
 

  
 

Questão 01 - (UEL PR/2017)  
Leia o texto a seguir. 
No nosso mundo globalizado, nenhum país é uma ilha. Os conflitos violentos criam problemas 
que se deslocam sem passaporte e não respeitam as fronteiras nacionais, mesmo quando estas 
são defendidas de maneira elaborada. 

(ONU/PNUD. Relatório do desenvolvimento humano 2005: racismo,  
pobreza e violência. Madri: Mundi-Prensa, 2005. p.74.) 

Com base nos conhecimentos sobre as guerras civis, na ordem global, atribua V (verdadeiro) ou 
F (falso) às afirmativas a seguir. 
(   ) Afetam as redes comerciais locais, os mercados e toda economia, aumentando a 
pobreza, a desnutrição e as enfermidades infecciosas. 
(   ) Afetam países ricos dotados de recursos tecnológicos de alto valor comercial, que são 
incapazes de regular seus recursos. 
(   ) Desestimulam os investimentos internos e estrangeiros, provocando fuga de capitais, 
reduzindo o crescimento. 
(   ) Geram infraestruturas precárias, baixo dinamismo econômico, perdas de vida, mutilação e 
sofrimento generalizado. 
(   ) Geram proteção às mulheres vulneráveis à violência sexual e às crianças expostas a 
traumas psicológicos. 
 Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
a) V, V, V, F, F. 
b) V, F, V, V, F. 
c) V, F, F, F, V. 
d) F, V, V, F, V. 
e) F, V, F, V, F. 
 

Questão 02 - (FGV/2017)  

 
A imagem acima retrata manifestantes na cidade de Nova York (janeiro de 2016) caminhando 
em direção à Trump Tower, em protesto contra a plataforma de campanha do candidato à 
presidência dos EUA, Donald Trump. 
Com relação ao slogan "Não ao racismo, não a Trump, não ao fascismo", assinale V para a 
afirmação verdadeira e F para a falsa. 
(   ) É um protesto contra as posições anti-imigração do Partido Democrata, sustentadas por 
Trump e pela ala mais conservadora que ele representa. 
(   ) É um ato de repúdio às propostas de campanha de Trump em relação à presença de 
latinos e muçulmanos nos Estados Unidos, vistas como xenófobas e racistas. 
(   ) É uma ação contra os posicionamentos políticos de Trump, identificados como estratégia 
fascista ao responsabilizar elementos externos pelos problemas internos. 

RACISMO 



 

As afirmações são, respectivamente, 
a) F - V – F. 
b) V - F - F. 
c) V - V - F. 
d) F - F - V. 
e) F - V - V. 
 

Questão 03 - (FCM MG/2017)  
Em 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e do 
Caribe. O Brasil, como os demais países latino-americanos de tradição escravocrata e 
colonialista, segue enfrentando as mazelas do racismo estrutural e estruturante de nossa 
sociedade. Em razão dos frágeis regimes democráticos instaurados no continente americano 
após o período escravocrata, nunca se assegurou aos negros condições de igualdade com os 
não negros.  
Com relação à luta da mulher negra brasileira, em condições desiguais para sobreviver e 
conquistar sua cidadania, assinale a alternativa INCORRETA:  
a) O recrudescimento do racismo e o modelo de desenvolvimento social e econômico no Brasil 
não impactam profundamente a vida das mulheres negras, indígenas e afroindígenas, imigrantes 
e refugiadas. Dessa forma, o racismo, como tal, não é um elemento estruturante da sociedade e 
da população brasileira.  
b) Apesar do empenho nas últimas décadas em ações de diminuição das desigualdades sociais 
e de enfrentamento da violência contra a mulher, essas não impediram o aumento de 
assassinatos de mulheres negras , o aumento do encarceramento feminino e a continuidade das 
violações de direitos das mulheres negras.  
c) Entre as consequências do racismo, estão mortes evitáveis de mulheres, por falta de acesso 
à assistência de saúde pública e adequada, a falta de procedimentos no combate à violência 
contra a mulher pelo machismo patriarcal, pelas manifestações de discriminação por raça, etnia 
e/ou nacionalidade, de gênero e/ou orientação sexual e intolerância religiosa.  
d) No quadro social brasileiro, ainda temos uma baixa qualidade de vida da mulher negra, 
verificada em cada indicador econômico ou social produzido pelo Estado brasileiro, situação que 
provoca o êxodo de mulheres negras, indígenas e afroindígenas, imigrantes e refugiadas. 
 

Questão 04 - (IFBA/2017)  
Com base no texto a seguir marque a resposta correta: 

'Se for negro, não entra': 
Polícia italiana impede refugiados de 

embarcar em trem para Alemanha 

 
Segundo declarou um policial italiano que pediu para ficar no anonimato, a cor da pele identifica 
quem são os refugiados sem documentos. “Se for negro, não entra. E se já está dentro [do 



 

vagão] deve ser controlado porque é quase certo que não tem documento”, diz o oficial, 
relatando qual foi a ordem recebida de seus superiores. “Sei que não é correto, mas é o modo 
mais fácil de identificá-los. Sabemos que nenhum deles possui visto ou passaporte e por isso 
não os deixamos entrar no trem internacional.” 

Fonte: Opera Mundi Uol, 2015. Disponível em: http:// operamundi.uol.com.br/conteudo/ 
reportagens/41136/ se+for+negro+nao+entra+policia+italiana+impede+refugiados+ 

de+embarcar+em+trem+para+alemanha.shtml (Acesso em: 13/09/2016.) 
a) Os refugiados da atualidade são exclusivamente a população de origem africana. 
b) O fluxo de refugiados do Oriente Médio e da África à Europa decorre dos conflitos religiosos, 
disputas políticas, guerras civis e pobreza. 
c) Os refugiados na atualidade fogem principalmente dos desastres ambientais como o recente 
terremoto na Itália. 
d) Os refugiados negros, ou não, têm dificuldades de se adaptar nos novos países, mas sua 
entrada nos novos lugares não envolve conflitos. 
e) Em geral, os países ricos estão abertos à receber populações imigrantes, pois o racismo e a 
xenofobia ocorrem apenas em países pobres. 
 

Questão 05 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2016)  
Considere a notícia a seguir. 
Tema de redação do Enem 2015 gera polêmica nas redes sociais. 

(UOL, 25 out. 15. Disponível em: <http://goo.gl/yFGeBL>. Adaptado) 
O tema que gerou polêmica esteve relacionado à 
a) persistência do racismo. 
b) corrupção na Petrobras. 
c) crise econômica. 
d) violência contra a mulher. 
e) carga tributária. 
 

Questão 06 - (ENEM/2016)  
O Movimento Negro Unificado (MNU) distingue-se do Teatro Experimental do Negro (TEN) por 
sua crítica ao discurso nacional hegemônico. Isto é, enquanto o TEN defende a plena integração 
simbólica dos negros na identidade nacional “híbrida”, o MNU condena qualquer tipo de 
assimilação, fazendo do combate à ideologia da democracia racial uma das suas principais 
bandeiras de luta, visto que, aos olhos desse movimento, a igualdade formal assegurada pela lei 
entre negros e brancos e a difusão do mito de que a sociedade brasileira não é racista teriam 
servido para sustentar, ideologicamente, a opressão racial. 

COSTA, S. Dois Atlânticos: teoria social, antirracismo, cosmopolitismo. 
Belo Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado). 

No texto, são comparadas duas organizações do movimento negro brasileiro, criadas em 
diferentes contextos históricos: o TEN, em 1944, e o MNU, em 1978. Ao assumir uma postura 
divergente da do TEN, o MNU pretendia 
a) pressionar o governo brasileiro a decretar a igualdade racial. 
b) denunciar a permanência do racismo nas relações sociais. 
c) contestar a necessidade da igualdade entre negros e brancos. 
d) defender a assimilação do negro por meios não democráticos. 
e) divulgar a ideia da miscigenação como marca da nacionalidade. 

 
Questão 07 - (Faculdade Cesgranrio RJ/2016)  
O mundo vive atualmente a mais grave crise de refugiados desde a II Guerra Mundial. A 
situação tornou-se especialmente crítica na Europa. A maioria dos refugiados que chegam à 



 

Europa vêm da África e do Oriente Médio, fugindo de guerras, conflitos internos, perseguições 
políticas e violações dos direitos humanos. Segundo a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), 3771 deslocados morreram ou desapareceram durante as travessias no ano 
passado, número recorde. [...] Para os que conseguem fazer a travessia e chegar ao próspero 
continente europeu, os problemas não terminam. 

GUIA DO ESTUDANTE/ATUALIDADES.  
São Paulo: Abril, jan.-jun. 2016, p. 48. Adaptado. 

Um país europeu que representa um destino expressivo e um problema na recepção desses 
refugiados estão apresentados, respectivamente, em: 
a) Portugal - racismo 
b) Espanha - deportação 
c) Alemanha - xenofobia 
d) França - instabilidade política 
e) Finlândia - mercado de trabalho qualificado 
 

Questão 08 - (UEL PR/2015)  
Sobre violência e criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta. 
a) As políticas repressivas contra o crime organizado são suficientes para erradicar a violência e 
a insegurança nas cidades. 
b) As altas taxas de violência e de homicídios contra jovens em situação de pobreza têm sido 
revertidas com a eficácia do sistema prisional. 
c) As desigualdades e assimetrias nas relações sociais, a discriminação e o racismo são fatores 
que acentuam a violência no Brasil. 
d) A violência urbana contemporânea é resultado dos choques entre diferentes civilizações que 
se manifestam nas metrópoles brasileiras. 
e) O rigor punitivo das agências oficiais no combate à criminalidade impede o surgimento de 
justiceiros e milícias. 
 

Questão 09 - (IFSE/2015)  
No que se refere ao apartheid, tipo de racismo oficializado, isto é, determinado pelas leis, 
implantado com o objetivo de controlar a maioria negra, é correto assinalar:  
a) Existiu no Afeganistão, país de grandes riquezas minerais;  
b) Uma das leis criadas, proibia o casamento de brancos com pessoas de outra etnia;  
c) A lei racista ainda vigora na África do Sul, país mais pobre da África;  
d) O apartheid foi implantado na África do Sul após sua independência completa diante dos 
Estados Unidos, em 1945;  
e) A lei racista perdurou por todo século XX no Sudão e foi liberada em 2004 pelo presidente 
Nelson Mandela.  
 

Questão 10 - (USF SP/2015)  
Após mais de cem anos do fim da escravidão, o Brasil ainda sofre com questões de racismo nos 
esportes. Atos preconceituosos abalam o futebol brasileiro e internacional. As questões que 
envolvem atos de racismo são 
a) casos isolados no futebol e tiveram repercussão internacional, mas não promovem a 
violência, pois se trata de injúria racial. 
b) isoladas, pois embora o trabalho escravo esteja extinto por completo no Brasil e, deixado para 
trás, o racismo persiste em poucas regiões. 
c) diferentes das manifestações europeias e das punições ocorridas na Europa. No Brasil, ainda 
não aconteceu qualquer punição às manifestações racistas. 



 

d) previstas como crime inafiançável em nossa Constituição. Entretanto, é preciso o 
cumprimento da lei para a não proliferação de tal crime em uma sociedade tão plural. 
e) praticadas em nosso território apenas por brasileiros, já que os estrangeiros não podem ser 
punidos em nosso país ao praticarem atos racistas. 
 

Questão 11 - (UERN/2013)  
Analise o mapa a seguir. 

 
(Adaptado de World Bank, 2007. In: Vesentini, J.  

William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2010. p. 255.) 
As migrações internacionais hoje em dia ocorrem, principalmente, dos países subdesenvolvidos 
do sul para os desenvolvidos do norte. O racismo atual, chamado de “novo racismo”, já não se 
preocupa tanto com a cor da pele, com a pretensa raça dos grupos, e, sim, com a sua origem. 
Portanto, ele indiretamente decorre das migrações. 
Com base na relação entre a afirmativa anterior e o mapa apresentado é correto afirmar que 
a) multiplicam na Europa os “grupilhos”, grupos que acolhem os imigrantes defendendo sua 
liberdade e direitos sociais. 
b) o volume de imigrantes nos EUA e na Europa aumentou muito a partir da década de 1990, 
contribuindo para uma expansão econômica nestes países. 
c) os países que absorvem os imigrantes oferecem condições sociais igualitárias aos recém-
chegados, incluindo assistência médica, educacional e trabalhista. 
d) existe o medo da perda da identidade nacional ou estrangeirização nos países que recebem 
os imigrantes devido ao maior crescimento demográfico do grupo que chega. 

 
Questão 12 - (ENEM/2012)  
Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, 
seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de 
Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram 
início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os 
“brasileiros” apagavam as fogueiras “portuguesas” e atacavam as casas iluminadas, sendo 
respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. 

(VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro:  
 

Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se caracterizaram pelo aumento da tensão política. 
Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela 
a) estímulos ao racismo. 
b) apoio ao xenofobismo. 
c) críticas ao federalismo. 
d) repúdio ao republicanismo. 
e) questionamentos ao autoritarismo. 



 

GABARITO:  
 
1) Gab: B 
2) Gab: E 
3) Gab: A 
4) Gab: B 
5) Gab: D 
6) Gab: B 
7) Gab: C 
8) Gab: C 
9) Gab: B 
10) Gab: D 
11) Gab: D 
12) Gab: E 
 
 


