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 Conceito de Cidadania e seus Direitos 
 
1. 

 
A charge de Miguel Paiva, publicada no dia da promulgação da atual Constituição brasileira, 
aponta para a contradição entre realidade social e garantias legais. 
No Brasil, o acesso aos direitos de cidadania é limitado fundamentalmente pelo seguinte fator: 

a) formação profissional 
b) demanda habitacional 
c) distribuição da riqueza 
d) crescimento da população 

 
 
2. O conceito de cidadania é considerado um dos mais importantes nas Ciências Sociais. Diz 
respeito à participação de um cidadão na comunidade, e no compartilhamento de valores comuns. 
Pode-se dizer que, nos últimos anos, a construção da cidadania diz respeito à própria construção 
da nacionalidade. Para que ela se realize plenamente, o cidadão pleno seria aquele titular de três 
direitos fundamentais: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Entre as questões 
abaixo, assinale a alternativa referente às características dos direitos civis.  

a) Diz respeito à participação no governo da sociedade, de fazer demonstrações políticas. 
Através dele podemos discutir problemas do governo, de organizar partidos, de votar, de 
ser votado.  

b) Diz respeito à vida em sociedade que garante a participação das pessoas no governo; 
garante a participação na distribuição da riqueza coletiva; incluem o direito à saúde, a um 
salário justo, ao trabalho, à aposentadoria, enfim, um mínimo bem-estar para todos.  

c) Diz respeito aos direitos essenciais à vida, ao direito de propriedade e à igualdade perante 
a lei. Trata-se de um direito que se desdobra na garantia de ir e vir, de escolher o seu 
próprio trabalho, de liberdade de expressão, de não ser condenado sem processo legal 
regular, de garantias da liberdade individual.  
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d) Diz respeito aos elementos que garantem a existência de uma máquina burocrática 

administrativa do Poder Executivo. A ideia central desse direito é a justiça social.  
e) Diz respeito à participação de poucos indivíduos no governo da sociedade. Está mais 

voltado para pessoas vinculadas a partidos políticos que elaboram projetos sociais. 
 

 
3. “A cidadania traz em primeiro lugar a ideia de consciência coletiva, de vontade geral, ideia que, 
de Hobbes a Rousseau, constituiu, não a democracia liberal respeitadora dos direitos humanos 
fundamentais, mas o espírito republicano, a ideia dos antigos. (...) A ideia de república evoca os 
deveres e sacrifícios que o cidadão deve aceitar para defender e tornar viável a comunidade de 
cidadãos.”  

(ALAIN TOURAINE, 1998, p. 205)  
 
Há uma relação direta entre direitos e obrigações nos sistemas democráticos. E, nos sistemas 
republicanos, uma ênfase nos interesses:  

a) econômicos.  
b) particulares.  
c) privados.  
d) públicos.  
e) regionais. 

 
 

4. “Na democracia, o governo deve ser de muitos para resistir à imposição de poucos, e o poder 
deve ser limitado pelas normas para evitar o arbítrio discricionário de quem o exerce (... ) “ . A 
organização do sistema político democrático é resultado de um equilíbrio entre direito e poder. 
Identifique a afirmativa que explica o bom funcionamento desse equilíbrio institucional.  

a) O direito será alcançado pelo poder de muitos sobre poucos.  
b) Os poderes locais aumentam sua influência em detrimento dos poderes centrais dos 

Estados Nacionais.  
c) Os direitos devem ser limitados pelas leis.  
d) O direito deve valer mais que o poder.  
e) Os poderes devem ser exercidos com força para garantir os direitos.  
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 Gabarito 

 
1. C 
2. C 
3. D 
4. D 

 
 
 
 
 
 

 


