
 

 

 

QUESTÃO 01. Dentre as várias interpretações sobre 
a brasilidade, destaca-se aquela que atribui a nós, 
brasileiros, os recursos do jeitinho, da cordialidade e 
da malandragem.  
De acordo com as leituras weberianas aplicadas à 
realidade brasileira (por autores tais como: Sérgio 
Buarque de Hollanda, Gilberto Freyre, Roberto 
Damatta), a malandragem significaria  
 
A) a manifestação prática do processo de 
miscigenação que combinou elementos genéticos 
pouco inclinados ao trabalho 
B) a consagração do fracasso nacional representado 
pela incapacidade de desenvolver formas capitalistas 
de relações sociais 
C) a inovação de um estilo especial de se resolver os 
próprios problemas, que tem sua origem nas 
tradições ibéricas  
D) a materialização da oposição popular ao trabalho 
e ao imperialismo europeu, como característica de 
resistência de classe 
E) a disposição genética desses povos em manifestar 
tal comportamento porque inerente à sua herança 
biológica. 

 
QUESTÃO 02. (UNIOESTE 2016)  Para Gilberto 
Freire, a família, não o indivíduo, nem tampouco o 
Estado nem nenhuma companhia de comércio, é, 
desde o século XVI, o grande fator colonizador no 
Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbrava o 
solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, 
ferramentas, a força social que se desdobra em 
política, constituindo-se na aristocracia colonial mais 
poderosa da América. Sobre ela, o rei de Portugal 
quase reina sem governar. Os senados de Câmara, 
expressões desse familismo político, cedo limitam o 
poder dos reis e mais tarde o próprio imperialismo ou, 
antes, parasitismo econômico, que procura estender 
do reino às colônias os seus tentáculos absorventes.  

(Gilberto Freire. Casa Grande & Senzala. Rio de Janeiro: 
José Olympio. 1994, p. 19). 

   
Para Gilberto Freyre, 
 
A) o Estado Brasileiro foi o grande impulsionador do 
desenvolvimento brasileiro.    
A) o rei de Portugal mantinha o total controle sobre o 
processo de colonização no Brasil.    
C), a família não pode ser considerada o agente 
colonizador do Brasil.    
D) a família foi predominante no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, sua existência relacionou-se, 
desde o início, ao domínio das grandes propriedades,  

tanto na zona rural como posteriormente no meio 
urbano.    
E) a família manteve-se longe da aristocracia colonial 
brasileira.    
 
QUESTÃO 03. (ENEM PPL 2014)  
  
Canto dos lavradores de Goiás  
Tem fazenda e fazenda  
Que é grande perfeitamente  
Sobe serra desce serra  
Salta muita água corrente  
Sem lavoura e sem ninguém  
O dono mora ausente.  
Lá só tem caçambeiro  
Tira onda de valente  
Isso é que é grande barreira  
Que está em nossa frente  
Tem muita gente sem terra  
Tem muita terra sem gente.   
 
(MARTINS, J. S. Cativeiro da terra. São Paulo: Ciências 
Humanas, 1979).  

 
No canto registrado pela cultura popular, a 
característica do mundo rural brasileiro no século XX 
destacada é a 
 
A) atuação da bancada ruralista.    
B) expansão da fronteira agrícola.    
C) valorização da agricultura familiar.    
D) manutenção da concentração fundiária.    
E) implementação da modernização conservadora.    
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/Os dados sobre a pobreza e a indigência segundo a 
cor ilustram os argumentos dos estudos 
A) de Gilberto Freyre sobre a natural integração dos 
negros na sociedade brasileira, que desenvolveu a 
democracia racial.     
B) de Caio Prado Junior sobre a formação igualitária 
da sociedade brasileira, que desenvolveu o 
liberalismo racial.     
C) de Sérgio Buarque de Holanda sobre a 
cordialidade entre as raças que formam a nação 
brasileira: os negros, os índios e os brancos.     
D) de Euclides da Cunha sobre a passividade do povo 
brasileiro, ordeiro e disciplinado, que desenvolveu a 
igualdade de oportunidades para todas as raças.     
E) de Florestan Fernandes sobre a não integração 
dos negros no mercado de trabalho cem anos após a 
abolição da escravidão.  
 
QUESTÃO 05. (UEMA 2016)  A incivilidade gourmet 
(...) Em entrevista à Folha de S. Paulo, o sociólogo 
espanhol Manuel Castells chegou a tempo de enfiar o 
dedo nas escancaradas escaras da sociedade 
brasileira. (...) “A imagem mítica do brasileiro 
simpático só existe no samba. Na relação entre 
pessoas, sempre foi violento. A sociedade brasileira 
não é simpática, é uma sociedade que se mata”. 
Continua a matéria, “para os leitores de Sergio 
Buarque de Holanda, o sociólogo espanhol apenas 
redescobre as raízes da sociedade brasileira 
plantadas nos terraços da escravidão, entre a casa-
grande e suas senzalas. (...) Sob a capa do afeto, o 
cordialismo esconde as crueldades da discriminação 
e da desigualdade”.  (BELLUZZO, Luiz Gonzaga. A 
incivilidade gourmet. Carta Capital, Ano XXI, Nº 854). 
A matéria retratada aponta como ilusória a ideia de 
que o brasileiro teria como característica a 
cordialidade, sendo, ao contrário, preconceituoso e 
agressivo. As frases expressivas da arrogância 
discriminativa presente no cotidiano da sociedade 
brasileira estão indicadas em 
 
A) “Você não pode discutir comigo porque não fez 
faculdade”. “Quem poderia resolver essa situação”?    
 

 
B) “E você, quem é mesmo”? “Um momento enquanto 
verifico o seu processo”.    
C) “A culpa é da Princesa Isabel”. “Este é o número 
do seu protocolo, agora é só esperar”.    
D) “Eu sou o doutor Fulano de Tal”. “O senhor será o 
próximo a ser atendido”.    
E) “O senhor sabe com quem está falando”? 
“Coloque-se no seu lugar”.     
 
QUESTÃO 06. A teoria da democracia racial, 
derivada a partir da hipótese de pesquisa 
desenvolvida por Gilberto Freyre, principalmente com 
sua obra “Casa-Grande e Senzala”, pode ser 
relacionada à política de cotas implementada nos 
institutos federais a partir da Lei 12.711 de 29 de 
agosto de 2012.  
Dentre as opções abaixo, marque a CORRETA em 
relação aos conteúdos do enunciado acima.  
A) A teoria desenvolvida por Gilberto Freyre contribui 
para explicar a diferença entre os níveis de violência 
racial ocorridos nos EUA e no Brasil, bem como 
sustenta teoricamente a política de cotas raciais 
adotada em nosso país.  
B) A teoria da democracia racial, derivada da obra de 
Freyre, sustenta uma suposta convivência pacífica e 
democrática entre os negros, indígenas e brancos 
europeus, de modo a sustentar a política de cotas 
raciais.  
C) A teoria desenvolvida por Freyre atribui uma visão 
romantizada da realidade, tornando invisíveis várias 
formas de violência praticadas por brancos europeus 
em relação aos negros. A política de cotas raciais, 
nesse sentido, visa validar a teoria de Freyre.  
D) A teoria da democracia racial, derivada da obra de 
Freyre, mascara em grande medida a violência 
praticada por brancos contra negros no Brasil, 
sustentando de certo modo parte das críticas 
atribuídas à adoção de cotas raciais no país.  
E) A teoria da democracia racial de Freyre tem por 
princípio desvelar todas as formas de violência de 
brancos contra negros no Brasil, amparando 
teoricamente a adoção de cotas raciais como forma 
de compensação histórica.

 

QUESTÃO 04. (UEL 2008). Analise a tabela a seguir: 
 

Número e Percentual de Pobres - Indigentes por cor, 1992 e 1999 

 
Número Percentual 

1992 1999 Variação % 1992 1999 

Total 84.459.000 75.195.000 -11,00 100,0 100,0 

Brancos 31.075.000 25.869.000 -16,75 37,0 34,4 

Afrodescendentes 53.191.000 49.012.000 -7,85 63,0 65,6 

(IPEA, 2001. OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R.R. Sociologia para jovens do século 
XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 144). 
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