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EXERCÍCIOS – CORREÇÃO VÍDEO AULA 08 
 

AULA 01 
 
Q.01 - A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 
a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e 
determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da História da 
África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinentes à História do Brasil, além de instituir, no calendário escolar, o 
dia 20 de novembro como data comemorativa do “Dia da Consciência 
Negra”. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 27 jul. 2010 
(adaptado). 
 
A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, 
mas também para a sociedade brasileira, porque: 
A) legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. 
B) B - divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. 
C) C - reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. 
D) D - garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à 

educação. 
E) E - impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do 

país. 
 
Q.02 - Analise as alternativas sobre o continente africano e marque (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas. 
 
___ Com extensão territorial de 30,1 milhões de quilômetros 
quadrados, a África é o maior continente do planeta. 
___ O continente africano é subdivido em África Mediterrânea e África 
Subsaariana, sendo o islamismo o divisor cultural e o deserto do Saara 
a barreira natural. 
___ Vários países da África apresentam problemas socioeconômicos: 
baixo IDH, elevadas taxas de mortalidade infantil, baixa expectativa de 
vida, altos índices de analfabetismo e subnutrição. 
___ A linha do Equador corta o continente africano na porção centro-
sul, fazendo com que todo o território pertença ao Hemisfério 
Setentrional. 
___ São países que integram o continente africano: África do Sul, 
Nigéria, Camarões, Jamaica, Angola e Somália. 
 
Q.03 - Leia os versos: 
 

“Seiscentas peças barganhei: 
— Que Pechincha! — no Senegal 
A carne é rija, os músculos de aço, 
Boa liga do melhor metal. 
  
Em troca dei só aguardente, 
Contas, latão – um peso morto! 
Eu ganho oitocentos por cento 
Se a metade chegar ao porto.” 
HEINE, Heinrich. Citado em: BOSI, Alfredo. Dialética da 
colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 
O trecho do poema acima citado refere-se: 
A) aos grandes lucros conseguidos pelos chefes tribais africanos na 

venda de escravos aos europeus. 
B) à forma pela qual os europeus conseguiam adquirir metais 

preciosos em solo africano. 
C) ao comércio de escravos no continente africano e os altos lucros 

proporcionados aos europeus em decorrência dos produtos 
dados em troca. 

D) ao comércio de carne realizado na África mediante o escambo. 
Ver Resposta 
 

Q.04 -  
Opinião 
“Podem me prender 
Podem me bater 
Podem até deixar-me sem comer 
Que eu não mudo de opinião. 
Aqui do morro eu não saio não 
Aqui do morro eu não saio não.” 
 
“ Se não tem água Eu furo um poço 
Se não tem carne 
Eu compro um osso e ponho na sopa 
E deixa andar, deixa andar…” 
 
“Falem de mim Quem quiser falar 
Aqui eu não pago aluguel 
Se eu morrer amanhã seu doutor, 
Estou pertinho do céu” 
 Zé Ketti. 

 
Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que 
estreou no ano de 1964, no Rio de Janeiro. O papel exercido pela 
Música Popular Brasileira (MPB) nesse contexto, evidenciado pela 
letra de música citada, foi o de: 
A) entretenimento para os grupos intelectuais. 
B) valorização do progresso econômico do país.  
C) crítica à passividade dos setores populares.  
D) denúncia da situação social e política do país. 
E) mobilização dos setores que apoiavam a Ditadura Militar. 

 
Q.05 - A charge remete ao contexto histórico conhecido como Diretas 
Já, ocorrido entre os anos de 1983 e 1984.  

 
 
 O elemento histórico evidenciado na imagem é: 
A) a insistência dos grupos políticos de esquerda em realizar atos 

políticos ilegais e com poucas chances de serem vitoriosos.  
B) a mobilização em torno da luta pela democracia frente ao regime 

militar, cada vez mais desacreditado.  
C) o diálogo dos movimentos sociais e dos partidos políticos, então 

existentes, como os setores do governo interessados em negociar 
a abertura.  

D) a insatisfação popular diante da atuação dos partidos políticos de 
oposição ao regime militar criados no início dos anos 80.  

E) a capacidade do regime militar em impedir que as manifestações 
políticas acontecessem.  
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AULA 02 
 
Q.01 - A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o 
que é próprio do processo cultural: seu movimento, pluralidade e 
complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado 
nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto 
cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor 
compreendê-lo historicamente. 
MINAS GERAIS: Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em 
Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988. 
 
Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem 
africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas 
A) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 
B) perderam a relação com o seu passado histórico. 
C) c)derivam da interação entre valores africanos e a experiência 

histórica brasileira. 
D) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no 

Brasil atual. 
E) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação 

aos europeus. 
 

Q.02 - Os textos referem-se à integração do índio à chamada civilização 
brasileira. 
 

I - “Mais uma vez, nós, os povos indígenas, somos vítimas de um 
pensamento que separa e que tenta nos eliminar cultural, social e 
até fisicamente. A justificativa é a de que somos apenas 250 mil 
pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus.(...) É preciso 
congelar essas idéias colonizadoras, porque elas são irreais e 
hipócritas e também genocidas.(...) Nós, índios, queremos falar, 
mas queremos ser escutados na nossa língua, nos nossos 
costumes.” 
Marcos Terena, presidente do Comitê Intertribal Articulador dos 
Direitos Indígenas na ONU e fundador das Nações Indígenas, 
Folha de S. Paulo, 31 de agosto de 1994. 
 
II - “O Brasil não terá índios no final do século XXI (...) E por que 
isso? Pela razão muito simples que consiste no fato de o índio 
brasileiro não ser distinto das demais comunidades primitivas que 
existiram no mundo. A história não é outra coisa senão um 
processo civilizatório, que conduz o homem, por conta própria ou 
por difusão da cultura, a passar do paleolítico ao neolítico e do 
neolítico a um estágio civilizatório.” 
Hélio Jaguaribe, cientista político, Folha de S. Paulo, 2 de 
setembro de 1994. 

 
 
Pode-se afirmar, segundo os textos, que 
A) tanto Terena quanto Jaguaribe propõem idéias inadequadas, pois 

o primeiro deseja a aculturação feita pela “civilização branca”, e o 
segundo, o confinamento de tribos. 

B) Terena quer transformar o Brasil numa terra só de índios, pois 
pretende mudar até mesmo a língua do país, enquanto a idéia de 
Jaguaribe é anticonstitucional, pois fere o direito à identidade 
cultural dos índios. 

C) Terena compreende que a melhor solução é que os brancos 
aprendam a língua tupi para entender melhor o que dizem os 
índios. Jaguaribe é de opinião que, até o final do século XXI, seja 
feita uma limpeza étnica no Brasil. 

D) Terena defende que a sociedade brasileira deve respeitar a 
cultura dos índios e Jaguaribe acredita na inevitabilidade do 
processo de aculturação dos índios e de sua incorporação à 
sociedade brasileira. 

E) Terena propõe que a integração indígena deve ser lenta, 
gradativa e progressiva, e Jaguaribe propõe que essa integração 
resulte de decisão autônoma das comunidades indígenas. 

 
 

Q.03 –  
“O que queremos destacar com isso é que o tráfico atlântico tendia 
a reforçar a natureza mercantil da sociedade colonial: apesar das 
intenções aristocráticas da nobreza da terra, as fortunas senhoriais 
podiam ser feitas e desfeitas facilmente. Ao mesmo tempo, 
observa-se a ascensão dos grandes negociantes coloniais, 
fornecedores de créditos e escravos à agricultura de exportação e 
às demais atividades econômicas. Na Bahia, desde o final do século 
XVII, e no Rio de Janeiro, desde pelo menos o início do século XVIII, 
o tráfico atlântico de escravos passou a ser controlado pelas 
comunidades mercantis locais (...).” 
João Fragoso et alii. A economia colonial brasileira (séculos XVI-
XIX), 1998.  

 
O texto permite inferir que: 
A) o tráfico atlântico de escravos prejudicou a economia colonial 

brasileira porque uma enorme quantidade de capitais, oriunda da 
produção agroindustrial, era remetida para a África e para 
Portugal.  

B) as transações comercias envolvendo a África e a América 
portuguesa deveriam, necessariamente, passar pelas instâncias 
governamentais da Metrópole, condição típica do sistema 
colonial.  

C) a monopolização do tráfico negreiro nas mãos de comerciantes 
encareceu essa mão de obra e atrasou o desenvolvimento das 
atividades manufatureiras nas regiões mais ricas da América 
portuguesa.  

D) as rivalidades econômicas e políticas entre fidalgos e burgueses, 
no espaço colonial, impediram o crescimento mais acelerado da 
produção de outras mercadorias além do açúcar e do tabaco.  

E) nem todos os fluxos econômicos, durante o processo de 
colonização portuguesa na América, eram controlados pela Coroa 
portuguesa, revelando uma certa autonomia das elites coloniais 
em relação à burguesia metropolitana. 
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Q.04 - Em muitos jornais, encontramos charges, quadrinhos, 
ilustrações, inspirados nos fatos noticiados. Veja um exemplo:  

 
                                                            Jornal do Commercio, 22/8/93  
 
O texto que se refere a uma situação semelhante à que inspirou a 
charge é:  
(A)  

“Descansem o meu leito solitário  
Na floresta dos homens esquecida,  
À sombra de uma cruz, e escrevam nela  
– Foi poeta – sonhou – e amou na vida.”  
(AZEVEDO, Álvares de. Poesias escolhidas. Rio de Janeiro/Brasília: 
José Aguilar/INL,1971)  

 
(B)  

“Essa cova em que estás  
Com palmos medida,  
é a conta menor  
que tiraste em vida.  
É de bom tamanho,  
Nem largo nem fundo,  
É a parte que te cabe  
deste latifúndio.”  
(MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina e outros 
poemas em voz alta. Rio de Janeiro: Sabiá, 1967)  

 
(C)  

“Medir é a medida  
      mede  
      A terra, medo do homem, a lavra; lavra  
      duro campo, muito cerco, vária várzea.”  

(CHAMIE, Mário. Sábado na hora da escutas. São Paulo: 
Summums, 1978)  

 
(D)  

“Vou contar para vocês  
um caso que sucedeu  
na Paraíba do Norte  
com um homem que se chamava  
Pedro João Boa-Morte,  
lavrador de Chapadinha:  
talvez tenha morte boa  
porque vida ele não tinha.”  
(GULLAR, Ferreira. Toda poesia. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1983)  

 
(E)  

“Trago-te flores, – restos arrancados  
Da terra que nos viu passar  
E ora mortos nos deixa e separados.”  
(ASSIS, Machado de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguillar, 1986) 

 

Q.05 - Leia o texto a seguir. 
 

“Os malês encontraram na Bahia de 1835 um campo fértil onde 
semear a rebeldia escrava e tentar mudar a sociedade em favor dos 
africanos. Fundada na desigualdade etnorracial e social, a Bahia 
vivia nesse período uma crise econômica e política. As revoltas das 
classes livres pobres e dos dissidentes liberais de um lado e, de 
outro, as dos escravos africanos, ameaçavam a hegemonia política 
dos grandes senhores da Bahia e a própria ordem escravocrata.” 
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante 
dos malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 
545. 

 
Considerando o texto acima, assinale a alternativa correta sobre a 
revolta dos malês de 1835. 
A) Os malês representavam uma identidade étnica africana que foi 

recusada pela maioria dos outros grupos de escravos, que vinham 
de regiões diferentes da África. 

B) Os malês estavam em uma camada intermediária entre as classes 
livres pobres e os escravos, pois estavam em uma situação social 
superior à dos escravos. 

C) As classes livres e pobres uniram-se aos grandes proprietários de 
terra na Bahia para derrotar os malês em sua revolta, pois ambos 
os grupos queriam preservar a supremacia branca sobre os 
escravos. 

D) A revolta dos malês representou uma resistência importante às 
estruturas sociais vigentes no Brasil, sobretudo à ordem social 
ligada à escravidão africana. 

 


