EXAME NACIONAL DE ACESSO 2020
Prova Objetiva
Prova Discursiva
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Este caderno, com dezesseis páginas numeradas, contém uma Prova Objetiva, com vinte questões de
múltipla escolha, e uma Prova Discursiva, com uma questão. Além deste caderno, você está recebendo,
também, um Cartão de Respostas e uma Folha de Resposta para desenvolver o tema proposto para a
Prova Discursiva.
Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções
1. Verifique se seus dados pessoais, bem como a instituição escolhida por você, estão corretos no Cartão de
Respostas e na Folha de Resposta da Prova Discursiva. Se houver erro, notifique o fiscal.
2. Assine o Cartão de Respostas com caneta. Além de sua assinatura, da transcrição da frase e da
marcação das respostas, nada mais deve ser escrito ou registrado no cartão, que não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado.
3. Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração
das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
4. Leia com atenção as questões e escolha a alternativa que melhor responde a cada uma delas. Marque
sua resposta cobrindo totalmente o espaço que corresponde à letra a ser assinalada.
5. Não assine nem escreva seu nome na Folha de Resposta da Prova Discursiva.
6. Use apenas caneta de corpo transparente, azul ou preta, no Cartão de Respostas e na Folha de
Resposta.
7. Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno, o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta.

Informações Gerais
O tempo disponível para fazer as provas é de quatro horas. Nada mais poderá ser registrado após
esse tempo.
Nas salas de prova, os candidatos não poderão usar relógio e boné ou similares, nem portar arma de
fogo, fumar e utilizar corretores ortográficos e canetas de material não transparente.
Será eliminado do Exame Nacional de Acesso 2020 o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer
meio de obtenção de informações, eletrônico ou não.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

Boa prova!

PROFHISTÓRIA

Questão 01
Em 2019, uma fábrica de cerveja criou uma campanha publicitária reinterpretando cartazes da década de
1950, conforme o exemplo abaixo:

				

1956				2019

Isso pede uma Budweiser.

Isso pede uma Budweiser.

Grande apetite...
Hora de relaxar...
O jantar esta quase pronto
e certamente cheira bem.
Afrouxe sua gravata e
aproveite sua Budweiser.

E sexta-feira, sua comida
favorita acaba de chegar.
Abra uma Bud gelada e
^
tire um tempo pra voce.
Disponível em: incrivel.club.

Ao comparar os cartazes, a diferença entre o conteúdo das mensagens indica a seguinte mudança social:
(A) enfraquecimento da identidade sexual
(B) reconhecimento da autonomia feminina
(C) questionamento do politicamente correto
(D) ressurgimento do patriarcalismo tradicional

Questão 02
O termo “Idade Média”, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período brilhante esperando,
sem dúvida, entrar num período tão radioso quanto, é difundido, no século XV, principalmente em Florença.
Aí está a razão pela qual essa cidade se torna o centro do humanismo. Vários historiadores enfatizaram
que a transformação de uma época a outra foi longa, progressiva, cheia de sobreposições. Foi então
proposta a ideia de que não se podia fixar uma data de ruptura clara entre ambas.
Adaptado de Le Goff, Jacques. A história deve ser dividida em pedaços? São Paulo: Ed. Unesp, 2015.

O critério de periodização discutido no texto é caracterizado como:
(A) imparcial e definitivo
(B) natural e sequencial
(C) provisório e valorativo
(D) automático e contraditório
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Questão 03

Silva, Oscar Pereira da.

. 1909. Óleo sobre tela 1,85 x 3,40 m.
Disponível em: Google Arts & Culture.

O quadro Fundação de São Paulo, concluído em 1909, é um documento que materializa uma narrativa
sobre o passado colonial.
Duas noções presentes nesse documento estão indicadas em:
(A) preservação da natureza – marco da conquista territorial
(B) ruptura da religiosidade – centralidade do símbolo cristão
(C) exaltação da nação – valorização das identidades estaduais
(D) protagonismo dos indígenas – pluralidade das tribos locais

Questão 04
O PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) é um dos programas mais antigos e estáveis do Ministério
da Educação (MEC), vindo a constituir-se como programa de Estado, suplantando em alguma medida
as flutuações políticas e ideológicas de governos. Regido por editais públicos, o pnld, tal como o
conhecemos contemporaneamente, expressou, em várias de suas edições, princípios fundamentais
voltados à melhoria da educação pública: a correta difusão de conceitos e conteúdos, a qualidade
editorial das obras, o compromisso com o pluralismo pedagógico, o alinhamento aos pressupostos do
republicanismo e a centralidade na atuação dos coletivos docentes na escolha e uso dos livros.
júnia sales pereira
Adaptado de Revista História Hoje, v. 7, nº 14, 2018.

Com base no texto, um dos principais efeitos do PNLD no ensino de história na educação básica é:
(A) redução da evasão estudantil
(B) democratização do material escolar
(C) difusão da reciclagem profissional
(D) diminuição da autonomia disciplinar
Exame Nacional de Acesso 2020
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Questão 05
O site Imagens da Escravidão (Slavery Images) apresenta-se como um recurso a ser utilizado por pessoas
interessadas nas experiências de africanos escravizados, bem como nas vidas de seus descendentes, tendo
em vista os documentos variados que disponibiliza sobre o tema. Observe um desses documentos:

Vigilante, navio negreiro francês, 1822

Imagem do navio onde 345 pessoas escravizadas estiveram confinadas. Observa-se a reprodução de algemas de perna
e braço e, em destaque, a disposição em que as pessoas eram transportadas.
Adaptado de slaveryimages.org.

A utilização dessa imagem, em uma aula de história que aborde a violência do tráfico e a subjetividade da
pessoa escravizada, atende aos seguintes objetivos:
(A) heroicizar sujeitos e impedir reparações
(B) justificar hierarquias e reavaliar exclusões
(C) apresentar resistências e explicar rupturas
(D) evidenciar racionalidades e provocar empatias
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Questão 06
As duas reportagens a seguir tratam da recuperação de peças do acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro.

Fóssil de Luzia pode
ter sido encontrado

O método que pode recuperar
o acervo do Museu Nacional

“Estamos no momento do escoramento e já
podemos recuperar algumas partes do acervo.
Hoje é um dia feliz, conseguimos recuperar
o crânio da Luzia, o dano foi menor do que
esperávamos. Os pedaços foram achados há
alguns dias, eles sofreram alterações, danos, mas
estamos muito otimistas com o achado e tudo
que ele representa”, disse Claudia Rodrigues,
uma das integrantes da equipe do museu.

Parte do acervo de cultura indígena do Museu
Nacional foi recuperada por meio de uma
técnica virtual: “Conferir uma réplica digital de
uma obra, ou de um documento, permite que o
pesquisador conheça seu objeto de pesquisa e
atende, ao mesmo tempo, à conservação dos
originais, representando menor manipulação
deles”, diz a museóloga Fernanda Sansil.
Adaptado de vice.com, 22/10/2018.

Adaptado de g1.globo.com, 19/10/2018.

As formas de recuperação apresentadas nas reportagens estão relacionadas, respectivamente, às seguintes
categorias de constituição de acervos:
(A) singularidade e reprodução
(B) substituição e regeneração
(C) atualização e restituição
(D) acúmulo e restauração

Questão 07
Assim devemos entender esse universo, e particularmente o gênero humano, como o reino de Deus, que
Ele mesmo regula e governa segundo leis imutáveis; e apliquemo-nos hoje a refletir sobre os segredos
dessa política celeste que comanda toda a natureza e que dispõe sobre os diferentes acidentes que
confundem a vida dos comuns com o mesmo cuidado com que age sobre os grandes e memoráveis fatos
decisivos para a sorte dos impérios.
Adaptado de Bossuet (1662). Sermões. In: Menezes, Edmilson (org.).
Bossuet, Vico e Rousseau: textos e estudos. Ilhéus, BA: Editus, 2006.

Tanto a história dos povos quanto a dos indivíduos nos mostram que o gênio da história (do Mundo), que
conduz o gênero humano por caminhos, cuja sabedoria sempre devemos reconhecer, não poucas vezes
lança mão de cruzar as raças para alcançar os mais sublimes fins na ordem do mundo.
Adaptado de Martius, Karl F. P. Von (1844). Como se deve escrever a história do Brasil.
Revista do IHGB, v. 46 nº 24.

A concepção de história que organiza a descrição dos acontecimentos, segundo os autores dos fragmentos
acima, é caracterizada como:
(A) dialética
(B) recorrente
(C) providencial
(D) progressiva
Exame Nacional de Acesso 2020
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Questão 08
Os textos a seguir foram retirados de A guerra não tem rosto de mulher, (São Paulo: Companhia das Letras,
2016). Sua autora, Svetlana Aleksiévitch, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, em 2015.

Texto 1:
A abordagem de um historiador
“Na Segunda Guerra Mundial, o mundo foi testemunha do fenômeno feminino. Em muitos países, as
mulheres serviram em todas as forças armadas: nas tropas inglesas eram 225 mil; nas americanas, 450,
500 mil; nas alemãs, 500 mil. No Exército soviético lutaram aproximadamente 1 milhão de mulheres. Elas
dominavam todas as especialidades, inclusive as mais associadas aos homens.”
Adaptado do capítulo “De uma conversa com um historiador”.

Texto 2:
A abordagem da autora
Estou escrevendo um livro sobre a guerra. A vila de minha infância depois da guerra era feminina. Não me
lembro de vozes masculinas. Tanto que isso ficou comigo: quem conta a guerra são as mulheres. Choram.
Cantam enquanto choram. Quero escrever a história dessa guerra. A história das mulheres. Depois dos
primeiros encontros... O espanto: mulheres que atuaram nas forças armadas – enfermeira-instrutora,
franco-atiradora, atiradora de metralhadora, comandante de canhão antiaéreo, sapadora – agora são
contadoras, auxiliares de laboratório, guias turísticas, professoras de escola... Os papéis de lá e de cá
não combinam. Recordam como se não estivessem falando de si mesmas, mas de outras garotas. Hoje,
se espantam consigo. E aos meus olhos a história vai “se humanizando”, ficando mais parecida com a
vida comum. Surge outra interpretação.
Adaptado do capítulo “O ser humano é maior do que a guerra (Do diário do livro)”.

A comparação entre os textos possibilita diferenciar as abordagens de um historiador e da autora sobre a
participação feminina na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Essa diferença é evidenciada pela presença das seguintes características nos textos 1 e 2, respectivamente:
(A) valorização de mudanças culturais – supressão de hierarquias sexuais
(B) revisão da dinâmica geopolítica – evidenciação das estratégias bélicas
(C) relativização da participação masculina – mobilização de narrativas pessoais
(D) identificação de efetivos militares – compreensão de especializações profissionais
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Questão 09
A MELHOR MANEIRA DE AJUDAR
OS POBRES É FACILITAR
A VIDA DOS RICOS!
BRAVO!

SÁBIAS

PALAVRAS!

UM PENSAMENTO
DEVERAS FECUNDO!

FELICITO-VOS!

É DE GENTE QUANTA
ASSIM QUE O LUCIDEZ!
PAÍS PRECISA!

SINTO AGORA
A BRISA DO
PROGRESSO!

Laerte
Adaptado de manualdominotauro.blogspot.com, 05/03/2011.

Nos quadrinhos, está representado um movimento do tempo histórico cujo sentido é:
(A) evolutivo
(B) regressivo
(C) consequencial
(D) transformador

Questão 10
“Não houve ditadura no Brasil, o Holocausto não aconteceu, os negros não foram escravizados.” Essas
concepções ganharam força nos últimos meses, impulsionadas pelas redes sociais e por declarações de
políticos. O tema, que era pouco estudado, agora preocupa especialistas pelo risco iminente de chegar
às escolas. “Os livros didáticos podem ser diferentes, mas há um limite que não pode ser cruzado.”,
diz o professor titular de História do Brasil Independente da Universidade de São Paulo (USP), Marcos
Napolitano. “A pessoa tem uma posição política diante do nazismo, do comunismo, isso é do cidadão.
Não cabe ao historiador dizer. O que não pode é construir essa posição às custas da verdade histórica.”
Adaptado de educacao.uol.com.br, 28/04/2019.

As concepções difundidas sobre a história, salientadas na notícia e criticadas pelo historiador, são
denominadas:
(A) revisionismo clássico
(B) obscurantismo teórico
(C) negacionismo ideológico
(D) neutralismo metodológico
Exame Nacional de Acesso 2020
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Questão 11
O maniqueísmo primeiro que regia a sociedade colonial conserva-se intacto no período da colonização.
É que o colono jamais deixa de ser o inimigo, o antagonista, mais exatamente ainda, o homem a abater.
O opressor, em sua zona, faz existir o movimento, movimento de dominação, de exploração, de pilhagem.
Na outra zona, a coisa colonizada, oprimida, espoliada, alimenta como pode esse movimento, que vai sem
transição dos confins do território aos palácios e às docas da “metrópole”. O colono faz a história. Sua vida
é uma epopeia, uma odisseia. Ele é o começo absoluto.
O colono faz a história e sabe que a faz. E porque se refere constantemente à história de sua metrópole,
indica de modo claro que ele é aqui o prolongamento dessa metrópole. A história que escreve não é
portanto a história da região por ele saqueada, mas a história de sua nação no território explorado,
violado e esfaimado. A imobilidade a que está condenado o colonizado só pode ter fim se o colonizado
se dispuser a pôr termo à história da colonização, à história da pilhagem.
Adaptado de Fanon, Frantz . Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

As ideias presentes no texto têm sido associadas, recentemente, à perspectiva decolonial.
Nessa perspectiva, para a substituição de uma história do colono por uma história do colonizado, a escrita
da história deve atender ao seguinte aspecto:
(A) reforçar a narrativa universal do povo
(B) fundamentar a função civilizatória da cultura
(C) considerar a continuidade natural das fronteiras
(D) redimensionar a compreensão unívoca do invasor

Questão 12
O termo “declínio da verdade” entrou para o léxico da era da pós-verdade, que inclui também expressões
agora corriqueiras como fake news e “fatos alternativos”. Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos, mente
de forma tão prolífica e com tamanha velocidade que o The Washington Post calculou que ele fez 2.140
alegações falsas ou enganosas no seu primeiro ano de governo. Entretanto, os ataques à verdade não estão
limitados aos Estados Unidos. Pelo mundo todo, ondas de populismo e fundamentalismo estão fazendo com
que as pessoas recorram mais ao medo e à raiva do que ao debate sensato.
Adaptado de KAKUTANI, Michiko. A morte da verdade. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2018.

Na atualidade, muitas têm sido as formas de questionar e negar verdades instituídas pelo conhecimento
histórico.
O enfrentamento do “declínio da verdade”, no processo de ensino-aprendizagem da história no espaço
escolar, está relacionado à defesa do seguinte princípio:
(A) criticidade científica
(B) objetividade empírica
(C) tecnicidade metodológica
(D) neutralidade epistemológica

8

Exame Nacional de Acesso 2020

PROFHISTÓRIA

Questão 13
A frase abaixo faz parte de um livro didático adotado em escolas em Portugal.

De igual modo, em virtude dos descobrimentos, movimentaram-se povos para outros continentes
(sobretudo europeus e escravos africanos).
É dessa forma – como se os negros tivessem optado por emigrar em vez de terem sido levados à força – que
o colonialismo ainda é ensinado em Portugal. Quem critica é a portuguesa Marta Araújo, pesquisadora principal
do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra. De setembro de 2008 a fevereiro de 2012,
ela coordenou uma minuciosa pesquisa ao fim da qual concluiu que os livros didáticos do país “escondem o
racismo no colonialismo português e naturalizam a escravatura”. Além disso, segundo Araújo, “persiste até hoje
a visão romântica de que cumprimos uma missão civilizatória, ou seja, de que fomos bons colonizadores, mais
benevolentes do que outros povos europeus”.
Adaptado de bbc.com, 31/07/2017.

Com base na pesquisa, a abordagem dos livros didáticos portugueses sobre o colonialismo produz o
seguinte efeito social:
(A) superação da memória
(B) idealização de resistências
(C) condenação do imperialismo
(D) invisibilização de preconceitos

Questão 14
História pra ninar gente grande
(...)
Brasil, meu dengo
A Mangueira chegou
Com versos que o livro apagou
Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento
Tem sangue retinto pisado
Atrás do herói emoldurado
Mulheres, tamoios, mulatos
Eu quero um país que não está no retrato
(...)
Deivid Domênico, Tomaz Miranda, Mamá, Márcio Bola, Ronie Oliveira, Danilo Firmino
Samba-enredo do G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira 2019.
Disponível em: mangueira.com.br.

Determinada concepção de história, em que grupos da sociedade brasileira são silenciados e apagados, foi
criticada pelo samba-enredo da Mangueira no desfile de 2019.
Essa concepção de história é qualificada como:
(A) monumental
(B) cronológica
(C) documental
(D) conceitual
Exame Nacional de Acesso 2020
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Questão 15
A minissérie de televisão “Chernobyl” atualiza a questão que o cinema moderno vem colocando. Inventor de
mundos e testemunha de uma sociedade marcada pela catástrofe, o audiovisual contemporâneo tem, cada vez
mais, tentado formular respostas ao seu papel face à violência exercida pelo Estado e instituições. Oferecendo
aos espectadores uma viagem ao coração de um dos maiores desastres da história, a explosão de um dos
reatores da usina nuclear em abril de 1986, a minissérie reconstitui o momento da explosão, a vasta operação
de limpeza, a subsequente investigação do acidente e as consequências humanas, políticas e sanitárias que o
desastre deixou.
Ilana FELDMAN
Adaptado de Folha de S. Paulo, 21/07/2019.

Séries como “Chernobyl”, que contribuem com a difusão midiática do conhecimento histórico, têm seu
potencial pedagógico fundamentado nas seguintes funções:
(A) explicação e redenção
(B) compreensão e celebração
(C) investigação e preservação
(D) publicização e sensibilização

Questão 16
A família Reimann, segunda mais rica da Alemanha, que controla o conglomerado de bens de consumo JAB
Holding Co., contratou um historiador recentemente para mergulhar nos arquivos da empresa e pesquisar
suas atividades durante os 12 anos do regime nazista.
Foi apenas no início dos anos 2000 que a geração mais jovem da família começou a vasculhar documentos
antigos da empresa e topou com materiais sugerindo que seu pai e avô foram partidários entusiastas de Hitler
e antissemitas convictos. Eles aprovavam o uso de trabalhadores forçados não apenas em sua empresa de
produtos químicos industriais, mas também em sua residência.
A lista de empresas alemãs muito conhecidas que lucraram com o uso de mão de obra forçada – e com
os crimes nazistas de modo mais geral – é longa.
No ano 2000 o governo alemão ajudou a criar um fundo de 5,1 bilhões de euros para pagar indenizações
a trabalhadores forçados. Metade do dinheiro veio de empresas como Siemens, Deutsche Bank, Daimler
e Volkswagen. A família Reimann pretende doar 10 milhões de euros a uma entidade beneficente que
ainda não foi identificada.
Adaptado de www1.folha.uol.com.br, março/2019.

De acordo com a notícia, governo e empresas alemãs têm adotado, na atualidade, determinadas ações que
exemplificam os seguintes usos do passado:
(A) adulteração de fatos e ocultação de polêmicas
(B) liberação de acervos e redução de condenações
(C) deturpação da realidade e adoção de reparações
(D) recuperação da verdade e promoção de compensações
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Questão 17
Shakespeare dificilmente menciona a ordem cósmica. Shakespeare tampouco criou um espaço ou uma
ordem metafísicos. Seu senso de ordem, particularmente seu senso de ordem espacial, está mais próximo
do Renascimento que do Barroco. Sua visão trágica não é apocalíptica, mas estritamente histórica.
Eventos incomuns e ameaçadores, catástrofes naturais ou irregularidades, como tempestades e abortos,
são frequentemente lidos pelas personagens shakespearianas como sinais de males políticos presentes
ou indícios de uma futura mudança histórica, mas não têm nenhuma implicação cósmica.
Adaptado de Heller, Agnes. O que é Natureza? O que é Natural? Shakespeare como filósofo da História.
Morus – Utopia e Renascimento, v. 2, 2005.

O texto se refere à seguinte compreensão de história:
(A) contingencial
(B) escatológica
(C) irracional
(D) cíclica

Questão 18
Ainda mal recuperados do choque causado
pelo incêndio que atingiu uma parte da
Catedral de Notre-Dame, os franceses, e
particularmente os parisienses, estão agora
envolvidos num debate sobre o modelo
arquitetônico que a reconstrução deve seguir:
respeitar o traçado antigo ou aproveitar a
oportunidade para modernizar o monumento
do século XII?
O presidente e o primeiro-ministro franceses
abriram a caixa de Pandora quando
anunciaram a abertura de um concurso
internacional para reconstruir parte da catedral
consumida pelas chamas, usando expressões
como “ideias contemporâneas” ou “tecnologia
Montagem com a proposta de reconstrução do teto
atual”. Os arquitetos apressaram-se em
divulgar suas ideias, e as críticas também não se fizeram esperar: reconstruir o pináculo de Notre-Dame
em vidro, fazer dos telhados uma espécie de estufa e até um apiário para acolher a colônia de milhares
de abelhas que ali vive, criar zonas onde os visitantes possam passear e desfrutar da deslumbrante vista
de Paris são algumas das propostas.
Adaptado de dn.pt, 28/04/2019.

As propostas apresentadas para a Catedral de Notre-Dame revelam uma determinada concepção sobre
como lidar com o patrimônio histórico material.
Essa concepção é denominada:
(A) restauração inventiva
(B) preservação corretiva
(C) conservação destrutiva
(D) manutenção preventiva
Exame Nacional de Acesso 2020
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Questão 19
Nos textos a seguir, são apresentadas considerações sobre diferentes momentos de comemoração da
Queda da Bastilha, que deflagrou a Revolução Francesa.

Um outro 14 de julho
Paris sempre foi uma festa no dia 14 de julho, mas o de 1939 foi especial. Eram os 150 anos da Revolução.
Por toda parte, debates, conferências, bailes, shows patrióticos, desfiles militares. Os tataranetos dos
guilhotinados confraternizavam com os tataranetos de seus carrascos. Enquanto isso, a Europa estava
toda olhos e ouvidos. Em março, Hitler tomara a Tchecoslováquia. Dias depois, era o fim da Guerra Civil
espanhola. Na própria Paris, o Quartier Latin fervia de refugiados espanhóis, tchecos, turcos, romenos e
judeus. Tudo parecia conduzir à guerra. Pois é. Pouco depois do 14 de julho a Inglaterra declararia guerra
à Alemanha e, em junho do ano seguinte, 1940, os alemães ocupariam Paris. Bom que o dia 14 de julho
deste ano está mais tranquilo.
Ruy CASTRO
Adaptado de Folha de S. Paulo, 14/07/2019.

Macron transforma o 14 de julho em uma
comemoração da cooperação europeia
O desfile de 14 de julho em 2019, a grande festa nacional francesa, teve um inédito sotaque europeu.
Pelos Campos Elíseos também desfilaram mais de uma centena de soldados espanhóis, junto com
destacamentos de outros países que fazem parte da Iniciativa Europeia de Intervenção (IEI), um projeto
de cooperação militar europeia impulsionado por Emmanuel Macron.
Adaptado de brasil.elpais.com, 15/07/2019.

Os textos podem ser associados a condicionantes da realização de atos comemorativos.
Essas condicionantes estão relacionadas às ideias de:
(A) regionalidade e atualidade
(B) historicidade e politicidade
(C) repetibilidade e imobilidade
(D) individualidade e sequencialidade
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Questão 20
As Caravanas
(2017)
É um dia de real grandeza, tudo azul

Sol

Um mar turquesa à la Istambul enchendo os olhos

A culpa deve ser do sol que bate na moleira

Um sol de torrar os miolos

O sol que estoura as veias

Quando pinta em Copacabana

O suor que embaça os olhos e a razão

A caravana do Arará*, do Caxangá*, da Chatuba*

E essa zoeira dentro da prisão

A caravana do Irajá*, o comboio da Penha*

Crioulos empilhados no porão

Não há barreira que retenha esses estranhos

De caravelas no alto mar

Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho*

(...)

(...)
Com negros torsos nus deixam em polvorosa
A gente ordeira e virtuosa que apela
Pra polícia despachar de volta
O populacho pra favela
Ou pra Benguela, ou pra Guiné
CHICO BUARQUE
Disponível em vagalume.com.br.
* Bairros populares e comunidades do Rio de Janeiro.

Nessa canção, Chico Buarque retrata a segregação social e racial no Rio de Janeiro ao transitar entre as
representações do passado e do presente.
Essas temporalidades se relacionam por meio de:
(A) linearidades
(B) seletividades
(C) permanências
(D) dependências
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P rova
D iscursiva
No texto “História, memória e patrimônio”, indicado no Edital, Manoel Luiz Salgado Guimarães analisa
processos de patrimonialização de objetos, arquivos, personagens e acontecimentos, na perspectiva de
valorizar operações, historicamente datadas, transformadoras de indícios do passado em algo conhecido e
partilhável socialmente.
Escolha uma das temáticas apresentadas a seguir e desenvolva uma proposição de aula de história, em
diálogo com o texto de Guimarães.

Temática 01
Campos de concentração no Ceará
Embora
a
expressão
“campos
de
concentração” remeta aos campos nazistas,
situação semelhante ocorreu no Brasil.
De acordo com o livro Isolamento e poder:
Fortaleza e os campos de concentração
na seca de 1932, de Kênia Rios, foram
construídos sete campos, distribuídos
em lugares estratégicos para garantir
o encurralamento do maior número de
retirantes. De acordo com estatísticas oficiais,
pouco mais de um mês após a abertura
dos campos, os espaços somavam 73.918
aprisionados. “Eles ficavam próximos a vias
Casa de Comissão, um dos antigos campos de concentração no Ceará.
férreas, porque os sertanejos se deslocavam
de trem. Quando eles desciam, eram encaminhados para os campos. Lá era um confinamento, eles eram
vigiados e não podiam sair sem autorização. Havia um grande número de pessoas confinadas em um
espaço para duas mil, e aí aconteceu o inevitável. Muitas doenças, epidemias e o número de mortes diárias
era grande”, explica a historiadora.
Com o objetivo de proteger o patrimônio histórico-cultural de Senador Pompeu, o Ministério Público do
Estado do Ceará (MP/CE) firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura do município
para promover o tombamento de diversos pontos históricos da região. Na lista de locais citados no acordo
estão o Campo de Concentração do Patu, além do registro do bem imaterial da “Caminhada das Almas”,
em Senador Pompeu, que leva milhares de pessoas todos os anos em peregrinação para homenagear os
mortos do campo de concentração.
jacqueline nóbrega
Adaptado de plus.diariodonordeste.com.br, 29/05/2019.
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Temática 02
A história afro-americana finalmente ganha o seu museu
O Museu Nacional de História e Cultura Afro-americana, inaugurado em 2016 pelo primeiro presidente
afro-americano da história dos E.U.A., levou mais de um século para abrir suas portas, desde que em 1915 um
grupo de veteranos afro-americanos da Guerra Civil propôs uma iniciativa para preservar suas contribuições
à nação. O acervo ficará exposto
num lugar privilegiado, a avenida
National Mall, em Washington,
considerada “o jardim da América”,
com cerca de vinte museus
dedicados à história do país. Sua
missão, nas palavras do seu diretor,
Lonnie Bunch, é “contribuir para
que cada norte-americano, todo
mundo, entenda melhor a trajetória
dos afro-americanos e como ela
mudou a América”. Ele acrescenta:
“Recordar não é suficiente, devemos
usar a história para confrontar seu
passado racista, a escravidão, mas
também os momentos de alegria, esperança e resistência que definiram essa comunidade”.
cristina f. pereda
Adaptado de https://brasil.elpais.com, 14/09/2016.

Para a proposição da aula, os seguintes elementos devem ser apresentados nos espaços especificados na
Folha de Resposta:
• temática escolhida;
• ano de escolaridade escolhido;
• título da aula;
• problematização e objetivos (7 a 15 linhas);
• procedimentos e recursos didáticos a serem utilizados (2 a 5 linhas);
• desenvolvimento dos conceitos e conteúdos a partir da problematização (10 a 25 linhas);
• atividade de avaliação de aprendizagem (3 a 5 linhas).
No item “Problematização e objetivos”, devem ser indicadas as relações do texto de Manoel Luiz Salgado
Guimarães com a aula proposta.
Suas respostas deverão obedecer à norma-padrão da língua. Não serão corrigidas respostas organizadas
em tópicos, escritas de forma esquemática, que não atendam aos limites mínimos e máximos de linhas e
que contenham qualquer tipo de identificação.
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Rascunho
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