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O que você aprenderá? 

Descritor - D17: Relacionar a participação dos cidadãos na conquista dos direitos humanos. 

Atividade 1: 

O combate à miséria e à fome é um compromisso para garantir a cidadania da população brasileira. Por que existe essa relação 
entre a condição de vida e cidadania: 

a) porque a pobreza é natural para os indivíduos que não trabalham. 

b) porque a miséria e a fome é responsabilidade do esforço e vontade de cada um e os governos não precisam se preocupar 
com o bem-estar da população. 

c) porque a cidadania é utilizada como ferramenta para separar as pessoas que são ricas das pobres social e produz 
desigualdades. 

d) porque a miséria e a fome é consequência de problemas sociais que impedem que os cidadãos tenham garantidos o direito 
a uma vida digna e afetam sua participação na sociedade. 

 

Atividade 2: 

Os direitos humanos são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania, pois eles visam garantir: 

a) às camadas sociais mais favorecidas, ou seja, as pessoas que têm mais condições financeiras, um ambiente estável e 
seguro. 

b) o direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à segurança e à educação; sem discriminação. 

c) que todos os seres humanos cumpram as leis sem questionar. 

d) que aqueles que cometem crimes sejam protegidos da polícia e da condenação. 



 

 

O que você aprenderá? 

Descritor - D18: Identificar a busca pela cidadania como resultado de lutas e conflitos sociais em diferentes contextos 

históricos. 

Atividade 1: 

Observe a imagem: 

 
Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br/card/diretas-ja  

 
 

A Campanha chamada "Diretas-Já" foi um episódio marcante ocorrido na década de 1980. Ela foi um momento bastante 
significativo do processo histórico no Brasil, que lutava: 

a) pela reconciliação dos grupos que tinham opiniões diferentes sobre a política. 

b) pela coligação dos partidos políticos. 

c) pelo direito da população em escolher o presidente. 

d) pela continuação da Ditadura Militar. 

http://memorialdademocracia.com.br/card/diretas-ja


 

 

Atividade 2: 

Considerando o trabalho escravo dos negros africanos trazidos ao Brasil, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) As condições de vida dos escravos africanos eram muito ruins. Isso explica por que a média de anos que eles conseguiam 
trabalhar, não ultrapassava quinze anos. 

b) Os negros africanos reagiram à escravidão de diversas formas: tentativas de fuga, formação de quilombos, preservação dos 
cultos religiosos, da dança e da música. 

c) Apesar dos negros ainda enfrentarem muito preconceito na sociedade atual, eles são parte integrante e fundamental da 
história brasileira. 

d) O trabalho escravo no Brasil durou menos de uma década e após esse período, os direitos da população negra sempre foi 
respeitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O que você aprenderá? 

Descritor - D19: Compreender as conquistas políticas, civis e sociais dos diferentes grupos em diferentes tempos históricos. 

 

Atividade 1: 

A desigualdade no Brasil envolve questões sociais, de etnia e culturais, que faz com que diferentes movimentos sociais se 
mobilizem em busca do atendimento às suas necessidades e a garantia de direitos e deveres de forma igual. O movimento negro é 
um deles e depois de muita luta, passou a ter, como reconhecimento por sua história, o mês de novembro, como mês da consciência 
negra.  

Leia o trecho a seguir, que explica o significado deste importante momento:  

 

 

 

 

 

 

 

A consciência negra é isto: um misto de conscientização da importância do preto na sociedade, do reconhecimento do valor, da 

cultura e da luta de pessoas pretas que não se calaram e levantaram a cabeça contra o racismo. Apesar do protagonismo negro 

nessa consciência — que mais do que uma ideia ou conceito, é uma espécie de prática que dá “movimento” aos movimentos 

sociais —, podemos esperar que, a partir do choque com a consciência negra, as pessoas brancas repensem suas práticas.  

Disponível em: https://zumbidospalmares.edu.br/entenda-o-objetivo-e-a-importancia-do-mes-da-consciencia-negra/  

https://zumbidospalmares.edu.br/entenda-o-objetivo-e-a-importancia-do-mes-da-consciencia-negra/


 

 

Apesar de grandes realizações, o movimento negro ainda luta pelo atendimento a diversas necessidades. Assinale a alternativa 
que contém somente reivindicações e pautas desse movimento. 

 

a) Que as pessoas possam receber salários iguais. 

b) Redistribuição de terras aos sem-terra. 

c) Fim da diferença salarial entre negros e brancos, acesso às escolas e às universidades, preservação e reconhecimento da 
herança cultural afro-brasileira. 

d) Combate às discriminações entre homens e mulheres e dos trabalhadores urbanos. 

 

Atividade 2: 

Observe a figura a seguir, que retrata uma manifestação do dia 8 de março, considerado como o dia internacional da mulher: 

 
                                                      Disponível em: https://www.cut.org.br/fotos/8-de-marco-de-2019-ato-manifestacao-dia-internacional-da-mulher-b0e4 

 
  

https://www.cut.org.br/fotos/8-de-marco-de-2019-ato-manifestacao-dia-internacional-da-mulher-b0e4


 

 

Sobre o tema nela retratado, é CORRETO afirmar que: 

 

a) É um movimento social que luta pela preservação do meio ambiente e por uma vida mais sustentável. 

b) É um movimento social formado por trabalhadores, reivindicando aumento salarial e condições de trabalho. 

c) É um movimento social que luta pelo direito de ter um espaço de terra para morar e trabalhar, chamado Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST). 

d) É um movimento social feminista, que luta contra o machismo na sociedade, por direitos iguais no mercado de trabalho, 
respeito, liberdade de escolha e autonomia da mulher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O que você aprenderá? 

Descritor - D20: Reconhecer a importância dos direitos e deveres civis, políticos e sociais na construção da cidadania em 

diferentes temporalidades. 

 

Atividade 1: 

O significado da cidadania está em constante transformação e a história nos mostra que os direitos da população foram sendo 
ampliados ao longo do tempo.  

Para a conquista e a ampliação de direitos da população, foi muito importante: 

 

a) As formas de poder onde uma única pessoa decide e define os direitos da população que governa. 

b) As pessoas obedecerem às normas e regras sem nenhum questionamento. 

c) A mobilização de pessoas e a atuação de movimentos sociais e de classe. 

d) A candidatura em eleições, porque é a única forma de discutir e exigir que os direitos da população sejam criados e 
respeitados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atividade 2: 

Os movimentos sociais estão presentes nas sociedades democráticas e são formados por pessoas que lutam coletivamente 
pelo cumprimento dos direitos adquiridos, reivindicam o atendimento das necessidades e a garantia de novos direitos, além de se 
colocarem contra a exclusão social. Sobre essa questão, é correto dizer que os movimentos sociais: 

 

a) Fazem protestos que apoiam a desordem, a bagunça e crimes que colocam em risco a cidadania e os direitos da população. 

b) Atuam sem motivos ou objetivos, somente para agrupar um número de pessoas. 

c) Foram criados pelos governantes para ajudarem nos seus governos. 

d) São muito importantes, já que é por meio da ação desses movimentos que direitos são conquistados e exigidos. 

 
 


