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Desafio 1

01 - Cargo do Poder Legislativo Municipal

02 - Estado de natureza para Rousseau

03 - Chefe do Poder Executivo Municipal

04 - Chefe do Poder Executivo Estadual

05 - Livro de Nicolau Maquiavel

06 - Só uma pessoa decide

07 - Valor defendido por John Locke

08 - Chefe do Poder Executivo Federal

09 - Muitas pessoas decidem

10 - Braço armado do Estado para manter a ordem

11 - Poucas pessoas decidem

12 - É sagrada para o Liberalismo 

13 - Livro de Thomas Hobbes

14 - Cargo do Poder Legislativo Municipal

15 - Cargo do Poder Legislativo Federal
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01 - Todos os seres humanos nascem _____ e iguais

em dignidade e direitos.

02 – A _____ é a Lei Máxima que limita poderes e

define direitos e deveres dos cidadãos.

03 - Votar é um _____ de todo cidadão.

04 - Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem

direito a igual _____ por igual trabalho.

05 - As operações de manutenção da paz, realizadas

pela ONU, _____ o cumprimento dos direitos

humanos em diversas partes do mundo.

06 - Todos são _____ perante a Lei.

Desafio 2
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Desafio 3

01 - A urbanização intensificada no período _____

tornou o campo dependente da cidade.

02 - A migração da população do campo para a

cidade é chamada de _____ rural.

03 - A urbanização teve duas importantes causas no

período industrial: geração de _____ na cidade e

substituição de trabalhadores por máquinas no

campo.

04 - A urbanização ocorre de forma mais lenta e

_____ nos países desenvolvidos.

05 - _____ é o crescimento da extensão territorial e

da população das cidades.

06 - A urbanização ocorre de forma _____ e com

problemas estruturais nos países desenvolvidos.
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01 - Liberdade de _____ é o direito de expressar

opiniões, ideias, pensamentos, sentimentos e afins.

02 - Liberdades civis são os _____ que todas as

cidadãs e cidadãos têm de expressar livremente suas

opiniões e preferências, sem sofrer censura ou

perseguição de governos, instituições ou grupos

sociais.

03 - Liberdade de _____ é o direito de formar um

grupo para determinada atividade social, financeira,

econômica, dentre outras.

04 - Liberdade _____ é o direito de escolha de

qualquer ou nenhuma religião, sem ser vítima de

preconceito ou similar.

05 - Liberdade de _____ é o direito de pensar,

conscientizar, decidir e imaginar sem sofrer

repressão por isso.

Desafio 4
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Desafio 1 - Gabarito

01 - Cargo do Poder Legislativo Municipal

02 - Estado de natureza para Rousseau

03 - Chefe do Poder Executivo Municipal

04 - Chefe do Poder Executivo Estadual

05 - Livro de Nicolau Maquiavel

06 - Só uma pessoa decide

07 - Valor defendido por John Locke

08 - Chefe do Poder Executivo Federal

09 - Muitas pessoas decidem

10 - Braço armado do Estado para manter a ordem

11 - Poucas pessoas decidem

12 - É sagrada para o Liberalismo 

13 - Livro de Thomas Hobbes

14 - Cargo do Poder Legislativo Municipal

15 - Cargo do Poder Legislativo Federal
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01 - Todos os seres humanos nascem LIVRES e

iguais em dignidade e direitos.

02 – A CONSTITUIÇÃO é a Lei Máxima que limita

poderes e define direitos e deveres dos cidadãos.

03 - Votar é um DEVER de todo cidadão.

04 - Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem

direito a igual REMUNERAÇÃO por igual trabalho.

05 - As operações de manutenção da paz, realizadas

pela ONU, FISCALIZAM o cumprimento dos direitos

humanos em diversas partes do mundo.

06 - Todos são IGUAIS perante a Lei.

Desafio 2 - Gabarito
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01 - A urbanização intensificada no período

INDUSTRIAL tornou o campo dependente da cidade.

02 - A migração da população do campo para a

cidade é chamada de ÊXODO rural.

03 - A urbanização teve duas importantes causas no

período industrial: geração de EMPREGOS na

cidade e substituição de trabalhadores por máquinas

no campo.

04 - A urbanização ocorre de forma mais lenta e

GRADUAL nos países desenvolvidos.

05 - URBANIZAÇÃO é o crescimento da extensão

territorial e da população das cidades.

06 - A urbanização ocorre de forma ACELERADA e

com problemas estruturais nos países desenvolvidos.

Desafio 3 - Gabarito
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01 - Liberdade de EXPRESSÃO é o direito de

expressar opiniões, ideias, pensamentos,

sentimentos e afins.

02 - Liberdades civis são os DIREITOS que todas as

cidadãs e cidadãos têm de expressar livremente suas

opiniões e preferências, sem sofrer censura ou

perseguição de governos, instituições ou grupos

sociais.

03 - Liberdade de ASSOCIAÇÃO é o direito de

formar um grupo para determinada atividade social,

financeira, econômica, dentre outras.

04 - Liberdade RELIGIOSA é o direito de escolha de

qualquer ou nenhuma religião, sem ser vítima de

preconceito ou similar.

05 - Liberdade de PENSAMENTO é o direito de

pensar, conscientizar, decidir e imaginar sem sofrer

repressão por isso.

Desafio 4 - Gabarito



Vamos analisar sua indicação e disponibilizá-la para outros

alunos. Você pode enviar um e-mail para o endereço

contato@cidadeemjogo.org.br ou, se preferir, preencha o

formulário disponível em nosso portal.

Compartilhe conosco outros materiais que

você utiliza para estudar e que têm relação

com o game Cidade em Jogo!

WWW.CIDADEEMJOGO.ORG.BR

http://www.cidadeemjogo.org.br/
http://www.cidadeemjogo.org.br/
http://13.58.122.3/cidadeemjogo/
http://13.58.122.3/cidadeemjogo/

