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Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço). 

RASCUNHO 

1. Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) são 
também conhecidos como a Agenda 2030. 

 

a) Qual a relação entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e os ODS? 
 

b) Escolha um dos objetivos listados e explique a relação entre ações individuais, da sociedade civil e de 
políticas públicas para sua realização. 
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Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço). 

RASCUNHO 

2. “Por estudos decoloniais nos referimos ao conjunto heterogêneo de contribuições teóricas e 
investigativas sobre a colonialidade. O que cobre tanto as revisões historiográficas, os estudos de caso, a 
recuperação do pensamento crítico latino-americano, as formulações (re)conceitualizadoras, como as 
revisões e tentativas de expandir e revisar as indagações teóricas. É um espaço enunciativo não isento de 
contradições e conflitos, cujo ponto de coincidência é a problematização da colonialidade em suas 
diferentes formas, ligada a uma série de premissas epistêmicas compartilhadas.”  
(Pablo Quintero, Patricia Figueira, Paz Concha Elizalde, “Uma breve história dos estudos decoloniais”, em MASP Afterall. Arte e 
Descolonização. São Paulo: MASP, 2019, p. 4. Disponível em  https://masp.org.br/uploads/ temp/temp-QE1LhobgtE4MbKZhc8Jv.pdf. 
Acessado em 10/07/2020.) 
 
a) Explique o que é a colonialidade do saber.  

 
b) Apresente e explique uma crítica às teorias decoloniais feita a partir de outros pressupostos teóricos. 
  

https://masp.org.br/uploads/%20temp/temp-QE1LhobgtE4MbKZhc8Jv.pdf
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Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço). 

RASCUNHO 

3. O IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), órgão do governo federal, divulga anualmente o 
Atlas da Violência, com dados dos 2 anos anteriores. Os números de 2018, consolidados e divulgados em 
2020, num recorte específico, estão representados na imagem abaixo. 

(http://blog.mds.gov.br/redesuas/dados-sobre-violencia-no-brasil/; https://www.buzzfeed.com/br/tatianafarah/atlas-da-
violencia-2020-violencia-contra-mulheres. Acessado em 27/11/2020.) 

 

a) Explique o que é feminicídio. 
 

b) A partir dos dados, explique o que é interseccionalidade.  
 

 
 
  

http://blog.mds.gov.br/redesuas/dados-sobre-violencia-no-brasil/
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Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço). 

RASCUNHO 

4. Segundo os Portugaliae Monumenta 
Cartographica, o mapa com o título “Terra 
Brasilis” é de autoria de cartógrafo português 
Lopo Homem, auxiliado por Pedro e Jorge 
Reinel, e foi feito no ano de 1519. 

 
a) Como a natureza é representada na obra e 

qual o seu significado para o olhar do 
colonizador europeu? 
 

b) Como esse documento histórico dialoga com 
a questão ambiental do Brasil atual? 
Justifique. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

(https://bndigital.bn.gov.br/dossies/biblioteca-virtual-da-
cartografia-historica-do-seculo-xvi-ao xviii/artigos/terra-

brasilis/.) 

 

 
  

https://bndigital.bn.gov.br/dossies/biblioteca-virtual-da-cartografia-historica-do-seculo-xvi-ao%20xviii/artigos/terra-brasilis/
https://bndigital.bn.gov.br/dossies/biblioteca-virtual-da-cartografia-historica-do-seculo-xvi-ao%20xviii/artigos/terra-brasilis/
https://bndigital.bn.gov.br/dossies/biblioteca-virtual-da-cartografia-historica-do-seculo-xvi-ao%20xviii/artigos/terra-brasilis/
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Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço). 

RASCUNHO 

5. Duas obras cinematográficas de 2019, o brasileiro Bacurau (Direção de Kleber Mendonça Filho) e o 
coreano Parasita (Direção de Bong Joon Ho), foram aclamadas pela imprensa por sua estética e críticas 
sociais. Parasita foi o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o Oscar.  
 

  
(https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/bacurau/.) (https://brasil.elpais.com/cultura/2020-02-15/o-cheiro-dos-

pobres.html.) 
  

a) Explique por que é importante, do ponto de vista estético e político, a produção de filmes em diferentes 
países.  

 
b) O cinema é produtor de identidades locais ou adota uma linguagem globalizada? Justifique sua 

resposta a partir de exemplos de algum filme que não seja de produção norte-americana. 

https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/bacurau/
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-02-15/o-cheiro-dos-pobres.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-02-15/o-cheiro-dos-pobres.html

