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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  

Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada 

para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de revisão 

e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes abordados no 

2º trimestre.   

  

✔ Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 

para casa. Leve um pouco por dia. 

✔ Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 

para fazer as atividades com tranquilidade. 

✔ No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, 

você encontrará as atividades postadas por seus professores.   

✔ Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas as 

respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  

 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 
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LEIA A COLETÂNEA ABAIXO E RESPONDA ÀS SEGUINTES QUESTÕES: 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, REFLITA sobre o tema “A importância da democracia para o desenvolvimento da nação”, 
buscando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.  

TEXTO I 

A “Constituição Cidadã”, assim chamada a Constituição Federal de 1988, registra o maior período de 
vida democrática no Brasil desde 1946. Com o intuito de dar publicidade ao processo constituinte 
iniciado em 1987, (…) Qualquer cidadão pode ter acesso às informações referentes à criação de todos 
os dispositivos constitucionais com suas respectivas discussões, emendas e demais itens que 
envolveram a criação da Constituição de 1988. 

Disponível em http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada (Acesso em 24/07/2015) 

TEXTO II 

A Constituição de 1988, além de representar o marco entre o regime militar e a democracia, também 
significou a conquista de vários direitos trabalhistas e sociais. Na área econômica, os constituintes 
fortaleceram a estrutura do Estado, estabelecendo os monopólios da exploração do subsolo, do 
minério, do petróleo, dos recursos hídricos, do gás canalizado, das comunicações e do transporte 
marítimo. 
O Artigo 14 da Constituição estabelece que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos”. Também determina que o alistamento 
eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os 
maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. 

Disponível em http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2013/10/as-conquistas-sociais-e-economicas-da-
constituicao-cidada (Acesso em 24/07/2015) 

TEXTO III 

 

Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40984 (Acesso em 05/08/2015) 



IEBVM – ESTUDO DIRIGIDO – JULHO/2019 

 

TEXTO IV 

Menos da metade da população mundial vive em algum tipo de democracia, sendo que apenas 11% 
(25 países) vive no que é considerado “democracia completa”. É o que mostra o índice de democracia 
elaborado pela Economist Intelligence Unit. A Noruega foi considerada o país mais democrático, 
seguida por Suécia, Islândia e Dinamarca. O Brasil aparece em 44º lugar, já entre as chamadas 
“democracias imperfeitas”. 
O último colocado entre 165 estados independentes e dois territórios foi a Coreia do Norte,(…) O 
índice mostra que o Oriente Médio e o Norte da África seguem sendo as regiões com mais repressão, 
com o regime de 12 entre 20 países tendo sido caracterizados como autoritário. (..) A maior parte 
dos países da América Latina é classificada como Democracias imperfeitas ou Regimes híbridos. A 
forte ocorrência de crimes em alguns países da região – especialmente violência e tráfico de drogas 
– continua tendo um impacto negativo na democracia, segundo o índice. 

Disponível em http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/noruega-e-pais-mais-democratico-brasil-e-44o (Acesso em 
05/08/2015) 

Questão 01 
O que é DEMOCRACIA? Qual a diferença entre os principais sistemas de governo 
existentes? Justifique: 
 

Questão 02 

Explique as diferenças entre a democracia ateniense e a democracia moderna. 

 
 
Questão 03 
Faça um pequeno texto (15 linhas no máximo) sobre a relação entre a democracia, o 
estado-nação e o sistema global. 


