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RESPOSTAS ESPERADAS – CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES 
 

QUESTÃO 1 

a) A principal relação a ser estabelecida é entre os princípios da universalidade e da igualdade, 
intrínsecos ao direito à vida, expressos no documento de 1948, e a forma como os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) se aproximam de pautas passíveis de serem 
implementadas em instituições e contextos diversos, como desdobramentos da quantificáveis 
da mesma concepção da universalidade e igualdade dos direitos humanos. 

b) A resposta pressupõe a devida identificação de um dos ODS com políticas públicas vigentes, 
com a ação de movimentos organizados pela sociedade civil ou com ações individuais em 
torno da Agenda 2030. O(a) candidato(a) poderia explicar e exemplificar a partir de casos 
específicos, como por exemplo, a questão da igualdade de gênero ou a redução de 
desigualdades a partir de ações como programas de renda básica (no caso de desigualdades) 
ou em políticas de maior visibilidade ao protagonismo feminino em diferentes áreas de 
atuação. 

 

QUESTÃO 2 

a) A colonialidade do saber é o resultado de um processo cultural e epistemológico construído a 
partir das matrizes do pensamento europeu e seus desdobramentos. Sua lógica de 
hierarquização é legitimada pelas experiências coloniais, assentadas em referenciais como a 
racialização  (branco/não-branco), o binômio relativo a sexo (masculino/feminino), a divisão em 
classes sociais (proprietário-senhor/assalariado-escravo) e a diferenciação religiosa de base 
cristã (cristão/não-cristão), por exemplo. 

b) Os candidatos poderiam utilizar os pressupostos de correntes como o marxismo tradicional e sua 
leitura das condições materiais da existência em detrimento de pautas identitárias e de 
subjetivações; também poderiam se valer de pautas liberais, que remontam ao ideário da 
tradição iluminista e universalizante em contraponto à decolonialidade. 

 

QUESTÃO 3 

a) Feminicídio é a designação jurídica para os homicídios cometidos contra as mulheres pelo motivo 
de serem mulheres. Trata-se de um crime motivado por práticas preconceituosas como 
machismo e a misoginia. 

b) A interseccionalidade se caracteriza pela relação indissolúvel entre sistemas de 
opressão/exclusão (racismo estrutural, patriarcado, capitalismo, etc. A partir dos dados do IPEA, 
observa-se a interseccionalidade quando se cruzam dados como gênero e raça, de modo que se 
verifica maior incidência de violência contra as mulheres negras (68% das vítimas e aumento da 
violência contra elas). 

 
 



QUESTÃO 4 

a) Espera-se que os candidatos identifiquem o caráter de uma natureza abundante e que, pelo olhar 
do colonizador europeu, está sendo apresentada como algo a ser explorado. O olhar do 
colonizador, portanto, relaciona-se a perspectivas como a cobiça, a destruição da natureza e a 
exploração dos povos originários na extração de matérias-primas. 

b) O documento permite fazer analogias com as constantes crises ambientais, o desmatamento e a 
degradação da natureza. Pode-se observar a permanência de um imaginário exploratório sobre 
bens naturais (como rios e florestas) e o pouco respeito ao meio ambiente. 

 

QUESTÃO 5 

a) Dentre as respostas possíveis, é possível referir-se ao potencial crítico das estéticas e das 
narrativas cinematográficas de um determinado país ou região, assim como a oportunidade de 
os espectadores (re)conhecerem histórias e questões de diferentes localidades. Outro ponto que 
poderia ser explorado é como o cinema dialoga com representações literárias, da cultura popular 
e das outras artes, configurando-se como postura política. 

b) As respostas podem ser variadas. Deve-se observar, como pontos relevantes a linguagem 
configurada por uma indústria altamente globalizada e as especificidades do repertório de cada 
país. Um bom exemplo são os 2 filmes citados: os candidatos poderiam ter explorado o que 
aproxima o filme de uma linguagem global (justificando o Oscar, por exemplo) e o que traz uma 
leitura específica que pode estar em diálogo. 


