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Cidadania 
 
1. (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.) 
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. 

 
 
2. (Enem 2010)  
TEXTO l 
“Pecado nefando” era expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. 
Nefandus: o que não pode ser dito. A Assembleia de clérigos reunida em Salvador, em 1707, 
considerou a sodomia “tão péssimo e horrendo crime”, tão contrário à lei da natureza, que “era 
indigno de ser nomeado” e, por isso mesmo, nefando. 
(NOVAIS, F.; MELLO E SOUZA L. História da vida privada no Brasil. V. 1. São Paulo: Companhia 

das Letras. 1997 adaptado). 
TEXTO II 
O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De acordo 
com o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais (LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Travestis), nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no 
País. 

(Disponível em: www.alemdanoticia.com.br/utimas_noticias.php?codnoticia=3871. 
Acesso em: 29 abr. 2010 adaptado). 

A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e, muitas vezes, expressa-
se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, 
perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associadas: 

a) À baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos de 
cidadania dos homossexuais. 
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b) À falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas 
relacionadas à violência contra homossexuais. 

c) À Constituição de 1988, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los 
de exercer seus direitos políticos. 

d) A um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de 
tabus e intolerância. 

e) A uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir dos posicionamentos 
de correntes filosófico-científicas. 

 
 
3. (Enem 2009)  Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela 
dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho 
trivial ou de negócios — esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades 
morais —, tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é 
indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas”. 

(VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994.) 
O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania 

a) Possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos 
de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de 
trabalhar. 

b) Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma 
concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. 

c) Estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava 
todos os habitantes da pólis a participarem da vida cívica. 

d) Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos 
deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. 

e) Vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que 
tinham tempo para resolver os problemas da cidade. 

 
 
4. (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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5. (Enem 2012)  
TEXTO I 
O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através 
da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está presente em todos 
os redutos — seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O 
brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do 
reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõem 
como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes. 
(Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime sem rosto. IstoÉ. Edição 2099; 3 fev. 2010.) 
TEXTO II 
Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um 
controle muito específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que 
as pessoas anteponham limitações umas às outras, e todas as limitações são convertidas, na 
pessoa a quem são impostas, em medo de um ou outro tipo. 

(ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.) 
Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no Texto II, o argumento 
do Texto I acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a 

a) Incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de 
aparatos de controle policial. 

b) Manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de leis e 
atos administrativos. 

c) Inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias nas 
grandes cidades brasileiras. 

d) Dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social 
compatíveis com valores democráticos. 

e) Incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle 
social específicos à realidade social brasileira. 
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