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Texto 1: “Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas 
por nós mesmos...”  - TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. 
Brasília: UnB, 1987 (adaptado).

Texto 2: “Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada 
menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções 
públicas...” - ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985

Questão 1
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Comparando os textos l e II, pode-se afirmar que a cidadania era
definida

a) Pelo prestígio religioso.
b) Pelo acúmulo de riqueza.
c) Pela participação política.
d) No local de nascimento.
e) Pelo grupo de parentesco.

Questão 1

C
3



Questão 2

“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... Aos 44 anos e presenciei uma transformação
impressionante na condição de homens e mulheres gays nos
Estados Unidos...”
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Questão 2

A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como 
condição necessária a:

a) manutenção de ideologias conservadoras.
b) reformulação de concepções religiosas.
c) ampliação da noção de cidadania
d) implantação de cotas nas listas partidárias.
e) alteração da composição étnica da população.
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TEXTO I
A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo
decisório.
TEXTO II
É necessário que haja liberdade de expressão e acesso por parte da
população às informações trazidas a público pela imprensa.

Questão 3

Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I, os
meios de comunicação, de acordo com o Texto II, assumem um
papel relevante na sociedade por
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a) orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua
sobrevivência e bem-estar.

b) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos.
c) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para

conscientização política.
d) promoverem a unidade cultural, por meio das transmissões

esportivas
e) fornecerem informações que fomentam o debate político na

esfera pública. E


