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Lista 03 

 

Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 8 no livro 
didático. Todas as questões servirão para orientar os seus estudos. 

 

Um abraço.  
 
Prof. Ricardo Chaves 

 
01. Leia o texto a seguir. 

 

Aprovação das cotas raciais na UnB completa 15 anos 
 

Em fins da década de 1990, apenas 1,8% dos jovens negros frequentavam ou haviam concluído 
o ensino superior. O cenário tem mudado desde a implementação de políticas de ações afirmativas 
em instituições de ensino superior, que têm contribuído para tornar o ambiente acadêmico mais plural 
e democrático. 

Os resultados desses avanços tornaram-se perceptíveis nos próprios corredores e salas de aula da 
UnB. Em 2017, o número de ingressantes que se autodeclaravam negros atingiu os 33,53%, segundo 
levantamento do Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO). Além do 
aumento de novos estudantes, verificou-se a ampliação do quantitativo de graduados negros após a 
política. O panorama nacional também é positivo: em 2016, 30% dos jovens negros estavam 
matriculados no ensino superior, segundo o último censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

 

Fonte: http://noticias.unb.br/76-institucional/2319-aprovacao-das-cotas-raciais-na-unb-completa-15-anos.  
Acesso em 15/04/2020. 

 

A partir da leitura do texto, explique o que são ações afirmativas e descreva as principais dificuldades 
de acesso ao ensino superior por parte da população negra. 

 
02. Analise o gráfico a seguir. 

 

 
 

A partir da análise do gráfico, caracterize a situação da desigualdade social existente entre brancos e 
negros no Brasil. 

 
03. Nas últimas décadas, os diferentes tipos de preconceito têm sido debatidos pela sociedade brasileira 

de forma cada vez mais ampla e aberta. A luta por igualdade e justiça e a melhoria das leis buscam 
não só evitar e punir o preconceito, mas também promover a diversidade cultural e a liberdade de 
qualquer indivíduo em fazer suas próprias escolhas sem ser por isso discriminado. 

 
Com base no assunto, cite duas medidas implantadas pelo Estado brasileiro que buscam coibir a prática 
de racismo no país. 


