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Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 8

1. (Fuvest) A formação do Mercosul pode ser associada à:
a) coincidência de interesses econômicos e políticos existente desde o início do século XIX entre 
os países que dele fazem parte.
b) idéia de destino histórico solidário, nascida no século XIX, a partir da identidade cultural de al-
gumas nações da América do Sul.
c) decisão dos EUA de exercer efetivamente o controle econômico imperialista sobre os países 
que o integram.
d) coligação dos Estados brasileiro e argentino para exercer o domínio comercial no Cone Sul.
e) necessidade dos países que o integram de enfrentar a reordenação do comércio internacional 
e a globalização crescente.

2. Complete com a sequência dos presidentes da Nova República brasileira.

 1985 – José 
Sarney 

3. Complete o quadro indicando o significado da palavra e suas implicações no governo de Gor-
batchev.

Significado da 
palavra

Proposta

PERESTROIKA

GLASNOST
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4. (Fuvest-SP) Explique as condições políticas que levaram à construção do Muro de Berlim, em 
1961, e à sua derrubada, em 1989.

5. (FGV-SP) Mikhail Gorbatchev, após assumir o poder em março de 1985, tornando-se secretá-
rio-geral do Partido Comunista da União Soviética, desencadeou uma série de mudanças para 
que a URSS ingressasse “no novo milênio de maneira digna, própria a uma grande e próspera 
potência”. Nesse processo, os termos perestroika e glasnost ganharam destaque, constituindo a 
pedra de toque dessas mudanças. Perestroika e glasnost significam, respectivamente:
a) reestruturação e abertura.
b) revolução e anistia.
c) imperialismo e abertura.
d) reestruturação e pluripartidarismo.
e) privatização e fechamento.

6. Complete com V (verdadeiro) ou F (falso) para as questões das repúblicas federadas da Iugos-
lávia.
a) A Iugoslávia não tinha a Voivodina entre as suas repúblicas federadas. (     )
b) O governo de Tito adotou uma política de distanciamento da União Soviética. (     )
c) A Croácia e a Eslovênia, ao norte, eram economicamente mais desenvolvidas do que outras 
repúblicas. (     )
d) As primeiras repúblicas a declararem a independência foram a Macedônia e Montenegro. (     ) 
e) O Acordo de Daytonm dividiu a Bósnia-Herzegovina em República Sérvia e Federação Bósnio-
Croata. (     )

7. O fundamentalismo islâmico representa hoje o maior adversário da política de hegemonia im-
plementada pelos Estados Unidos. Explique o que foi o atentado de Madri.

8. Leia atentamente.

“O Brasil mudou muito nas duas últimas décadas do século XX. A abertura da economia às 
importações, as privatizações e a modernização de alguns setores tiveram reflexos imediatos na 

economia e na sociedade.”
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Agora responda.
a) Indique como se deu o processo de mudanças na tecnologia do nosso país a partir dos anos 
de 1990.
b) Quais as reformulações da educação básica brasileira partindo dos princípios estabelecidos na 
Constituição de 1988.

9. Sobre as soluções para o problema do lixo, escreva à frente de cada seta as medidas que de-
vem ser seguidas para a redução da produção de lixo e o desperdicio de materiais. Depois, pinte 
os retângulos de vermelho, amarelo, azul ou verde e escreva o tipo de lixo correspondente a cada 
cor.

 

 

10. O regime soviético se caracterizava pelo controle absoluto da economia pelo Estado. Indique 
como se dava a extrema centralização existente também na vida política soviética.


