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PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA 

 
 

NOME DO CANDIDATO (letra de forma) NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO  DATA DA PROVA 

 

 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

1. A Prova Objetiva e Discursiva valerá dez pontos e consistirá na aplicação de cinco 

questões, sendo três questões discursivas, valendo 3 (três) pontos cada uma, e duas questões objetivas, 

valendo 0,5 (meio) ponto cada uma. 

 

2. Confira o boletim de questões. Caso exista algum erro de impressão comunique 

imediatamente ao fiscal de sala. 
 

3. A prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo início às 8h e término às 12h. 

Esteja atento (a) ao tempo de duração. 
 

4. Utilize caneta azul ou preta para responder as questões na folha de respostas. 
 

5. Preencha a folha de respostas com atenção. Itens rasurados ou sem preenchimento serão 

anulados. 
 

6. É obrigatório que seja assinado o boletim de questões e a lista de frequência, do mesmo 

modo como está assinado no documento de identificação. 
 

7. Em hipótese alguma haverá substituição do boletim de questões e da folha de respostas 

por erro do candidato. A substituição será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

8. A folha de respostas é o único documento considerado para correção. Não deve ser 

assinada, rubricada, nem conter, dentro ou fora do espaço destinado à transcrição do texto 

definitivo, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato. Preencha somente o seu número 

de inscrição no espaço indicado. 
 

9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização de prova, por no 

mínimo, uma hora após o início da prova. 
 

10. O candidato deverá devolver ao final da prova o boletim de questões e a folha de 

respostas. 
 

11. Não é permitido o uso de qualquer tipo de equipamentos eletrônicos durante a realização 

da prova. 
 

12. Será automaticamente eliminado o candidato que durante a realização da prova 

descumprir os procedimentos definitivos nos Editais do referido processo seletivo.  

 

Boa Prova! 
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BOLETIM DE QUESTÕES 

 

QUESTÃO 1 

 

A partir da leitura do texto “O espaço geográfico das comunidades remanescentes de antigos 

quilombos no Brasil”, de Rafael Sanzio Araújo dos Anjos, verifique quais afirmativas abaixo estão 

corretas. 

I. As comunidades remanescentes de quilombos são marcadas, no Brasil, por um tratamento 

sistemático e consistente – o que possibilita o desenvolvimento de políticas públicas que reconhecem o 

caráter estrutural do problema.  

II. Muitas comunidades remanescentes de quilombos mantêm ainda tradições que seus antepassados 

trouxeram da África, como agricultura, medicina, mineração, construção, dialetos, culinária e relação 

comunitária de uso da terra. 

III. Segundo dados apresentados pelo autor, há elevada concentração de comunidades remanescentes 

de quilombos nos estados de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Pará.  

IV. Segundo dados apresentados pelo autor, os remanescentes de antigos quilombos estão localizados 

em todas as unidades da federação brasileira.  

 

Marque com um “X” a única alternativa correta dentre as opções apresentadas a seguir: 

A (   ) Estão corretas as alternativas I e II. 

B (   )  Estão corretas as alternativas II e III. 

C (   )  Estão corretas as alternativas III e IV. 

D (   )  Estão corretas as alternativas I e IV.  

E (   )  Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 2 

 

As  ações  governamentais,  também  assumem  importância  vital  nesse  processo,  e  uma  das  mais  

importantes é o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal 

de 1988. 

(Fonte: ANJOS, Rafael Sanzio Araújo dos. O espaço geográfico das comunidades remanescentes de 

antigos quilombos no Brasil. Revista Brasileira de Extensão Universitária, v. 1, n. 1, p. 52-57, 26 nov. 

2013). 

Assinale a alternativa correta sobre o que dispõe o referido artigo.   

a. ( ) As comunidades remanescentes de antigos quilombos emergem nesse momento histórico 

apresentando uma visibilidade no movimento do campesinato brasileiro e revelando que não foram 

poucos os sítios quilombos formados durante a escravidão. 

 

b. ( ) Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

 

c. ( ) Estabelece as diretrizes do Programa dos Direitos Humanos no Brasil para a população negra 

(médio prazo – 1998) na “promoção do mapeamento e tombamento dos sítios e documentos detentores 

de reminiscências históricas, bem como a proteção das manifestações culturais afro-brasileiras”. 

 

d. ( ) O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Procuradoria-Geral da 

República trabalham com a criação de setores específicos nas sedes estaduais para cuidar do 

reconhecimento, da demarcação e da titulação das terras das comunidades quilombolas. 

 

e. ( ) Sistematização preliminar e o mapeamento dos dados disponibilizados sobre as comunidades 

remanescentes de antigos quilombos no país, trabalho realizado por Anjos (1997) para a Fundação 

Cultural Palmares, do Ministério da Cultura. 
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Questão 3: 

 
“Tendo em vista o crescimento do movimento quilombola, predominaram as interpretações que 

consideravam a ressemantização da palavra “quilombo” para efeitos da aplicação da provisão 

constitucional, valorizando o contexto de resistência cultural que permitiu a viabilização histórica de 

tais comunidades. [...] Nesse sentido, as comunidades de quilombo que emergem da aplicação do artigo 

constitucional emprestam visibilidade a um campesinato negro formado no processo de desagregação 

da escravidão no Brasil, que de certa maneira sobreviveu ao intenso processo de urbanização sofrido 

pela sociedade brasileira nos últimos 50 anos”.  

 

Fonte: MATTOS, Hebe. “Remanescentes das comunidades dos quilombos”: memória do cativeiro e 

políticas de reparação no Brasil. In: REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 104-111, dezembro/fevereiro 

2005-2006.  

 

A partir do texto, explique a formação dos quilombos no Brasil. 

 

 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________________ 
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Questão 4: 

 

“À imagem da princesinha branca, libertando por decreto escravos submissos e bem tratados, 

que durante décadas se difundiu nos livros didáticos brasileiros, passou-se a opor a imagem de um 

sistema cruel e violento, ao qual o escravo negro resistia, especialmente pela fuga e formação de 

quilombo” (MATTOS, Hebe. “Remanescentes das comunidades dos quilombos”: memória do cativeiro 

e políticas de reparação no Brasil, p. 105). 

 

Segundo a autora, por que houve a revisão histórica em relação a memória da escravidão e da abolição? 

 

 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________________________ 
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Questão 5: 

No texto “O Espaço Geográfico das Comunidades Remanescentes de Antigos Quilombos no 

Brasil”, o autor Rafael Sanzio Araújo dos Anjos afirma que: 

No Brasil, os remanescentes de antigos quilombos, “mocambos”, “comunidades negras rurais”, 

“quilombos contemporâneos”, “comunidades quilombola” ou “terras de preto” referem-se a um mesmo 

patrimônio territorial e cultural inestimável e em grande parte desconhecido pelo Estado, pelas 

autoridades e pelos órgãos oficiais. Muitas dessas comunidades mantêm ainda tradições que seus 

antepassados trouxeram da África, como a agricultura, a medicina, a religião, a mineração, as técnicas 

de arquitetura e construção, o artesanato, os dialetos, a culinária, a relação comunitária de uso da terra, 

dentre outras formas de expressão cultural e tecnológica. 

Tendo esse trecho como suporte para a reflexão, escreva sobre o patrimônio territorial e cultural de sua 

comunidade. 

 

01. ______________________________________________________________ 

02. ______________________________________________________________ 

03. ______________________________________________________________ 

04. ______________________________________________________________ 

05. ______________________________________________________________ 

06. ______________________________________________________________ 

07. ______________________________________________________________ 

08. ______________________________________________________________ 

09. ______________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________ 

11. ______________________________________________________________ 

12. ______________________________________________________________ 

13. ______________________________________________________________ 

14. ______________________________________________________________ 

15. ______________________________________________________________ 

            
          


