
 

 

Professor Gilberto – AP 08 
 

01. O que caracteriza essencialmente a esfera dos direitos conhecida como direitos sociais? Dê exemplos 
desses tipos de direitos. 

 
02. Comente uma característica fundamental dos direitos humanos. 
 
03. (Enem 2017) Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem: foi no século XVIII — em 

1789, precisamente — que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração se impôs como necessária para um grupo de 
revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades: o 
iluminismo.  

FORTES, L. R. S. O Iluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 1981 (adaptado). 
   

Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem 
como uma de suas bases a 
a)  modernização da educação escolar.     
b)  atualização da disciplina moral cristã.    
c)  divulgação de costumes aristocráticos.    
d)  socialização do conhecimento científico.     
e)  universalização do princípio da igualdade civil.    

   
04. (Uern 2013) Cidadania e cidadão são palavras que vêm do latim “civitas”. O termo indicava a convivência 

das pessoas que participavam das decisões sobre os rumos da sociedade. 
(Cotrim, Gilberto. 1955. História Global – Brasil e Geral. Volume único. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 81.) 

 
A história cumpre o papel de educar as novas gerações com concepções, ideias e informações consideradas 
válidas, adequadas ou corretas, segundo consensos mínimos que vão se construindo nas gerações 
anteriores e se legitimando ao longo do tempo. O conceito e a prática de cidadania são exemplos disso. 
Acerca do sentido atual do conceito de cidadania e do papel da história na construção desse conceito, 
assinale a afirmativa correta. 
a)  Ao longo do século passado, através das mudanças sociopolíticas ocorridas principalmente no Brasil, o 

conceito de cidadania se destituiu totalmente do sentido social, passando a ser um ato puramente 
individual.    

b)  Ser cidadão hoje é apenas estar em dia com suas obrigações eleitorais, mantendo-se informado sobre 
os pleitos e os trâmites das eleições, já que a palavra cidadania é sinônimo de “política” enquanto 
forma de governo.    

c)  Na atual conjuntura, a partir de discussões constantes e uma educação mais intensa e democrática, o 
termo cidadania ganha um sentido mais amplo de participação na vida social e, principalmente, de 
legitimidade de direitos e deveres.    

d)  A partir dos conceitos históricos que vão sendo deflagrados a cada período e em cada cultura 
específica, o conceito de cidadania perde o sentido inicial e passa a ser sinônimo de condição 
socioeconômica, ou seja, o cidadão e quem detém poder.    

 
05. (Fgv 2015) A imagem retrata a jovem paquistanesa Malala Yousafzai em discurso na ONU, em julho de 

2013, trajando o véu e o xale da ex-premiê do Paquistão Benazir Bhutto, assassinada em 2007 em um 
atentado político. 
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Leia trechos do discurso de Malala: 
 

Queridos amigos, em 09 de outubro de 2012, o Talibã atirou no lado esquerdo da minha testa. Atiraram 
nos meus amigos também. Eles acharam que aquelas balas nos silenciariam. Mas falharam e, então, do 
silêncio vieram milhares de vozes. (...) O sábio ditado que diz A caneta é mais poderosa que a espada é 
verdadeiro. Os extremistas têm medo dos livros e das canetas. O poder da educação os assusta e eles têm 
medo das mulheres. (...) É por isto que eles mataram 14 estudantes inocentes no recente ataque em 
Quetta. E é por isto que eles matam professoras. É por isto que eles atacam escolas todos os dias: porque 
tiveram e têm medo da mudança, da igualdade que vamos trazer para a nossa sociedade. (...) Deixem-nos 
pegar nossos livros e Canetas porque estas são as nossas armas mais poderosas. Uma criança, um 
professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. 

 http://www.ikmr.org.br/dia-malala-discurso-onu/ 
 

Com base no texto, o apelo lançado por Malala 
a)  simboliza a luta das meninas para frequentarem a escola em países com restrições religiosas, culturais 

e políticas à instrução feminina, como no caso do Paquistão, sob domínio Talibã, e da Índia, submetida 
à lei oficial da Sharia.    

b)  advoga o princípio da educação como arma contra a discriminação muçulmana das minorias étnico-
religiosas curda e pachtun e como meio para pacificar a guerra civil em seu país.    

c)  apoia a formação militar feminina, inspirando-se no programa de Benazir Bhutto, a primeira mulher a 
ocupar um cargo de chefe de governo de um estado muçulmano moderno.    

d)  defende a educação como um dos direitos humanos básicos e como um meio para a libertação dos 
indivíduos de regimes e crenças excludentes e discriminatórios.    

e)  sustenta o protagonismo feminino de todas as mulheres e condena todas as religiões, em nome da 
adoção de um sistema de educação laico e igualitário no Paquistão.    


