
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

1. Leia um trecho do primeiro Ato Institucional (AI-1) e responda ao que se pede.  

Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964 

À Nação  

É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir 

ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver 

neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como 

na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm>. Acesso em: 4. out. 2018. 

Em sua opinião, por que os militares denominaram a ditadura civil-militar, que se iniciava no Brasil 
a partir de 1964, de revolução? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Os anos 1960: revolução cultural? 
A ditadura civil-militar e os processos de resistência 
As questões indígena e negra e a ditadura 

Habilidade 
(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no 
Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos 
de violação dos direitos humanos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 14  

Grade de correção 

100% 

O aluno responde que os militares denominaram de revolução o golpe que depôs o 
presidente João Goulart, a fim de dar legitimidade ao Ato Institucional, que contava 
com o apoio dos Estados Unidos e das camadas médias conservadoras, temerosas 
de que ocorresse uma revolução comunista no Brasil.  

50% 

O aluno responde que os militares denominaram de revolução o golpe que depôs  
o presidente João Goulart, a fim de legitimar o Ato Institucional, mas não explica 
que o golpe contava com o apoio das camadas médias da população e com o apoio 
dos Estados Unidos, ambos temerosos da ameaça comunista. 

0% 
O aluno não identifica que o objetivo dos militares, ao denominar o golpe de 
revolução, era de dar legitimidade à ditadura civil-militar que se iniciava.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A habilidade trabalhada suscita o desenvolvimento da compreensão do processo histórico 
que culminou na deposição de João Goulart e na consequente ditadura militar, para que se 
desenvolvam as noções de mudança, permanência e aspectos ligados às relações de poder 
no campo da política e, sobretudo, para que se compreenda a importância de uma sociedade 
democrática. Se os alunos apresentarem rendimento insuficiente, leia novamente para eles  
o suporte, esclareça dúvidas que tiverem restado, e peça-lhes que refaçam a questão.  
Se ainda assim a dificuldade se mantiver, passe aos alunos uma atividade para ser realizada 
em casa, na qual deverão criar, no caderno, um esquema, em formato de fluxograma,  
que contenha os eventos de antes do golpe militar, do dia do golpe militar e de logo após  
a tomada do poder pelos militares. Assim, espera-se que eles compreendam o processo 
como um todo e não somente os fatos históricos.  

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm
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2. Leia abaixo um trecho do quinto Ato Institucional (AI-5). 

Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. 

Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso 

Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato 

Complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar 

quando convocados pelo Presidente da República. [...] 

Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, 

simultaneamente, em: 

I ‒ cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; 

II ‒ suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 

III ‒ proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política; 

IV ‒ aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: 

a) liberdade vigiada; 

b) proibição de frequentar determinados lugares; 

c) domicílio determinado, [...] 

Art. 10º ‒ Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes 

políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm>. Acesso em: 30 set. 2018. 

Com base no texto, justifique por que o AI-5 é considerado como a imposição mais dura do regime 
militar à sociedade brasileira. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Os anos 1960: revolução cultural? 
A ditadura civil-militar e os processos de resistência 
As questões indígena e negra e a ditadura 

Habilidade 
(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no 
Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos 
de violação dos direitos humanos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 14  

Grade de correção 

100% 

O aluno cita, no mínimo, mais de um exemplo extraído do texto acima, como  
a possibilidade de fechar o Congresso, a suspensão do habeas corpus e o 
estabelecimento da censura, pela qual todas as produções artísticas eram 
submetidas à análise e a um possível veto. 

50% O aluno cita somente um exemplo de imposição instituída no AI-5.  

0% 
O aluno não identifica no texto nenhum item que se refira ao recrudescimento  
da ditadura militar. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos apresentem rendimento insuficiente e não identifiquem nenhum item no 

texto-base, retome o conteúdo referente à instauração dos Atos Institucionais, ressaltando  

o que cada Ato modificou em favor do regime militar e as consequências para a população. 

Para isso, desenhe uma linha do tempo no quadro com as datas dos Atos Institucionais. 

Depois, peça aos alunos que preencham uma tabela no caderno com os seguintes dados:  

ano do AI, presidente no comando, o que o Ato instituiu, quais setores ou pessoas que foram 

afetadas por esse Ato. Assim, trabalham-se noções de mudança e permanência,  

bem como exercita-se a empatia ao pedir aos alunos que listem as pessoas e os setores 

afetados pela instituição desses Atos. Depois, refaça a leitura dos artigos disponíveis nesta 

questão para auxiliar a turma na identificação dos dispositivos legais que endureceram a 

repressão da ditadura militar. Caso eles não identifiquem os principais elementos esperados, 

leia novamente o texto-base com eles e, se considerar pertinente, utilize um tom enfático 

quando passar pela leitura dos itens que endureceram o regime militar. Então, peça- 

-lhes que refaçam a questão. Caso o aluno consiga identificar os elementos esperados, 

significa que ele compreende o conteúdo e soube ler e interpretar a fonte histórica.  

Também pode ser interessante para tornar mais claro o que esse Ato significava na prática 

propor uma conversa com a participação dos alunos sobre direitos conquistados, ações e 

manifestações de nosso presente que não poderiam ocorrer caso o AI-5 estivesse em vigor, 

peça a eles que considerem essa situação hipotética e citem exemplos, isso os ajudará a 

perceber como esse Ato interferia na vida de todos, e como iria interferir até na vida  

deles – músicas de crítica social/política, como o rap, não poderiam ser feitas ou escutadas, 

manifestações nas ruas, poderiam ser vigiados etc. Com essa atividade os alunos perceberão 

os motivos de o AI-5 ser o mais severo dos Atos. 
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3. Com base em seus conhecimentos, explique o que foi o Plano Cruzado.  
 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O processo de redemocratização 
A Constituição de 1988 e a emancipação das cidadanias (analfabetos, indígenas, negros, 
jovens etc.) 
A história recente do Brasil: transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 
aos dias atuais 
Os protagonismos da sociedade civil e as alterações da sociedade brasileira 
A questão da violência contra populações marginalizadas 
O Brasil e suas relações internacionais na era da globalização 

Habilidade 
(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período 
ditatorial até a Constituição de 1988. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 15  

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que o Plano Cruzado foi um conjunto de medidas econômicas 
adotado no governo de José Sarney, a fim de conter a inflação. Entre as medidas, 
estava o congelamento de preços e salários, e a função fiscalizadora da população 
em relação ao aumento ilegal do preço dos produtos. 

50% 
O aluno responde que o Plano Cruzado foi um conjunto de medidas adotada no 
governo de Sarney, a fim de conter a inflação, mas não desenvolve seu argumento 
apresentando algumas das medidas adotadas.  

0% 
O aluno não relaciona a manchete ao Plano Cruzado ou demonstra não saber o que 
foi o Plano Cruzado. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos apresentem rendimento insuficiente, retome as explicações sobre o governo 
Sarney e o Plano Cruzado. Nesse caso, peça aos alunos que realizem em casa uma pesquisa 
sobre quais foram as características do Plano Cruzado, qual foi sua duração, como a população 
participou dessas fiscalizações de preços, entre outras questões que podem ser levantadas 
sobre esse período. Para enriquecer o levantamento, peça também aos alunos que perguntem 
a um ou mais parentes (pais, avós ou tios) sobre o momento histórico tratado nesta questão. 
Os alunos podem perguntar como a família vivenciou esse período. Peça-lhes que levem suas 
pesquisas para a sala de aula para discutir com os colegas os pontos suscitados e dividir o que 
levantaram com seus familiares. Assim, espera-se que eles compreendam o que foi esse Plano 
e como a população se mobilizou nesse cenário.  
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4. Leia abaixo um trecho do discurso do então presidente dos Estados Unidos, George Bush, após os 
ataques às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. 

Boa noite. Hoje, nossos concidadãos, nosso modo de vida e nossa liberdade 

estiveram sob ataques terroristas em série e mortais. As vítimas estavam em aviões 

ou em seus escritórios; secretárias, empresários e mulheres, militares e funcionários 

públicos; mães e pais, amigos e vizinhos. [...] Estão em curso investigações para 

detectar quem está por trás desses atos malignos. Dirigi todos os recursos de nossos 

departamentos de inteligência e de segurança para encontrar os responsáveis e puni-

los. Não faremos distinção entre os terroristas que cometeram esses atos e aqueles 

que os protegem. [...] Os Estados Unidos, nossos amigos e aliados unimo-nos a todos 

aqueles que querem paz e segurança para o mundo e juntos venceremos a guerra 

contra o terrorismo.   

BUSH, George W. Address to The Nation. 11 set. 2001.  

Disponível em: <https://en.wikisource.org/wiki/9/11_Address_to_the_Nation>. Acesso em: 30 set. 2018. 

a) Com base no discurso do então presidente dos Estados Unidos, George Bush, e em seus 
conhecimentos sobre o tema, explique o que é “terrorismo”.  

b) Cite exemplos de outros casos recentes de terrorismo no mundo e algumas de suas consequências. 

  

https://en.wikisource.org/wiki/9/11_Address_to_the_Nation
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Os conflitos do século XXI e a questão do terrorismo 
Pluralidades e diversidades identitárias na atualidade 

Habilidade 
(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na 
contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques entre diferentes 
grupos e culturas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 17 

Grade de correção 

100% 

O aluno responde que o terrorismo se trata de atos de violência física ou psicológica 
cometidos contra a população de um país com o objetivo de provocar medo ou 
terror. Como exemplo, o aluno pode mencionar o ataque ao jornal Charlie Hebdo, 
em Paris, em 2015, que, como uma das consequências, propiciou  o movimento 
mundial “Je suis Charlie” em defesa da liberdade de expressão; o atentado em um 
show de Ariana Grande, no Reino Unido, em 2017; os ataques do Estado Islâmico, 
principalmente na Síria, país que já estava em guerra civil desde 2011; o aluno  
pode mencionar que tais atuações terroristas têm como consequência, nesse caso, 
o agravamento da destruição desse país, mais mortes, e o aumento do número de 
refugiados sírios pelas áreas invadidas pelo Estado Islâmico. Algumas consequências 
gerais do terrorismo que seria interessante os alunos mencionarem são a 
insegurança por parte das populações atingidas, e, por outro lado, o aumento de 
intolerância e discriminação por parte dessa mesma população, como o preconceito 
com pessoas da religião islâmica, que não devem ser confundidas com terroristas. 

50% 
O aluno responde o que é terrorismo, mas não cita outros exemplos de ações 
terroristas na atualidade.  

0% A resposta não aborda outros casos de terrorismo e seus efeitos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos apresentem rendimento insuficiente, é necessário retomar cuidadosamente o 
tema sobre terrorismo, a fim de evitar estereótipos e generalizações. Para isso, proponha aos 
alunos a construção de cartazes explicativos sobre os casos de ataques extremistas que 
tenham sido estudados no livro e a importância da prática da tolerância religiosa e cultural. 
Para a confecção dos cartazes serão necessários: cartolinas ou papel kraft, lápis de cor, 
canetas coloridas, recortes de jornais e revistas, entre outros itens que os alunos sugerirem. 
Em sala de aula ou no pátio da escola, forme uma roda com os materiais ao centro e converse 
com os alunos sobre o que é o terrorismo, estimulando que compartilhem o que já sabem e 
complementando o conceito. Converse também sobre a necessidade de rechaço a todo tipo 
de discriminação e xenofobismo derivados de generalizações. Após esse diálogo, peça-lhes 
que, com os materiais disponíveis, elaborem um cartaz explicativo sobre esse tema, 
ressaltando que, ao ser lido, o cartaz precisa ser claro quanto ao que pretende explicar. Assim, 
espera-se que os alunos compreendam mais efetivamente o conceito trabalhado. 
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5. Durante a ditadura civil-militar, o governo investiu em várias áreas da economia, como energia, 
transportes e telecomunicações. Foi um período de crescimento da economia que, mais tarde, 
ficou conhecido como o “milagre econômico brasileiro”. Apesar do crescimento pontual da 
economia, houve uma contradição no “milagre econômico brasileiro”, uma “farsa”. Qual foi? 

a) Na verdade, a economia brasileira não cresceu. Um exemplo disso é que a classe média não 

conseguia comprar nem carros nem imóveis. 

b) A economia cresceu e o Brasil se tornou a oitava maior economia do mundo, mas à custa do 

aumento da dívida externa. Por outro lado, ampliaram-se as desigualdades sociais com a 

concentração da renda, com a maior parte da população vivendo em situação de pobreza. 

c) Não houve contradição, pois o Brasil se tornou uma das maiores economias mundiais e toda a 

população acumulava riquezas. 

d) A contradição foi que o governo dizia que a economia estava crescendo, mas não havia empregos 

para os trabalhadores nem crédito para compras. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Os anos 1960: revolução cultural? 
A ditadura civil-militar e os processos de resistência 
As questões indígena e negra e a ditadura 

Habilidade 
(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar  
no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre  
os casos de violação dos direitos humanos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 14 

Justificativas 

a 
O aluno que assinala essa alternativa não compreende o contexto da ditadura civil-militar, 
quando a classe média teve acesso à compra de carros, eletrodomésticos e imóveis. 

b 

O aluno que assinala essa alternativa entende que houve crescimento econômico no 
Brasil, mas que, com a concentração da renda, houve empobrecimento da população  
e desamparo à classe trabalhadora, além de o aumento da dívida externa ter graves 
consequências para o futuro econômico do país. 

c 
O aluno que assinala essa alternativa não compreende que o crescimento econômico 
do Brasil teve como consequência contraditória a amplificação das desigualdades 
sociais, o aumento da inflação e das dívidas externas. 

d 
O aluno que assinala essa alternativa não compreende o contexto da ditadura civil-militar, 
quando houve a abertura de créditos para que os trabalhadores comprassem bens. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos apresentem rendimento insuficiente nesta questão, sugere-se a retomada do 
conteúdo referente à economia brasileira no período da ditadura civil-militar. Para isso, peça 
aos alunos que pesquisem em casa o que foi o “milagre econômico”, abordado na questão,  
e as consequências negativas dessa política econômica (como aumento das desigualdades 
sociais, da inflação e da dívida externa). Ressalte que eles deverão pesquisar em pelo menos 
três sites diferentes e confiáveis para obter várias versões e visões sobre o mesmo contexto 
histórico. Combine previamente um dia para a discussão das pesquisas e, no dia combinado, 
leve os alunos ao pátio da escola e organize-os para que todos apresentem seus comentários 
e suas anotações. Assim, após a retomada do tema, refaça a questão em conjunto com  
os alunos, a fim de assegurar uma compreensão contextualizada do assunto. 
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6. Quando Ernesto Geisel assumiu a presidência do Brasil, em 1974, declarou o compromisso de 
realizar uma abertura gradual, de modo a tornar a ditadura menos repressiva. Assim, a população 
aceitaria o governo, que ainda continuaria sob domínio dos militares. Sabe-se também que a 
intenção de Geisel com essa redemocratização lenta era uma saída para uma futura retirada das 
Forças Armadas do poder sem consequências, ou punições, a seus componentes, pois com indícios 
de desgaste dessa instituição não se sabia até quando o regime ditatorial se sustentaria, sobretudo 
pela crise que já começava a acenar. Pensando nesse cenário, assinale a alternativa que apresenta 
um dos motivos pelo qual os planos do então presidente foram alterados naquele momento. 

a) Grupos armados assaltaram bancos para financiar a guerrilha e, por isso, o Brasil entrou numa 

crise econômica por falta de dinheiro. Além disso, a crise do petróleo culminou no aumento 

da dívida externa, o que terminou de zerar o que restava do caixa dos bancos. 

b) A crise mundial do petróleo na década de 1970 fez com que a dívida externa do Brasil  

aumentasse rapidamente e, consequentemente, a inflação cresceu e o país entrou numa grave 

crise econômica. Isso levou o governo Geisel a buscar o controle dos primeiros sinais de uma 

crise do regime ditatorial, bem como evitar que a oposição tivesse maior articulação e apoio 

da população diante dos efeitos da crise. 

c) Por causa do alto preço do petróleo, o “milagre econômico” do Brasil teve seu melhor  

resultado, e a inflação chegou ao índice de quase 0%, por isso, o presidente teve apoio da 

população para realizar seu planejamento sem a necessidade de tornar o regime menos rígido. 

d) Quando assumiu o governo, Geisel tinha apoio da maior parte da população e, por ser  

conhecido por sua benevolência, o então presidente desistiu dos planos grandiosos, com medo 

de perder o apoio que tinha, mesmo com a crise do petróleo. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Os anos 1960: revolução cultural? 
A ditadura civil-militar e os processos de resistência 
As questões indígena e negra e a ditadura 

Habilidade 
(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no 
Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos 
de violação dos direitos humanos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 14 

Justificativas 

a 
O aluno que marca essa alternativa reconhece que grupos armados assaltaram bancos 
para financiar suas guerrilhas, mas não compreende que esse não foi o motivo da crise 
econômica brasileira, pois eram em pequeno número. 

b 

O aluno que assinala essa alternativa consegue relacionar o contexto histórico brasileiro 
ao mundial, identificando que a crise do petróleo fez crescer a dívida externa do Brasil, 
gerando uma grave crise econômica, o que poderia deslegitimar a ditadura perante a 
população em geral. 

c 
O aluno que assinala essa alternativa demonstra desconhecimento da situação econômica 
do Brasil durante a ditadura civil-militar, quando houve altos índices de inflação. 

d 
O aluno que marca essa alternativa não compreende o conceito de ditadura civil-militar 
e demonstra desconhecimento sobre esse período da História do Brasil. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão aborda o contexto histórico da ditadura civil-militar, que é demandado para  
o desenvolvimento da habilidade que está sendo trabalhada. O objetivo é que os alunos 
compreendam profundamente o processo histórico da ditadura, ou seja, o antes, o durante  
e o depois. Caso os alunos apresentem rendimento insuficiente na resolução da questão, 
sugere-se que o assunto da ditadura civil-militar brasileira seja retomado. Para isso, leia 
novamente com os alunos as páginas do livro impresso que abordam esse contexto histórico. 
Além disso, desenhe duas linhas do tempo no quadro – uma para o Brasil e uma para o 
contexto mundial. Conforme for retomando o conteúdo, preencha os dados nas duas linhas 
do tempo, de modo a levar os alunos a compreender a conjunção entre o contexto brasileiro 
e o mundial. Ainda, ao realizar esse realinhamento, ressalte que, durante a ditadura, 
liberdades foram cerceadas e direitos foram suprimidos. Mesmo com o crescimento 
econômico do Brasil no primeiro momento, logo houve a crise decorrente da conjuntura 
mundial, que agravou os problemas internos do país. Assim, espera-se que os alunos tenham 
subsídios para resolver a questão. 
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7. Leia abaixo um trecho da Constituição brasileira de 1988.  

Capítulo I – Dos Direitos e deveres individuais e coletivos 

[...] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I ‒ homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta  

Constituição; [...] 

XLII ‒ a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 

de reclusão, nos termos da lei; 

 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-

outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 1º out. 2018. 

O texto acima aborda a igualdade de direitos entre cidadãos brasileiros, bem como a definição do 
racismo como crime inafiançável. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo: 

I. A Constituição de 1988 diminuiu os direitos dos cidadãos em relação à de 1967. 

II. Devido à falta de liberdade durante a ditadura civil-militar, as pessoas não podiam reivindicar 

seus direitos. 

III. Quando o regime democrático retornou, muitas pessoas foram às ruas reclamar seus direitos. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas II e III. 

d) Todas as afirmativas. 

 

  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html
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Objeto(s) de 
conhecimento 

O processo de redemocratização 
A Constituição de 1988 e a emancipação das cidadanias (analfabetos, indígenas, negros, 
jovens etc.) 
A história recente do Brasil: transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 
aos dias atuais 
Os protagonismos da sociedade civil e as alterações da sociedade brasileira 
A questão da violência contra populações marginalizadas 
O Brasil e suas relações internacionais na era da globalização 

Habilidade 
(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988  
e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de combate 
 a diversas formas de preconceito, como o racismo. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 15 

Justificativas 

a 
Embora a sentença II esteja correta, a afirmativa de número I não está, já que  
a Constituição de 1988 substituiu a de 1967, do período ditatorial. 

b Apesar de a afirmativa III estar correta, a afirmativa I está incorreta. 

c 
Correta. A Constituição de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã, uma vez 
que procurou garantir o direito de homens e mulheres, independente da cor ou etnia  
e do status social das pessoas. 

d Incorreta, já que as afirmativas II e III estão corretas, mas não a afirmativa I.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A habilidade trabalhada aborda as mudanças promovidas pela Constituição de 1988, em 
detrimento da anterior, de 1967. Assim, a questão visa a trabalhar as noções de mudança, 
permanência e de cidadania, tendo em vista que a Constituição de 1988 também é conhecida 
como a Constituição Cidadã, tendo sido promulgada após o fim da ditadura civil- 
-militar, período em que os direitos cidadãos haviam sido negligenciados e reprimidos. Caso os 
alunos apresentem rendimento insuficiente, é necessário retomar o conteúdo acerca do 
processo de redemocratização no Brasil, tendo em vista que se trata de um tema muito 
importante para o exercício da cidadania na atualidade. Para isso, peça a eles que façam no 
caderno um esquema-resumo que contenha dois grupos de informações: 1) o processo que 
levou à promulgação da Constituição em 1988 (o que ela foi, como ela foi elaborada e por que 
a necessidade de uma nova constituição) e 2) a explicitação das principais diferenças entre as 
constituições de 1967 e de 1988. A atividade pode ser realizada em casa ou em sala de aula. 
Outra possibilidade, a fim de reorientar o planejamento, é refazer a questão juntamente com 
os alunos, explicando cada afirmativa, para que percebam as justificativas de cada alternativa. 
Assim, espera-se que os alunos compreendam o processo que levou à criação e promulgação 
da Constituição de 1988 e sua importância para os direitos dos cidadãos brasileiros. 
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8. Sobre a globalização, assinale a alternativa correta. 

a) Trata-se da expansão das fronteiras marítimas ocorrida em 1990, na Europa, com a manutenção 

dos blocos capitalista e socialista. 

b) Trata-se da mundialização, fenômeno que reforçou a diferenciação de gostos e costumes entre 

as regiões do mundo. 

c) Trata-se do acirramento da polarização do mundo, motivado pela dissolução do bloco comunista, 

ocorrido logo após a reunificação de Berlim. 

d) Trata-se do processo que promoveu a abertura comercial, a liberdade de informações e a livre 

circulação de capital especulativo, e que teve início após a dissolução do bloco comunista. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O fim da Guerra Fria e o processo de globalização 
Políticas econômicas na América Latina 

Habilidade 
(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, 
considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 16 

Justificativas 

a 
O aluno que marca essa alternativa não reconhece o fim do bloco socialista,  
que ocorreu no início da década de 1990. 

b 
O aluno que assinala essa alternativa não compreende o conceito de globalização,  
que, de certa forma, acabou padronizando gostos e costumes entre as diferentes 
regiões do mundo.  

c 
O aluno que marca essa alternativa não compreendeu o processo originário da dissolução 
do bloco comunista e a nova ordem mundial após a reunificação alemã, em 1989.  

d 
O aluno que assinala essa alternativa compreende as mudanças proporcionadas pela 
globalização. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A habilidade trabalhada nesta questão visa à compreensão do processo de globalização, 
entendendo as mudanças e permanências que o permearam ao redor do mundo. Assim,  
a questão apresenta uma imagem de um mapa-múndi em que os continentes são 
conectados, o que, de maneira ampla, condiz com características do processo de 
globalização. Caso os alunos apresentem rendimento insuficiente, confusão ou 
desconhecimento sobre o contexto histórico e os fundamentos dos blocos socialista e 
capitalista, sugere-se a realização de uma atividade, após a retomada do conteúdo acerca do 
período de desagregação do bloco soviético, a fim de que as informações sobre esse período 
sejam fixadas pelos alunos. Assim, solicite uma redação que apresente alguns dos seguintes 
temas: bloco capitalista, bloco socialista, Guerra Fria, fim da URSS, globalização. Nessa 
atividade, que pode ser realizada em casa, os alunos poderão pesquisar na internet e no livro 
impresso as informações para sua redação. A redação deve conter a conceituação do que é 
globalização, quando e como começou, bem como suas principais características. Dessa forma, 
espera-se que os alunos compreendam esse conceito e em que conjuntura ele emergiu. 
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9. A partir dos anos 1950, houve grande desenvolvimento tecnológico, que ficou conhecido como 
Revolução Técnico-Científica, ou Terceira Revolução Industrial. Entre as alternativas abaixo, assinale 
a única que não se refere a uma característica dessa revolução. 

a) A Revolução Técnico-Científica exigiu a criação de novas metodologias de trabalho, como o 

toyotismo, no lugar de modos de produção como o fordismo. 

b) Os computadores de uso doméstico só passaram a existir no final da década de 1990, pois a 

Revolução Técnico-Científica só abrangia o setor fabril. 

c) A Revolução Técnico-Científica agiu como uma resposta do sistema produtivo à grave crise que 

o capitalismo passava. 

d) Com o desenvolvimento tecnológico, as fábricas começaram a utilizar máquinas sofisticadas e 

robôs em seu sistema produtivo. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O fim da Guerra Fria e o processo de globalização 
Políticas econômicas na América Latina 

Habilidade 
(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas pelo 
desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 16 

Justificativas 

a 
A alternativa está correta, tendo em vista que o toyotismo surgiu como uma resposta  
à demanda criada pela Revolução Técnico-Científica. 

b 
A alternativa está incorreta, pois os computadores de uso doméstico surgiram  
na década de 1970. 

c 
A alternativa está correta, já que o capitalismo passava por uma grave crise e a 
Revolução Técnico-Científica emergiu como maneira de saná-la. 

d 
A alternativa está correta, pois a partir dessa Revolução as fábricas começaram  
a utilizar máquinas sofisticadas e robôs. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos demonstrem dificuldade em realizar essa questão, sugere-se que seja realizada 
a leitura do enunciado novamente, uma vez que se pede para indicar a alternativa que não 
retrata uma característica da Revolução Técnico-Científica. Além disso, retomar os conteúdos 
acerca da Terceira Revolução Industrial, indicando as diferenças entre toyotismo, taylorismo e 
fordismo. Se considerar necessário, solicite uma pesquisa dos alunos para o aprofundamento 
de seus conhecimentos ou apresente filmes que abordem a Revolução Técnico-Científica.   
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10. Leia a manchete abaixo: 

Número de refugiados de guerra é o mais alto da história, segundo ONU 

Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/06/numero-de-refugiados- 

de-guerra-e-o-mais-alto-da-historia-segundo-onu.html>. Acesso em: 1º out.  2018. 

Refugiado: todo aquele que, por conta de temores de perseguição devido à sua etnia, religião, 
nacionalidade, ou também devido à associação a algum grupo social ou opinião política, encontra-
se fora de seu país de origem e, pelos mesmos motivos, a ele não pode retornar. 

A manchete de 2017 alerta para o crescimento do número de refugiados no mundo. Sobre esse 
tema, assinale a alternativa correta. 

a) A partir de 2010, um grande número de pessoas migrou para a Europa principalmente fugindo 

de guerras, entre elas sírios, líbios, iraquianos e afegãos. 

b) As razões que levaram pessoas a migrar para a Europa a partir de 2010 incluía a fuga das guerras, 

mas excluía outras questões, como a extrema pobreza, a fome e as perseguições políticas. 

c) O modo mais comum de os refugiados partirem para a Europa saindo da África, em busca de uma 

vida melhor, é atravessando o Mar Mediterrâneo por meio de grandes navios, o que garantia uma 

viagem segura. 

d) Poucos migrantes morreram na travessia do Mar Mediterrâneo. Estima-se apenas 200 ocorrências 

nos últimos dez anos. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Os conflitos do século XXI e a questão do terrorismo 
Pluralidades e diversidades identitárias na atualidade 
As pautas dos povos indígenas no século XXI e suas formas de inserção no debate local, 
regional, nacional e internacional 

Habilidade 
(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na 
contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques entre diferentes 
grupos e culturas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 17 

Justificativas 

a 
As guerras civis na Ásia, na África e no Oriente Médio são um dos fatores que explicam 
o grande número de refugiados na Europa, nos últimos anos.  

b 
Desastres naturais, que acarretam na crise de abastecimento de alimentos,  
e perseguições políticas são motivos que levam grande número de pessoas a partir  
para outros países, em busca de melhores condições de vida. 

c 
Muitas pessoas sem recursos para realizar uma viagem mais segura, arriscam-se em barcos 
pequenos e superlotados, em viagens longas, aumentando o risco de morte por doença, 
desnutrição ou por afogamento, uma vez que há também grandes chances de naufrágios. 

d 

O aluno que assinala essa alternativa demonstra desconhecimento da história recente 
em nível mundial e da grande quantidade de mortos nas travessias de refugiados pelo 
Mar Mediterrâneo, devido às precárias condições das viagens – botes infláveis,  
sem coletes salva-vidas etc. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão aborda a crise de refugiados que ocorreu, principalmente, a partir de 2010.  
No caso de haver muitas dúvidas ou dificuldade em resolver a essa questão, ou de os alunos 
apresentarem rendimento insuficiente na resolução, sugere-se uma retomada desse tema  
a partir da realização de leitura de notícias de jornais ou portais de notícias sobre a atual 
onda de migração de refugiados para a Europa. Assim, os alunos poderão ter contato com 
fontes históricas sobre a história recente mundial. 

 


