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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSORAS: Gilbert Miguel Ribeiro 
 

7º ANO 
ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de História: Estado, nação e outros conceitos  
Obs: Texto foi passado no quadro, os alunos têm no caderno, na semana de 10à 14 de fevereiro.  
 

ATIVIDADES 
 
1- Explique com suas palavras o que você entendeu por Povo, conceito trabalhado no texto 
“Estado, nação e outros conceitos”: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2 – Segundo o texto base para estas atividades, qual a função do governo?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
3 – Sociedade é: 
 
(    ) As pessoas que moram na mesma cidade, no mesmo bairro. 
(    ) Pessoas que têm a mesma cultura.   
(    ) Refere-se apenas a classe dominante de um país, ou nação. 
(    ) É um sistema de interações humanas culturalmente padronizados, com normas, posições e 
papeis.  
  
4 – Leia o texto, e depois faça as atividades referentes a ele. 
 
Cidadania 
 Ser cidadão é ter direitos e deveres. Direitos que devem ser cumpridos pelo governo e 
deveres que cada de nós tem que cumprir na sociedade. 
 A Constituição é a lei máxima que garante todos os nossos direitos. 
 Temos como direito político o voto para escolhermos nossos governantes e 
representantes. Como direito civil o direito a vida, à liberdade, à propriedade e á igualdade 
perante a lei. Temos ainda os direitos sociais, que nos garantem o direito a uma vida digna, com 
trabalho, salário justo, aposentadoria por tempo de serviço, educação, moradia e saúde. 
 Como deveres: o dever de votar, pagar impostos e exigir que eles retornem à população, 
participar da comunidade e buscar soluções para problemas, respeitar as diferenças culturais, 
religiosas, sexuais e intelectuais e muitos outros.  
 Embora assegurados pela Constituição, será que todos os brasileiros desfrutam 
plenamente de seus direitos? O exercício da cidadania está sendo garantido? 
 
4.1 – Encontre no diagrama as palavras em destaque no texto.            
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