
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Sociologia 
Professor: Larissa Rocha 

 

 Racismo e Exclusão Social 

 
1. “Como os abolicionistas americanos previram, os problemas da escravidão não cessariam com 
a abolição. O racismo continuaria a acorrentar a população negra às esferas mais baixas da 
sociedade dos Estados Unidos. Mas se tivessem tido a oportunidade de fazer uma viagem pelo 
Brasil de seus sonhos – o país imaginado por tanto tempo como o lugar sem racismo – eles 
teriam concluído que entre o inferno e o paraíso não há uma tão grande distância afinal.”  

(Adaptado de Célia M. M. Azevedo, Abolicionismo: Estados Unidos e Brasil, uma história 
comparada (século XIX). São Paulo: Annablume, 2003, p. 205.)  

 
Sobre o tema, é correto afirmar que:  

a) A experiência da escravidão aproxima a história dos Estados Unidos e do Brasil, mas a 
questão do racismo tornou-se uma pauta política apenas nos EUA da atualidade. 

b) Os abolicionistas norte-americanos tinham uma visão idealizada do Brasil, pois não 
identificavam o racismo como um problema em nosso país.  

c) A imagem de inferno e paraíso na questão racial também é adequada às divisões entre o 
sul e o norte dos EUA, pois a questão racial impactou apenas uma parte daquele país.  

d) A abolição foi uma etapa da equiparação de direitos nas sociedades norte-americana e 
brasileira, pois os direitos civis foram assegurados, em ambos os países, no final do século 
XIX. 

 
 
2. No que se refere ao racismo no Brasil, assinale a opção correta. 

a) Após os golpes de estado de 1964 e 1968, o mito da democracia racial continua a servir 
como ideal ou inspiração na sociedade brasileira.  

b) A formulação de Gilberto Freire sobre o país constituir uma democracia social foi, 
historicamente, rejeitada no Brasil.  

c) Para Florestan Fernandes, o racismo mascarado desempenhou importante papel na 
manutenção das desigualdades na sociedade brasileira.  

d) A existência de mobilidade social e de abertura racial significa ausência de preconceitos e 
de discriminação, conforme Florestan Fernandes.  

e) O racismo brasileiro deve ser lido como reação à igualdade legal entre cidadãos formais e 
informais que se instalou com o fim da escravidão. 

 
 
3. “Nas sociedades democráticas do chamado mundo desenvolvido, a ideia, a prática, a defesa e 
a promoção dos direitos humanos, de uma certa maneira, já estão incorporadas à vida política. Já 
se incorporaram no elenco de valores de um povo, de uma nação. Mas, pelo contrário, é 
justamente nos países que mais violam os direitos humanos, nas sociedades que são mais 
marcadas pela discriminação, pelo preconceito e pelas mais variadas formas de racismo e 
intolerância, que a ideia de direitos humanos permanece ambígua e deturpada. (Maria Victoria 
Benevides. Cidadania e Direitos Humanos.”  

http://www.iea.usp.br/textos/benevidescidadaniaedireitoshumanos.pdf. Acesso em 08.06.2012)  
 
A partir do texto, assinale a alternativa correta.  

a) A noção de direitos humanos ainda não está definida com clareza nas sociedades 
democráticas do primeiro mundo.  
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b) A promoção dos direitos humanos não é uma preocupação na vida política das chamadas 

sociedades emergentes.  
c) A discriminação e o preconceito são sinais de que a noção de direitos humanos não foi 

socialmente incorporada.  
d) A implantação de leis que promovam os direitos humanos é suficiente para evitar o 

preconceito e a discriminação.  
e) A prática dos direitos humanos nas sociedades democráticas desenvolvidas independe de 

valores éticos. 
 
 
4. Considere as seguintes leis. 
 
Lei nº.4151, de 4 de setembro de 2003-institui nova disciplina sobre sistemas de cotas para 
ingresso nas universidades públicas estaduais e dá ou trás providências. 
 
Lei nº4528- institui nos currículos do ensino fundamental e médio o ensino de história e cultura 
afrobrasileira. 
 
Lei nº2589,de 26 de dezembro de 2002-dispõe sobre a reserva de vagas aos vestibulandos índios 
na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 
 
Muitas vezes o Brasil é visto, tanto aqui como no exterior, como um país com uma convivência 
harmoniosa entre as etnias, sobretudo quando as imagens divulgadas mostram o carnaval e jogos 
de futebol. As leis mencionadas acima e promulgadas nos últimos anos indicam que: 

a) A idéia de convivência harmoniosa é verdadeira e essas leis acabam suscitando 
preconceito contra minorias. 

b) Há uma tendência para inibir o racismo legalizado no Brasil. 
c) Os movimentos contra discriminações e preconceitos têm avançados bastante no Brasil e 

as leis reforçam essa tendência. 
d) O Brasil está entre os países do mundo com os menores índices de violação de direitos 

humanos, por isso essas leis tomam-se desnecessárias. 
e) Essas leis anulam as leis anteriores de segregação racial que vigoraram no Brasil antes da 

constituição de 1988.  
 
 
5. Sobre o racismo, ou o conceito de raça é correto afirmar que: 

a) Ninguém nasce racista, racismo ou o conceito de raça, é um conceito construído 
socialmente. 

b) O racismo só se manifesta em adultos, pois, estes já possuem o discernimento de 
reconhecer as diferenças étnicas. 

c) O racismo, ou o conceito de raça sempre esteve presentes na sociedades antigas. 
d) As pessoas nascem racistas, pois cada uma pertence a uma raça, que é hereditária, faz 

parte de seu código genético. 
e) Racismo, se torna um crime, quando praticado exclusivamente contra os negros, e se 

manifesta na forma de agressão, que pode ser física, moral, ou psicológica. 
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