
Caderno de Questões

Atenção!
Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 4  páginas, numeradas sequencialmente, 
incluindo espaço para rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 4  numeradas sequencialmente.
A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa com o valor máximo de  pontos.

 (quatro)

(quatro) páginas

60 (sessenta)

 

 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a 
paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso ocorra qualquer 
erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas 
constantes do CADERNO DE QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar 
qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta 
de tinta azul ou preta, para o espaço destinado à resposta de cada 

questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6

 7

8 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a 
prova ou que termine o seu tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

9 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o 
CADERNO DE QUESTÕES.

10

esferográfica 

 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) 
minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da 
prova nos 30 minutos que antecedem o seu término.

Instruções

portal.ifrj.edu.br

 Avaliação Escrita 
1ª Etapa
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Questão 01 (30 pontos)
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NINGUÉM

Andaimes
até ao décimo quinto andar
do moderno edifício de betão armado.

O ritmo
florestal dos ferros erguidos
arquitectonicamente no ar
e um transeunte curioso
que pergunta:
– Já caiu alguém dos andaimes?

O pousado ronronar
dos motores a óleos pesados
e a tranquila resposta do senhor empreiteiro:
– Ninguém. Só dois pretos.
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In: Antologia poética: José Craveirinha. Org. Ana Mafalda Leite. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2010 (Coleção Poetas de Moçambique)

Escrito na primeira metade do século XX, período colonial em Moçambique, o poema de José 
Craveirinha explicita a condição subumana a qual os negros estavam sujeitos naquela sociedade. Com base na 
bibliografia do concurso e em seu repertório pessoal, elabore uma proposta pedagógica que utilize o poema 
como base para discutir a permanência do racismo em nossa sociedade e possíveis soluções para o problema. 
Delimite o público ao qual sua proposta se direciona, assim como seus objetivos e os resultados esperados.

Questão 02 (30 pontos)



Lorena Cristina de Oliveira Barbosa foi aprovada na 15ª colocação para o curso de Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e sua resposta a um comentário preconceituoso de uma 
colega de concurso viralizou na Internet. As postagens ganharam grandes proporções nas redes sociais e 
trouxeram à tona questões referentes às políticas afirmativas e ao racismo na sociedade brasileira. 

Com base em seu repertório pessoal, na bibliografia do concurso (dialogue com pelo menos dois dos 
autores sugeridos) e nas imagens aqui reproduzidas (prints de telas da discussão online sobre o caso), 
desenvolva um texto crítico-analítico sobre as políticas afirmativas de acesso escolar e sua relevância para a 
democratização do ensino público. 
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Na imagem lemos as seguintes postagens: 

- Até parece q é se candidatar a...
- Alias as vagas por cota são mais d...
- Lacradora foi a travesti nordestina q...

- roubar  a vaga na faculdade pode até ter 
conseguido, mas emprego é só olharem para 
esse cabelo que ngm contrata não kkkkkkk

- respondeu
- ai quanta falta de genocidio aqui
- olha isso !!

- LACROUUU!!!! ISSO AI NEGROS(AS) 
NÃO ABAIXEM A CABEÇA, E MUITO 
MENOS ENGULAM ISSO!!!! O CHORO 
É LIVRE E OS NEGROS TAMBÉM!

“ ”
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Rascunho
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Rascunho
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