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Conceito de Cidadania e seus Direitos 
 
1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos básicos das Nações 
Unidas e foi assinada em 1948. Nela, são enumerados os direitos que todos os seres humanos 
possuem. Assim, é correto afirmar que, em seu preâmbulo, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos prevê: 

a) que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de 
seus direitos iguais e inalienáveis não é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo. 

b) que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que 
ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que todos 
gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da 
necessidade não pôde ser proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. 

c) que é essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o 
ser humano seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. 

d) que não se prevê ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre 
as nações. 

e) que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos 
humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos 
entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores 
condições de vida em uma liberdade mais ampla. 

 
 
2. Leia o texto abaixo. 
Como valor universal, os direitos humanos justificam ações políticas e intervenções militares 
internacionais e, paradoxalmente, influenciam movimentos sociais de dimensão universal ou 
regional e local. Os movimentos sociais produzem conflitos, ampliam os espaços de participação 
e procuram novas formas de organização social. 
 

(Sólon Eduardo Viola. Movimentos Sociais e Direito – adaptado) 
 
Com referência aos novos movimentos sociais, qual opção se apresenta como incorreta? 

a) As questões ambientais se inserem efetivamente no conjunto de temas abordados pelos 
novos movimentos sociais, assim como questões relativas à situação das mulheres, os 
direitos dos homossexuais e as questões étnicas e raciais.    

b) Os novos movimentos sociais refletem a complexidade das relações existentes no mundo 
globalizado, considerando as diversidades e evitando assumir posições políticas 
contestatórias e/ou polêmicas.    

c) Os atuais movimentos sociais lutam por uma cidadania universal por meio da extensão dos 
direitos de cidadania a todos os indivíduos que compõem a sociedade.    

d) A busca de reconhecimento identitário é uma das marcas mais visíveis dos novos 
movimentos sociais.    

e) Os avanços tecnológicos e o barateamento dos meios de transporte potencializam as 
ações dos movimentos sociais. As redes sociais ampliaram os fóruns de discussão, unindo 
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ativistas de vários segmentos com ideias semelhantes e tornando mais visível a conexão 
entre os problemas locais e suas fontes globais.    

 
 
3. A Constituição Federal, em seu título II, capítulo I, prevê os Direitos e Garantias 
Fundamentais e os direitos e deveres individuais e coletivos e, assim como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, são enumerados os direitos que todos os seres humanos 
possuem, exceto: 

a) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. 

b) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 
Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

c) Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
d) Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras 

de cada Estado, mas não tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 
regressar. 

e) Conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder. 

 
 
4. Nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar 
que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque, 
um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. 

 
KING Jr., M. L. Eu tenho um sonho, 28 ago. 1963 

Disponível em: www.plamares.gov.br. Acesso em: 30 nove. 2011 (adaptado). 
 
O cenário vivenciado pela população negra, no sul dos Estados Unidos nos anos 1950, conduziu 
à mobilização social. Nessa época, surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin 
Luther King e objetivavam 

a) a conquista de direitos civis para a população negra. 
b) o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. 
c) a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. 
d) a incorporação dos negros no mercado de trabalho. 
e) a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Aula ao Vivo 

Sociologia 
Larissa Rocha 
07 e 14.08.2015 

 

Gabarito 

 
1. E 
2. B 
3. D 
4. A 

 
 
 
 


