
Roteiro de estudos – 9º ANO 

1) Explique a importância da constituição de 1988, e porque esta constituição foi incompatível com a 

ditadura militar. 

2) Após a instauração da democracia no Brasil, o pais assistiu a uma enxurrada de denuncias de corrupção 

contra os governantes.É possível afirmar que casos de corrupção ocorrem mais facilmente em  

3) Explique o que foi glasnost e perestroika 

4) Assinale a alternativa abaixo que contém uma característica do governo FHC e justifique sua resposta. 

a) O aumento da renda média do trabalhado brasileiro. 

b) As privatizações das estatais. 

c) O crescimento dos índices de corrupção. 

d) O desenvolvimento da indústria agrária. 

e) O estabelecimento de uma crise econômica sem precedentes. 

5)Em relação à Nova República, é COERENTE afirmar que: 

a) o Plano Cruzado, no governo Sarney, marcou o processo de estabilização da economia brasileira, 

pondo fim à especulação financeira e à centralização da renda. 

b) no processo eleitoral de 1989, confirmou-se a implantação da democracia no Brasil, com a participação 

de candidatos de várias tendências políticas, em que o vencedor, no final do segundo turno, foi o 

candidato do PT, Lula, que assumiu a presidência pela primeira vez. 

c) o Plano Real, lançado no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, deixou o povo 

brasileiro num período de expectativa de consumo; após as eleições de 1998, foi substituído por outro 

plano que causou grande frustração na população, com a perda do poder aquisitivo. 

d) o Plano Collor, que ficou marcado pelo confisco das poupanças, tanto garantiu a segurança dos direitos 

sociais dos trabalhadores como rejeitou as imposições neoliberais do FMI. 

e) no governo Lula, um dos principais aspectos da política social é o programa Fome Zero, que 

caracteriza muito claramente a preocupação do governo com as camadas mais humildes do país. 

6) Sobre o governo Lula, apresente e caracterize o perfil dos programas privilegiados em ambos os 

mandatos. 

7)De que forma a Guerra Fria influenciou na política brasileira? 

8)Monte uma linha do tempo que apresente os presidentes brasileiros eleitos democraticamente pós 

ditadura.Aponte um ponte positivo e um negativo de cada presidente. 

Presidente Positivo Negativo 

   

   

   

   

 9) Após a instauração da democracia no Brasil, o pais assistiu a uma enxurrada de 

denuncias de corrupção contra os governantes.É possível afirmar que casos de 



corrupção ocorrem mais facilmente em democracias do que em regimes 

ditatoriais?Justifique sua resposta em no mínimo 3 linhas. 

10) Quais os pontos mais significativos das conquistas dos: 

Movimentos  raciais Movimentos feministas Movimentos ambientalistas 

   

   

   

 

 


