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1. Leia o trecho abaixo: 

A defesa e a sobrevivência de Cuba tinham passado a ser percebidos como 

importantes para a União Soviética, mas o desejo de alcançar um equilíbrio de forças 

nucleares estratégicas mais equânime com os Estados Unidos também pode ter sido 

um fator importante a ser considerado. Naquela época, a União Soviética estava na 

dianteira da exploração espacial, e atrás na produção e no desdobramento de mísseis 

nucleares, e tinha um terreno a recuperar. Cuba proporcionava uma oportunidade 

única de penetrar nas linhas de defesa inimigas. 

GOTT, Richard. Cuba: uma nova história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. p. 227. 

O trecho acima aborda o momento durante a Guerra Fria em que o governo da União Soviética 
posiciona mísseis em Cuba, episódio que ficou conhecido como a Crise do Mísseis. Identifique as 
razões apontadas pelo autor que levaram os soviéticos a posicioná-los em Cuba. 
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2. Leia o texto abaixo: 

Entretanto, a mais potente força de oposição ao colonialismo na África era 

formada pelos próprios africanos que começavam a se organizar melhor, a formular 

mais claramente suas exigências e, em definitivo, a se armar melhor para a luta. No 

transcorrer deste período, a resistência africana obedece a muitas tradições: a 

tradição guerreira, a tradição da jihad, a tradição da revolta cristã, a tradição da 

mobilização não violenta e a tradição da guerrilha. 

MAZRUI, A. Procurai primeiramente o reino do político… In: MAZRUI, A.; WONDJI, C. (Org.). História geral da África:  

África desde 1925. Brasília: Unesco, 2010, p. 134. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/ 

0019/001902/190256POR.pdf>. Acesso em: 8 out. 2018. 

O século XX foi marcado pela crise do colonialismo na África, que culminou na independência de 
diferentes países naquele continente. Identifique uma das razões que levaram aos processos de 
independência descritos no excerto lido. 

 

 

 

 

3. Leia o texto: 

Diferentemente dos Estados Unidos, onde seus aliados eram robustos, como 

a Comunidade Econômica Europeia e o Japão, no lado da União Soviética, seus 

aliados jamais esboçariam comportamento similar. Além disso, não se poderia 

menosprezar que a corrupção, a crise ecológica e a desilusão sobre o potencial 

produtivo do seu modo de produção contribuiriam para explicar o seu 

desmoronamento, ao reforçar a sua estagnação socioeconômica. 

ARRAES, Virgílio Caixeta. Guerra do Golfo: a crise da nova ordem mundial. Revista Brasileira de Política Internacional,  

Brasília , v. 47, n. 1, p. 112-139, 2004 . Disponível em: 

<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003473292004000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 8 out. 2018. 

Nos anos 1980, a União Soviética encontrava-se em uma grave estagnação econômica. 
Identifique as razões para essa estagnação, segundo o trecho acima. 
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4. Leia o texto: 

Mesmo na Europa, berço histórico das nações e do nacionalismo, e, em 

menor grau, em países como os Estados Unidos, formados em grande parte pela 

imigração em massa, a nova globalização de movimentos reforçou a longa tradição 

popular de hostilidades econômica à imigração em massa e de resistência ao que se 

vê como ameaças à identidade cultural coletiva. 

HOBSBAWM, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 91. 

Identifique o problema encontrado em muitas sociedades contemporâneas tratado no trecho 
acima. 

 

 

 

5. Leia o texto: 

[…] a facilidade de comunicação – e consequentemente, de organização – 

proporcionada pelos telemóveis e pela internet tem sido inegável. Mas, ao contrário 

do que têm sugerido alguns observadores, não foi um fator determinante. Ou seja, 

nem a tecnologia dos telemóveis nem a internet […] foram essenciais para o sucesso 

das manifestações na Tunísia ou no Egito. Com efeito, em ambos os países os dois 

tipos de serviço foram bloqueados pelas autoridades durante, pelo menos, parte do 

período das manifestações, o que não fez abrandar de forma alguma o seu 

crescimento. 

JOFFE, George. A Primavera Árabe no Norte de África: origens e perspectivas de futuro. Relações Internacionais, Lisboa,  

n. 30, p. 85-116, jun. 2011. Disponível em: <www.scielo.mec.pt/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-

91992011000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 out. 2018. 

O texto acima trata da Primavera Árabe. Com base nessa leitura, explique qual foi a importância 
da Internet e das redes sociais para o movimento. 

 

 

 

 

 

  

http://www.scielo.mec.pt/%20scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992011000200006&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/%20scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992011000200006&lng=pt&nrm=iso
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6. Leia o trecho: 

A violência então estabelecida não teve paralelo em qualquer outro golpe 

latino-americano até aquele momento. Oficiais legalistas foram imediatamente 

presos, alguns assassinados em sessões de tortura. Ao longo de um ano, 

aproximadamente 30 a 50.000 vítimas foram feitas. 

MENDES, Ricardo A. S. 40 anos do 11 de setembro: o golpe militar no Chile. Revista Estudos Políticos, n. 7, 2013 [on-line]. Disponível 

em: <http://revistaestudospoliticos.com/wp-content/uploads/2014/04/7p172-190.pdf>. Acesso em: 8 out. 2018. 

Oficiais legalistas: militares que defendiam o cumprimento da lei e foram contrários ao golpe. 

O trecho acima retrata o golpe militar no Chile, em 1973, e evidencia: 

a) a violência da ditadura militar, especialmente por meio da censura aos jornais e jornalistas. 

b) o terrorismo de Estado, que perseguiu os opositores do regime, com sequestros e torturas. 

c) a economia durante o período, cuja instabilidade atingiu 30 a 50 mil pessoas da classe 

empresarial. 

d) a organização das forças armadas, instituição em que todos aprovaram o regime de Pinochet. 

 

7. Leia o texto: 

O genocídio ou a expulsão em massa de palestinos do que resta do seu 

território nativo original é nada mais nada menos do que adotar uma agenda prática 

que só pode levar à destruição do Estado de Israel. Só a convivência negociada em 

termos igualitários e justos entre os dois grupos é garantia de futuro estável. 

HOBSBAWM, Eric. A propósito de Gaza. Original. “Responses to the War in Gaza”. London Review of Books, v. 31, n. 2, 29 January 

2009, pages 5-6. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/a-proposito-de-gaza-por-eric-hobsbawm>. Acesso em: 8 out. 2018. 

No trecho acima, o historiador de origem judaica Eric Hobsbawm, ao refletir sobre a questão 
palestina, defende que: 

a) os ataques à Faixa de Gaza são prejudiciais tanto para palestinos quanto para o Estado de Israel. 

b) os ataques à Faixa de Gaza são necessários para colocar fim ao conflito entre palestinos e 

israelenses. 

c) a destruição do Estado de Israel pelos palestinos é necessária para resolver a Questão 

Palestina. 

d) a expulsão dos palestinos da Faixa de Gaza é a única solução viável para a resolução do 

conflito. 

  

http://revistaestudospoliticos.com/wp-content/uploads/2014/04/7p172-190.pdf
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8. Leia o trecho abaixo: 

A África do Sul apresenta uma das evoluções mais singulares da História 

Contemporânea. Nessa sociedade, uma espécie de “colonialismo interno” criou um 

sistema de opressão institucionalizada contra a maioria negra e, em menor medida, 

mestiça e asiática. 

PEREIRA, A. D. Apartheid: apogeu e crise do regime racista na África do Sul (1948-1994). In: MACEDO, J. R. (Org.). Desvendando a 

história da África [on-line]. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2008. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/yf4cf/pdf/macedo-

9788538603832-11.pdf>. Acesso em: 8 out. 2018. 

Identifique o nome pelo qual ficou conhecido o sistema de opressão citado no trecho: 

a) Democracia racial 

b) Apartheid 

c) Escravidão 

d) Descolonização 

 

9. Leia o texto a seguir. 

A ocupação indígena do plenário da Câmara no dia 16 de abril de 2013 – 

início da semana de mobilizações políticas que reuniriam cerca de setecentos índios 

em eventos em torno do dia 19, "dia do índio" – já é um fato histórico. Índios de 

várias etnias, pelo ímpeto da entrada e pela figura inusitada naquele ambiente, 

puseram para correr amedrontados parlamentares presentes na casa. […] A 

ocupação foi o ápice das ações do movimento indígena que, a despeito de sua 

heterogeneidade política e de associações, vem agindo para tornar visível a posição 

de sujeito dos índios na luta por suas terras.  

CAPIBERIBE, Artionka; BONILLA, Oiara. A ocupação do Congresso: contra o quê lutam os índios? Estudos avançados, São Paulo, v. 29, 

n. 83, 2015. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000100293&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 8 out. 2018. 

O trecho acima trata do movimento indígena no Brasil atual. Com base no texto, o motivo pelo 
qual os povos indígenas ocuparam a Câmara foi para reivindicar: 

a) a abolição do Dia do Índio. 

b) a uniformização das culturas. 

c) a demarcação de suas terras. 

d) a exploração da Amazônia. 

  

http://books.scielo.org/id/yf4cf/pdf/macedo-9788538603832-11.pdf
http://books.scielo.org/id/yf4cf/pdf/macedo-9788538603832-11.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

4º bimestre – Avaliação 

10. Leia o texto abaixo: 

A globalização acompanhada de mercados livres, atualmente tão em voga, 

trouxe consigo uma dramática acentuação das desigualdades econômicas e sociais 

no interior das nações e entre elas. Esse surto de desigualdade, especialmente em 

condições de extrema instabilidade econômica como as que se criaram com os 

mercados livres globais na década de 1990, está na base das importantes tensões 

sociais e políticas do novo século.  

HOBSBAWM, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 11. 

De acordo com o texto acima, uma das consequências que a globalização trouxe foi: 

a) o isolamento das economias nacionais. 

b) a diminuição dos fluxos migratórios. 

c) a redução dos problemas ambientais. 

d) o aumento da disparidade socioeconômica. 


