO II
Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada menos que pelo direito de
administrar justiça e exercer funções públicas; algumas destas, todavia, são limitadas
quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser
exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos
intervalos de tempo prefixados.

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985.
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Comparando os textos l e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) quanto
para Aristóteles (no século IV a.C.), a cidadania era definida pelo(a):

a) prestígio social.
b) acúmulo de riqueza.
c) participação política.
d) local de nascimento.
e) grupo de parentesco.
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03. (Enem 2013) Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na
condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações
homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas
não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay.
Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era
eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes.

ROSS, A. “Na máquina do tempo”. Época, ed. 766, 28 jan. 2013.

A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a

A) ampliação da noção de cidadania.
B) reformulação de concepções religiosas.
C) manutenção de ideologias conservadoras.
D) implantação de cotas nas listas partidárias.
E) alteração da composição étnica da população.
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01. O que é cidadania? De que forma você pode exercer a cidadania na cidade/bairro
em que você vive?

@keuricampelo
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GABARITO:
1. D
2. C
3. A


