
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Presidente estadunidense Truman e o presidente brasileiro Dutra, durante as cerimônias  

de boas-vindas a Dutra em Washington, Estados Unidos. 

Durante o Governo Dutra (1946-1950), o Estado brasileiro sofreu influência direta dos 
acontecimentos da Guerra Fria. Considerando a imagem acima, indique uma consequência para 
a retomada da democracia brasileira após regime varguista, tendo em vista o alinhamento 
político do Brasil neste cenário internacional. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Experiências republicanas e práticas autoritárias: as tensões e disputas do mundo 
contemporâneo 
A proclamação da República e seus primeiros desdobramentos 

Habilidade 
(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando 
particularidades da história local e regional até 1954. 

Observações Trabalhar a retomada de eleições gerais, aspectos da nova Constituição (1946) e o populismo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 9 

Grade de correção 

✓ 

O aluno é capaz de associar o eixo político internacional ao contexto brasileiro e 
pensar no alinhamento do país. Dessa forma, o aluno cita como as relações 
diplomáticas com os Estados Unidos moldaram a retomada da democracia 
brasileira, a partir especialmente da abertura do comércio e da política sob 
influência estadunidense e, também, da perseguição exercida no Brasil contra 
ideologias consideradas “comunistas”. 

 
O aluno não é capaz de associar as correntes ideológicas internacionais e seus 
impactos diretos no Brasil por meio das suas relações diplomáticas, e indiretos, por 
meio da perseguição ideológica. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar o aluno a reconhecer como a influência estadunidense atuou 
na redemocratização após a Era Vargas no Brasil. Caso a turma apresente rendimento 
insuficiente na questão, é necessário esclarecer que o governo Dutra, diante das tensões da 
Guerra Fria, aliou-se ao bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Indique 
verbalmente, em sala de aula, que uma das consequências dessa filiação foi o rompimento 
das relações diplomáticas com os soviéticos em 1947 e a proibição das atividades do Partido 
Comunista Brasileiro (PCB). Os parlamentares comunistas que haviam sido eleitos tiveram 
seus mandatos cassados. Todas essas ações devem ser reconhecidas pelos alunos, portanto, 
como elementos que fragilizavam e contradiziam a pluralidade pregada pela democracia e 
pela Constituição de 1946. 

 

2. Observe a tabela abaixo: 
 

Contribuição do êxodo rural para a urbanização  

e erro de previsão de urbanização no Brasil (1950-2010) 

Período Contribuição do êxodo rural (%) Erro de previsão (%) 

1950-1960 17,4 2,86 

1960-1970 17,2 2,62 

1970-1980 15,6 2,08 

1980-1991 9,4 0,97 

1991-2000 6,6 0,51 

2000-2010 3,5 0,22 

Fonte: IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censos demográficos de 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.  

Disponível em: <www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 out. 2018. 

As políticas urbanas brasileiras de ocupação do território sempre se deram de modo muito 
desigual em âmbito nacional, entre as regiões, e sofrendo o impacto de diversos fenômenos 
sociais. Nesse contexto, analise o processo de êxodo rural que ocorreu no Brasil entre as décadas 
de 1950 e 1960. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O Brasil da era JK e o ideal de uma nação moderna: a urbanização e seus desdobramentos 
em um país em transformação 

Habilidade 
(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos 
na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades regionais e sociais. 

Observações 
Abordar a migração de brasileiros para as regiões mais industrializadas do país entre 1946 e 
1964. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 9 

Grade de correção 
✓ 

É necessário que o aluno consiga perceber que, apesar de haver um enorme fluxo 
de pessoas para as grandes cidades, o que ocasionava sobrecarga dos serviços 
públicos, essas pessoas que chegavam à cidade eram as principais vítimas de um 
sistema incapaz de absorver sua mão de obra. 

 O aluno não é capaz de vincular o êxodo rural à oferta dos serviços urbanos e à 
infraestrutura das cidades. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a capacidade de análise do aluno sobre o processo de êxodo 
rural na história republicana do Brasil em meados do século XX. Caso a turma apresente 
rendimento insuficiente na questão, é necessário pontuar que o êxodo rural é fruto da falta 
de oportunidades no campo e da precariedade das condições de vida das populações em 
suas regiões de origem. Isso motivava a migração para as áreas urbanas, ampliando 
problemas como a expansão de favelas e cortiços. São os migrantes os que mais sofrem as 
consequências da falta de investimentos públicos em política fundiária, habitação, educação 
e saúde. Dessa forma, o aluno poderá avaliar criticamente as origens da configuração 
espacial e populacional das grandes cidades no país. 

 

3. Leia a seguir o trecho de uma notícia sobre um dos resultados da ação da Comissão Nacional da 
Verdade sobre os crimes cometidos na ditadura civil-militar brasileira: 

A família de Vladimir Herzog recebeu hoje, […] o novo atestado de óbito do 

jornalista, torturado e morto nas dependências do DOI-Codi, em 1975, durante a 

ditadura militar. O novo atestado aponta como causa da morte lesões e maus-tratos 

sofridos por Herzog durante interrogatório no DOI-Codi, órgão de repressão do 

regime militar. Na versão anterior, sustentada pelo Exército na época, a causa 

apontada foi asfixia mecânica por enforcamento, indicando que o jornalista teria 

cometido suicídio.  

FLÁVIA, Albuquerque. Família de Herzog recebe nova certidão de óbito. EBC, 15 mar. 2013. Disponível em: 

<www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/03/familia-de-herzog-recebe-nova-certidao-de-obito>. Acesso em: 6 out. 2018. 

A Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011, tem por finalidade apurar violações de 
Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Relacione o 
trabalho dessa comissão e a memória de membros da resistência à ditadura militar, descrita no 
trecho selecionado. 
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História – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

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. 

Observações 
Abordar, por exemplo, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e de movimentos como 
o Brasil Nunca Mais! 

Tipo de questão Aberta Capítulo 10 

Grade de correção 
✓ 

O aluno é capaz de entender que ao longo do governo militar diversos cerceamentos 
foram feitos por meio dos Atos Institucionais e que a Comissão Nacional da Verdade 
surgiu para trazer à luz os crimes cometidos à época da ditadura. 

 O aluno não compreende que ocorreram crimes durante a ditadura e/ou a 
necessidade de esclarecê-los pela Comissão Nacional da Verdade. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar o aluno a compreender a importância da atuação da 
Comissão da Verdade no Brasil para o esclarecimento da atuação militar de repressão e 
censura entre 1964 e 1985. Dessa forma, caso a turma apresente rendimento insuficiente, é 
necessário, em um primeiro momento, deixar claro que a tortura é inaceitável em qualquer 
situação ou regime político, e que a violação do corpo por qualquer motivo é uma ação 
criminosa e condenável. Em seguida, debata a questão de conhecer a História para que erros 
não se repitam e para que se conheçam as ações violentas e repressoras executadas durante 
a ditadura e que foram ocultas pela narrativa oficial da História. Depois, descreva o papel 
essencial da CNV nesse processo. Para isso, imprima e distribua trechos de matérias 
jornalísticas com os momentos mais marcantes do trabalho da CNV, que deve ser lida em 
grupo pelos alunos. (Exemplo: matéria disponível em: <http://www.ebc.com.br/cidadania/ 
2014/12/relatorio-final-15-momentos-marcantes-da-comissao-nacional-da-verdade>, acesso 
em: 6 out. 2018). Depois, conduza uma roda de conversa para discutir o assunto, 
incentivando a participação e o protagonismo dos alunos. Dessa forma, espera-se que todos 
compreendam como a memória e a história possuem aproximações e intercessões 
importantes, especialmente em eventos traumáticos como a ditadura brasileira.   

 

  

http://www.ebc.com.br/cidadania/2014/12/relatorio-final-15-momentos-marcantes-da-comissao-nacional-da-verdade
http://www.ebc.com.br/cidadania/2014/12/relatorio-final-15-momentos-marcantes-da-comissao-nacional-da-verdade
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História – 9º ano 
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4. Leia o texto abaixo: 

A CNV [Comissão Nacional da Verdade] recebeu relatos sobre sete casos: 

agressões e remoção da área indígena Paraguassu, em 1977; […] a remoção e a 

venda das terras da aldeia Buriti (1967); o deslocamento forçado, prisão e 

assassinato na terra indígena Taunay-Ipegue (1967) e trabalhos forçados, prisão e 

tortura de Kaiowá no Reformatório Krenak, nos anos 70. Os casos relatados pelas 

lideranças, crianças na época em que ocorreram as remoções, deram pistas sobre 

como os agentes públicos da Funai convenciam os índios a deixarem suas terras e 

irem para reservas longe de suas áreas tradicionais por meio de coação, ameaças e 

argumentos falsos. 

COMISSÃO Nacional da Verdade. CNV recebe denúncias de violações de direitos de seis etnias indígenas antes e durante a ditadura. 

Disponível em:<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/outros-destaques/480-cnv-recebe-denuncias-de-violacoes- 

de-direitos-de-seis-etnias-indigenas-antes-e-durante-a-ditadura.html>.  Acesso em: 6 out. 2018 

Tendo em vista que muitas obras ditas desenvolvimentistas foram realizadas durante a ditadura 
militar brasileira, comente, com base na leitura do texto, a relação dessas obras com a questão 
indígena no período. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A ditadura civil-militar e os processos de resistência 
As questões indígena e negra e a ditadura 

Habilidade 
(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de 
contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura. 

Observações Abordar a oposição dos indígenas às grandes obras de infraestrutura em suas terras. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 10 

Grade de correção 
✓ 

O aluno é capaz de identificar que os povos indígenas que habitavam o território 
eram considerados obstáculos para grandes obras, como as construções de estradas 
e hidrelétricas, a expansão de fazendas e a extração de minérios patrocinadas pela 
ditadura civil-militar. Ao lidar com as populações indígenas, o governo extinguiu o 
Serviço de Proteção ao Índio e criou a Fundação Nacional do Índio (Funai), que 
deveria defender os direitos dos povos indígenas, protege-los e prestar-lhes 
assistência. A Funai foi militarizada e submeteu as comunidades indígenas aos 
interesses de projetos de desenvolvimento econômico. Os indígenas que resistiam à 
invasão de seus territórios foram removidos, perseguidos e punidos severamente. 

 O aluno não é capaz de compreender a legitimidade da resistência indígena diante 
da ocupação de suas terras. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar os alunos a compreender que a perseguição durante a 
ditadura civil-militar não se limitou aos militantes de esquerda, mas também atingiu com 
especial violência as comunidades indígenas. Dessa forma, caso a turma apresente 
rendimento insuficiente na questão, elabore com os alunos um projeto que insira em uma 
linha do tempo ações oficiais contrárias à preservação da identidade, cultura e território 
indígena no Brasil entre as décadas de 1964 e 1985 (disponível em: 
<https://journals.openedition.org/rccs/1719>, acesso em: 6 out. 2018). Nessa linha, é 
importante salientar que a violência da ditadura não se deu apenas nas grandes cidades, mas 
também na área rural. Tal linha deve ser feita de forma colaborativa e coletiva, a partir do 
conhecimento dos alunos, com o auxílio do material didático e de pesquisas feitas em casa. 
Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam a extensão das repressões e 
perseguições ocorridas durante a ditadura. 

https://journals.openedition.org/rccs/1719
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5. Observe a imagem e, depois, leia o trecho: 

Fotos Antigas RS/flickr/Domínio Público 

 

Comício do movimento “Diretas já!”, em Porto Alegre, em 1984. 

 

Atentado Riocentro, 1981 

Para quem não lembra, um breve resumo do atentado: na noite de 30 de 

abril de 1981, durante um show com os principais nomes da MPB no Riocentro em 

homenagem ao Dia do Trabalho, duas bombas explodiram no local. A primeira 

estourou dentro de um carro Puma e matou um sargento e feriu um capitão do 

Exército. Pouco depois, outra bomba explodiu na casa de força do Riocentro. 

FÓRUM Nacional pela Democratização da Comunicação. O papel lamentável de parte da imprensa na cobertura do atentado  

ao Riocentro, 27 nov. 2012. Disponível em: <http://fndc.org.br/clipping/o-papel-lamentavel-de-parte-da-imprensa- 

na-cobertura-do-atentado-ao-riocentro-852569/>. Acesso em: 6 out. 2018. 

Movimento político pelo retorno de eleições diretas para a presidência da República, iniciado em 
1983, o Diretas Já! ganhou dimensões políticas e sociais mais amplas, culminando numa série de 
comícios de imensa adesão popular. Tendo em vista o papel da mobilização social para a queda 
do regime militar, comente a resistência dos defensores da ditadura. 
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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 

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

Observações Trabalhar aspectos da campanha das Diretas Já! 

Tipo de questão Aberta Capítulo 11 

Grade de correção 
✓ 

O mais importante nesta questão é que o aluno reconheça o jogo político presente 
ao menos desde 1981 entre forças que desejavam a redemocratização e as que não 
a desejavam, especialmente entre os próprios militares. É importante também que 
o aluno seja capaz de problematizar como esse conflito interferiu na votação da 
emenda constitucional pelo restabelecimento de eleições diretas para a presidência, 
em 1984. 

 O aluno não consegue entender o jogo político e o seu impacto na democracia. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é explorar a importância e o impacto dos conflitos e das diversas 
tendências políticas que marcaram o início da década de 1980 no Brasil. Dessa forma, caso os 
alunos não apresentem rendimento suficiente na questão, auxilie-os a reconhecer o jogo 
político presente desde o início do projeto de redemocratização no país, apontando como 
esse jogo atravancou a votação da emenda Dante de Oliveira, que propunha a volta da 
eleição direta para presidência em 1984 e acabou sendo derrotada no Congresso Nacional. A 
explicação deverá ser dada verbalmente e o resultado das discussões suscitadas deverá ser 
registrado no caderno a partir de anotações resumidas na lousa, para consultas futuras. 
Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam, de forma pormenorizada, 
problematizada e coletiva, como ocorreu a redemocratização brasileira, quais foram os 
grupos por ela afetados e quais foram beneficiados. 
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6. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Vista do Parque do Xingu tomada por um satélite, 1997. 

Identifique a característica incorreta que pode ser atribuída ao Parque Indígena do Xingu. 

a) Foi idealizado e oficializado com o apoio de um comitê de estudiosos especializados na 

cultura indígena. 

b) O parque é considerado umas das reservas indígenas e ambientais mais bem-sucedidas do 

mundo. 

c) Foi a primeira reserva indígena homologada pelo governo federal durante a presidência de 

Juscelino Kubitscheck. 

d) Visa à preservação da cultura da população indígena local, bem como da fauna e da flora. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

A questão indígena durante a República (até 1964) 

Habilidade 
(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos 
povos indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes. 

Observações Abordar, por exemplo, a criação do Parque Indígena do Xingu. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 9 

Justificativas 

a 
Entre os principais responsáveis por sua criação estão o marechal Cândido Rondon 
(1865-1958), o antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997) e os irmãos Orlando (1914-
2002), Cláudio (1916-1998) e Leonardo (1918-1961) Villas Bôas. 

b 
O parque tem aproximadamente 2,6 milhões de hectares e, até hoje, é considerado um 
exemplo de sucesso na preservação da cultura, modo de vida e território indígena no 
Brasil e no exterior. 

c 
O parque foi instituído durante o governo Jânio Quadros, em 1961, e não no governo 
Juscelino Kubitscheck. 

d 
A ideia é de proteção de um complexo cultural, em uma região estratégica do ponto de 
vista ecológico. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é colocar em perspectiva ações do governo de Jânio Quadros ao longo 
do exercício de sua presidência. Apesar disso, reconhece-se que, por ser uma figura caricata, 
por vezes as realizações de Jânio são eclipsadas por outras questões. Dessa forma, caso a 
turma apresente rendimento insuficiente na questão, saliente a importância dos povos 
indígenas para a constituição da nacionalidade como resultado da diversidade de culturas 
existente no país, exemplificando como o Xingu é importante nesse aspecto. Espera-se que 
os alunos compreendam que há uma construção histórica em torno da figura de Jânio, que é 
reforçada por alguns estereótipos de seu governo. 

 

7. Observe as imagens abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons
 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Construção de Brasília, em 1959. Monumento Os Candangos, inaugurado em homenagem 

aos operários que saíram de todo o país para erguer a 

capital federal. 
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Considerando as imagens, identifique a alternativa incorreta entre as afirmações abaixo: 

a) A ideia da cidade como lugar planejado. 

b) A ideia de integração social pela diversidade apresentada. 

c) A presença da chanchada entre os ritmos mais tocados nas rádios. 

d) Os rádios eram o principal meio de comunicação à época. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O Brasil da era JK e o ideal de uma nação moderna: a urbanização e seus desdobramentos 
em um país em transformação 

Habilidade 
(EF09HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil 
a partir de 1946. 

Observações 
Trabalhar, por exemplo, aspectos dos “anos dourados” e do prestígio da arte popular na 
época. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 9 

Justificativas 

a 
A propagação da ideia da cidade como um lugar planejado é verificada especialmente 
por meio da construção de Brasília nas duas fotografias. 

b 
A integração social é facilitada pela pluralidade de expressões artísticas veiculadas pela 
rádio e outros suportes artísticos, como exemplificado pela obra Os Candangos. 

c O ritmo musical em evidência no momento era a Bossa Nova, não a chanchada. 

d Apesar de já existir a televisão, ela estava disponível em poucos lares até então. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar o aluno a compor um quadro geral que caracterize os 
chamados “Anos Dourados”, especialmente relacionando-os à composição socioeconômica e 
política do Brasil. Dessa forma, caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, 
saliente a dinamização da interação social por meio das interações culturais que aconteciam 
no período e eram difundidas em veículos de comunicação, com a ideia de um clima de 
prosperidade e otimismo. Para isso, selecione propagandas do período (disponíveis em: 
<https://bit.ly/2LpxXuD>, acesso em: 6 out. 2018) e as apresente em sala de aula, através de 
projeção ou as entregando impressas aos alunos. Depois, apresente outras propagandas, 
relativas ao “American Way of Life” (disponíveis em: <https://bit.ly/2OjgGko>, acesso em: 6 
out. 2018) e procure incentivar os estudantes a estabelecer relações entre as duas. Dessa 
forma, espera-se que eles compreendam como as políticas econômicas de JK afetaram a vida 
da classe média brasileira, especialmente em relação ao seu poder de compra. 

 

8. Leia o trecho do Estatuto da Igualdade Racial brasileira: 

Art. 1º: Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à 

população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos 

étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais 

formas de intolerância étnica. 

BRASIL. Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 

9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm>. Acesso em: 6 out. 2018. 

https://bit.ly/2LpxXuD
https://bit.ly/2OjgGko
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Considerando a composição populacional do Brasil, um país onde preconceitos e estereótipos 
raciais podem ser percebidos facilmente no cotidiano, aponte qual dos itens justifica a criação de 
leis que defendam grupos sociais. 

a) As ações afirmativas são um conjunto de políticas que têm o objetivo de combater as 
discriminações e compensar os danos provocados por injustiças sociais construídas 
historicamente. 

b) As ações afirmativas são um conjunto de políticas que têm o objetivo de acentuar as 
discriminações e culpabilizar os danos provocados por injustiças sociais construídas 
historicamente. 

c) A criação dessas leis não auxilia na democracia, já que cria diferenças entre todos os 
cidadãos conforme cor, etnia, gênero, orientação sexual, ocupação e classe social. 

d) A criação dessas leis auxilia na democracia, já que ignora as diferenças entre todos os 
cidadãos conforme cor, etnia, gênero, orientação sexual, ocupação e classe social. 

 

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 

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. 

Observações Abordar, por exemplo, questões ligadas ao Estatuto da Igualdade Racial. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 11 

Justificativas 

a 
Efetivamente, as ações afirmativas foram pensadas como um conjunto de políticas que 
têm o objetivo de combater diferentes formas de discriminação e a compensação dos 
danos provocados por injustiças sociais construídas historicamente. 

b 
Não há culpabilização nas ações afirmativas, apenas o combate às injustiças praticadas 
historicamente. 

c 
A criação das leis promove o avanço da democracia e auxilia os grupos já existentes, 
não os cria. 

d 
A criação das leis promove o avanço da democracia, porém ela valoriza as diferenças e 
não as ignora. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar a compreensão do alunado a respeito da importância e do 
impacto da criação e manutenção do Estatuto da Igualdade Racial Brasileira, assim como a 
afirmação da importância de preservar e manter tal estatuto como pauta das ações dos 
alunos. Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, retome a discussão 
organizando a disposição dos alunos na sala de aula em meia-lua. Incentive, a partir de um 
debate mediado, a compreensão de que a construção de ações afirmativas não são 
privilégios, mas ações de compensações a grupos historicamente marginalizados e que 
procuram dirimir as diferenças entre esses grupos e outros que sempre estiveram no poder. 
Peça aos alunos que compartilhem histórias pessoais nesse sentido, indicando em que 
setores conseguem enxergar a necessidade de reafirmação e aplicação do estatuto em suas 
vidas. Dessa forma, espera-se que os alunos atuem na sociedade como defensores de valores 
importantes para a manutenção da cidadania e preservação da democracia. Naqueles que 
não se enxergam como alvo de políticas de igualdade, deve-se estimular a empatia. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

9. Leia, abaixo, o trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro: 

Art. 3º: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.  

Disponível em:  <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 6 out. 2018. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990, e foi necessário para que o 
cumprimento de seus preceitos passasse a ser responsabilidade 

a) da criança em estar dentro da lei. 

b) do Estado em assegurar a aplicação da lei. 

c) dos pais das crianças em educar e garantir a lei. 

d) dos cidadãos, do Estado e das organizações civis, por fazer cumprir a lei. 

 

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 
(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos 
dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores 
democráticos. 

Observações Abordar, por exemplo, questões ligadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 11 

Justificativas 

a 
Alternativa incorreta, uma vez que o mais importante é a manutenção e a aplicação da 
lei de modo coletivo, para salvaguardar os direitos da criança e do adolescente, e não 
especificamente pelas crianças e pelos adolescentes de forma independente. 

b 
Alternativa incorreta, já que que o mais importante é a manutenção e aplicação da lei 
de modo coletivo, para salvaguardar os direitos da criança e do adolescente, e não 
especificamente pelo Estado. 

c 
Alternativa incorreta, já que o mais importante é a manutenção e aplicação da lei feita 
para salvaguardar os direitos da criança e do adolescente, e não apenas pelos pais das 
crianças e adolescentes de forma independente. 

d 
O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que pressupõe sua manutenção e 
aplicação de modo coletivo pelos diversos grupos componentes da sociedade, para 
salvaguardar os direitos das crianças e dos adolescentes. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar os alunos a reconhecer seus próprios direitos como cidadão 
brasileiro. Dessa forma, caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, indique 
que, no plano de criação do Estatuto, por mais que tenham opinião, crianças e adolescentes 
não são capazes de determinar sozinhos seus direitos e lutar por eles. Nesse sentido, o ECA 
surge para ajudar na construção do diálogo entre os envolvidos de modo que todos possam 
ter oportunidades iguais. Selecione trechos do ECA que acredite serem mais pertinentes à 
realidade de sua escola e peça aos alunos que os leiam em casa. Depois, discuta com os 
alunos a respeito de fatos e situações em que eles acreditam que tais direitos não estejam 
sendo garantidos e como tais situações poderiam ser evitadas ou eliminadas. Dessa forma, 
espera-se que todos tenham consciência de sua importância e de seus direitos no país e em 
sua comunidade. 

 

10. Leia o texto abaixo, sobre a importância do Brasil no cenário econômico internacional atual: 

[…] a forte desaceleração da economia brasileira para os anos de 2011-2014 

[…] é majoritariamente causada por uma queda acentuada da demanda agregada 

doméstica, ao invés de ter sido causada por uma queda nas exportações e muito 

menos por qualquer mudança nas condições de financiamento externo. A queda 

acentuada da demanda agregada doméstica, por sua vez, é resultado de decisões 

deliberadas de política econômica tomadas pelo governo. Estas medidas não eram 

necessárias, no sentido que não foram tomadas como resposta a alguma restrição 

externa. 

SERRANO, Franklin; SUMMA, Ricardo. Aggregate demand and the slowdown of Brazilian economic growth in 2011-2014.  

Revista Nova Economia. v. 25, Belo Horizonte, dez. 2015. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?script= 

sci_arttext&pid=S0103-63512015000400803>. Acesso em: 6 out. 2018. 

Demanda agregada: demanda agregada é a demanda total por bens e serviços em uma 
economia específica. 

Considerando o texto acima, o cenário econômico brasileiro da primeira metade da década de 
2010 pode ser caracterizado como: 

a) associado ao desinteresse da população de participar de decisões econômicas. 

b) diverso do período anterior, devido às decisões referentes à política econômica. 

c) evidenciado positivamente no cenário internacional, atraindo investimentos. 

d) independente do cenário político, devido à solidez econômica do país. 
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Objetos de 
conhecimento 

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 

Habilidade 
(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no 
Brasil a partir da década de 1990 ao papel do País no cenário internacional na era da 
globalização. 

Observações Trabalhar a importância do Brasil no cenário econômico internacional. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 11 

Justificativas 

a 
Não há informações no suporte que indiquem que a população estava desinteressada 
por aspectos políticos da economia brasileira, assim como esse não é um fator que 
caracteriza a economia do país entre 2011-2014. 

b 
Considerando os dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, houve um crescimento 
econômico exponencial que não foi mantido no governo Dilma Rousseff. 

c 
De acordo com o excerto, o Brasil não teve problemas externos relacionados à 
economia, o que quer dizer que não houve investimentos e trocas comerciais entre os 
produtores brasileiros e o exterior. 

d 
Apesar da estabilidade econômica do governo Lula, a sequência dada por Dilma em seu 
governo não foi capaz de mantê-la, demonstrando que não é possível pensar a 
economia de um país independentemente da política. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é trabalhar questões relativas à economia do país nos governos Lula e 
Dilma, assim como mensurar as relações do Brasil com o cenário econômico internacional. 
Sendo assim, caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, procure trabalhar 
com gráficos e tabelas produzidos pelo IBGE sobre o desenvolvimento econômico do país. 
Com esse material, divida a turma em grupos e peça-lhes que explorem, de acordo com a 
realidade do local de vivência, como a crise econômica a partir de 2014 afetou a vida da 
comunidade. Peça-lhes que façam um relatório sobre as conclusões e sugiram formas de 
torná-lo público, por exemplo enviando o relatório às autoridades públicas, na esperança de 
estabelecer um diálogo em prol da melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. 
Acompanhe as respostas e procure manter o diálogo, a fim de criar, entre os alunos, uma 
consciência para o interesse pela preservação e melhoria dos bens e serviços públicos. 

 


