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 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 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 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.

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

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

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

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 7  numeradas sequencialmente.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 3 (três) questões, com o valor total de 60 (sessenta) pontos. 

 (quatro)

 (sete) páginas
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Segundo Eleilson Leite (2008),

é por meio da música, literatura, cinema, teatro, dança e de outras linguagens artísticas que o povo 

pobre dos fundões da metrópole vem dando um novo significado à expressão periferia. Uma 

denominação que até os anos 80 designava genericamente o amontoado de precárias residências que 

ocupam as franjas das grandes cidades. Hoje, a cultura de periferia vem na contra-mão [sic] da 

história, desmontando os estigmas e os estereótipos que pesam sobre os arrabaldes. [...] A cultura na 

periferia surge como elemento aglutinador da comunidade. [...] E a comunidade, diferente do 

movimento de tipo reivindicatório, se expressa em função do que tem e não por aquilo de que carece. 

[...] Na periferia, sem arte não há transformação. E para transformar há que se produzir uma 

cultura própria, porque a “arte que liberta não pode vir da mão que escraviza”, como disse o poeta 

Sérgio Vaz no brilhante manifesto da Semana de Arte Moderna da Periferia, evento emblemático 

realizado em novembro de 2007 em São Paulo. (apud DE TOMASSI, 2013, p.16).

Partindo dos textos indicados na bibliografia, discuta o projeto de construção de identidades a partir da cultura 
pela população moradora da periferia que busca ultrapassar a noção de “falta de” para a disputa de uma nova 
narrativa de produção de sentidos positivados.

(20 pontos)Questão  01 

Levando em consideração as seguintes citações abaixo, relacione os textos citados com as imagens estampadas na 
capa e no encarte do CD Pajubá da artista Linn da Quebrada:

Conforme Raimundo Martins, “podemos dizer que as imagens romperam paradigmas e ampliaram espaço para a 
criação de novas estéticas (SHOHAT e STAM, 2006), maneiras peculiares para os indivíduos se expressarem ou se 
reconhecerem em narrativas visuais sobre a vida, o cotidiano, a memória e a subjetividade”. (Martins, 2010)

Leandro Colling diz, “...o ativismo sintonizado com perspectivas queer aposta na possibilidade de 
desestabilização das identidades, na transformação social e na quebra de normas regulatórias. O propósito é 
estranhar tanto as formas de fazer arte quanto as formas de produzir ativismo.” (Colling, 2017)

Entendendo que os Estudos Queer trabalham com a recusa dos valores morais violentos que instituem e fazem 
valer a linha de abjeção, essa fronteira rígida entre os que são socialmente aceitos e os que são relegados à 
humilhação e ao desprezo coletivo. (Miskolci, 2012).

(20 pontos)Questão  02 
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Pra que discutir com Madame
Composição: Haroldo Barbosa 

Madame diz que a raça não melhora
Que a vida piora por causa do samba,
Madame diz o que samba tem pecado
Que o samba é coitado e devia acabar,

Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça mistura de cor,
Madame diz que o samba democrata, é música barata sem nenhum valor,

Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe
Vive dizendo que samba é vexame

Pra que discutir com madame.
No carnaval que vem também concorro

Meu bloco de morro vai cantar ópera
E na Avenida entre mil apertos 

Vocês vão ver gente cantando concerto
Madame tem um parafuso a menos

Só fala veneno meu Deus que horror
O samba brasileiro democrata

Brasileiro na batata é que tem valor.

A partir dos textos de Bourdieu sobre gosto de classe e estilo de vida, de Brandão sobre cultura popular, de Abreu 
e Assunção, de Hall sobre as perspectivas do negro e a cultura popular, e sobre a branquitude proposta por 
Cardoso, 

a) interprete as relações de classe e as relações étnico-raciais apresentadas na música acima, que toma o samba 
como objeto de conflito. 

b) desenvolva com bases nos textos indicados uma das seguintes opções abaixo, buscando a valorização da 
cultura e da arte negra:
b.1) um produto cultural
b.2) um plano de aula

(20 pontos)Questão  03
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