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Questão 01 (Valor:  20 pontos)

O candidato deverá afirmar que a desvantagem do sistema de cotas, segundo a aluna Gabriella Fracescutti, é  
privilegiar o ingresso de concorrentes que, ao preencherem o formulário de inscrição, se consideram de raça  
negra e de condição social inferior, em detrimento do esforço individual e de sua capacidade intelectual. Deverá  
afirmar ainda que  a vantagem desse sistema, segundo o diretor de admissões Paulo Salgueiro, é ter estimulado  
o debate sobre as questões sociais e raciais no Brasil, quebrando o mito de uma sociedade não racial, e ter  
despertado os brasileiros para a existência do racismo, da discriminação e da exclusão social.  
 

Questão 02 (Valor:  15 pontos)

O candidato deverá indicar três dos fatos a seguir, que evidenciam a desigualdade social entre negros e brancos 
no Brasil: 

• A taxa de desemprego é duas vezes maior para os negros.
• Os brancos ganham 57% mais do que os negros que trabalham na mesma área.
• Um indivíduo branco com diploma de ensino médio ganha mais do que um indivíduo negro com diploma 

universitário.
• Os negros, no Brasil, morrem mais cedo.
• Os negros têm mais probabilidade de ser presos ou condenados por crimes.
• Os negros têm metade da chance de ter água corrente e saneamento básico em suas casas.
    
Questão 03 (Valor:  10 pontos)

O candidato deverá afirmar que, nos três primeiros exemplos, a palavra “black” tem função de adjetivo, sendo, 
portanto,  invariável  quanto  à  número  e  gênero.  Entretanto,  nos  exemplos  “black  population” e  “black 
Brazilians”, o adjetivo está posicionado antes do substantivo, e, no exemplo  “My grandmother is black”, o 
adjetivo  posiciona-se  após  o  verbo  de  ligação  “be”,  funcionando  como predicativo  do  sujeito.  No  exemplo 
“Blacks in Brazil die younger”,  a palavra “black” é um substantivo flexionado no plural. 
 



Questão 04 (Valor:  15 pontos)

• Há três possibilidades de resposta para a primeira sentença:

— She had dreamed of being a surgeon when she was a high school freshman (...).
— She dreamed of being a surgeon when she was a high school freshman (...).
— She used to dream of being a surgeon when she was a high school freshman (...).

• Há cinco possibilidades de resposta para a segunda sentença:
— There are not any white Brazilians or black  Brazilians, just Brazilians.
— There aren’t any white Brazilians or black Brazilians, just Brazilians.
— There are not either white Brazilians or black Brazilians, just Brazilians.
— There aren’t either white Brazilians or black Brazilians, just Brazilians.
— There are neither  white  Brazilians nor  black  Brazilians, just Brazilians.

Questão 05 (Valor:  20 pontos)

O candidato deverá abordar os seguintes aspectos:
• o compositor (autor / letrista) compara as teclas de ébano e marfim do piano com as pessoas negras e  

brancas;
• as  teclas  do  piano,  apesar  de  apresentarem  cores  diferentes,  juntas,  produzem  melodia,  enquanto  a 

“convivência” entre os homens é dificultada exatamente pela diferença de  “cor”, ou seja, de raça;
• a incapacidade de os homens negros e brancos conviverem  em harmonia, como as teclas do piano, é  

evocada no texto I através das evidências de discriminação racial presente na sociedade brasileira.
 
Questão 06 (Valor:  20 pontos)

O candidato deverá relacionar o questionamento feito na canção  “Ebony and Ivory” (Texto  II) — através da 
comparação entre as teclas do piano e os homens de raças diferentes — com o pensamento de M. Luther King  
(Texto  III)  no  qual  ele  expressa  a  incapacidade  de  o  homem viver  em paz  na  Terra,  com cooperação  e 
fraternidade, apesar das conquistas advindas do progresso tecnológico, que possibilitaram o domínio do espaço e  
do oceano.

Obs: Em toda a prova, poderão ser aceitas outras abordagens, desde que sejam pertinentes.

Em 10 de janeiro de 2005

NELSON ALMEIDA E SILVA FILHO
Diretor do SSOA/UFBA
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