
 

 

ATUALIDADES
AULA 16:

A QUESTÃO DO RACISMO NO BRASIL
EXERCÍCIOS PROPOSTOSANUAL

VOLUME 4

OSG.: 102255/16

01. Todas as afi rmativas estão corretas, com exceção da IV. E herança escravista do Brasil pode ser percebida até hoje nas desigualdades 
sociais entre brancos e negros e no preconceito racial que é bastante presente. Não obstante, essas características é inegável que 
o escravo tenha sido importante culturalmente para a constituição da nação, como se observa na língua, na religião e na culinária 
brasileira.

 Resposta: C

02. Cor e raça são critérios que continuam presentes no imaginário social, apesar de todas as críticas que são feitas a esse tipo de 
diferenciação das pessoas.

 Resposta: A

03. Todas as afi rmações são corretas e estão de acordo com o texto do enunciado. O preconceito racial ainda tem grande infl uência na 
sociedade brasileira. Expressões como “isso é coisa de preto” e “neguinho” são correntemente utilizadas. Além disso, o etnocentrismo 
reforça as visões preconceituosas, que tendem a anular as especifi cidades culturais dos povos considerados inferiores.

 Resposta: A

04. Somente a alternativa C é incorreta. A discriminação racial continua presente no Brasil, mesmo com o recente fortalecimento da 
democracia. Caso a discriminação não mais existisse, não seriam necessárias políticas de afi rmação do negro nem de luta contra o 
preconceito.

 Resposta: C

05. O que torna o Brasil ser Brasil não são características ou padrões das classes dominantes, mas sua identidade multicultural; não somente 
do negro africano, mas de índios, europeus, asiáticos, árabes, entre outros. Essa miscigenação favorece o encontro de muitas culturas 
e acaba criando uma identidade que ainda luta contra a discriminação e o preconceito, estes ainda muito presentes.

 Resposta: E

06. O que se observa na questão é a problemática do racismo e que, qualquer que seja a tônica das reivindicações, percebemos não 
só a crítica ao Estado burocrático, autoritário e segregacionista, mas também a denúncia contra a incompatibilidade das formas de 
organização de poder em uma sociedade mais complexa e em intenso processo de transformações sociais.

 Resposta: A

07. Somente a proposição B está correta. A questão remete à Guerra do Paraguai, 1865-1870. A Guerra do Paraguai aconteceu dentro 
do Segundo Reinado, 1840-1889. Neste período estava ocorrendo a transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado 
com a chegada dos imigrantes europeus. O Nordeste brasileiro estava em grave crise econômica desde a crise açucareira ocorrida no 
fi nal do século XVII. Desta forma, a Guerra do Paraguai foi utilizada pela elite branca e racista do Brasil para fazer uma limpeza étnica 
com alistamento dos negros para lutar na Guerra do Paraguai. Ao compor o exército brasileiro, os negros eram alforriados dos seus 
senhores. As demais alternativas estão incorretas.

 Resposta: B

08. Os relatos deixam claro a participação da população na formação do movimento abolicionista brasileiro. Nessa participação, algumas 
lideranças se destacaram, e os textos destacam suas principais ideias, como a indignação com a segregação social e o inconformismo 
ante o preconceito racial.

 Resposta: E

09. A abolição da escravatura deixou um legado de problemas devido ao fato de que os negros não foram devidamente inseridos na 
sociedade brasileira, como deixa claro o segundo fragmento.

 Resposta: D

10. Nos anos 1990, os grupos de rap foram conquistando espaço no cenário cultural, principalmente nas periferias de grandes cidades. 
Suas letras trazem temas como violência urbana, desigualdades sociais e racismo, problemas enfrentados em seu cotidiano.

 Resposta: C
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