
Veja os dois quadros publicados no twitter do Senado Federal no início de 2017 e escolha

uma das opções 

 

 

 

 

 

Alternativas

 

1 / questão

1 / QUESTÃO

Documento 1a

Aprovada a reforma do Ensino Médio
tweet

Documento 1b

Agora é lei sancionada a reforma do Ensino
Médio

tweet

(A) Exemplos dentro e fora do Brasil mostram que governos tendem a interferir nos

currículos escolares com o intuito de controlar a formação do pensamento crítico.

(B) No primeiro quadro fica evidente que a disciplina de História foi retirada do currículo

obrigatório do Ensino Médio. O segundo quadro, publicado uma semana depois, devolve

a possibilidade de História ser uma das disciplinas obrigatórias a serem definidas pela

Base Nacional Comum Curricular.

(C) A publicação das informações por meio de twitter oficial indica uma estratégia de

fazer circular, nas redes sociais e visando um público jovem, uma informação resumida e

imediata.

(D) As mudanças são um grande avanço para o Ensino Médio, e a rapidez para sua

aprovação se deu atendendo ao clamor dos alunos que ocuparam as escolas pelo país.



A partir do texto do historiador Eduardo Silva podemos dizer que: 

 

Alternativas

 
 

2 / questão

2 / QUESTÃO

Documento 2

Entre Zumbi e Pai João
Texto acadêmico (A) A história dos escravos africanos e seus descendentes no Brasil deve

ser observada para além de estereótipos reforçados pelo senso comum.

(B) A figura de “Pai João” é encontrada em poesias e nas obras de

folcloristas entre o fim do século XIX e meados do século XX, sempre

descrito como o bom escravo, o preto velho sábio e submisso.

(C) Sozinhos, os conceitos de rebelião, submissão e paternalismo não dão

conta de explicar a manutenção das relações de poder em uma sociedade

tão desigual.

(D) Há na historiografia uma busca por novas leituras da atuação dos

escravos baseada na anomia escrava.

Conteúdo adicional

Outras Histórias

https://webcache.googleuserco
ntent.com/search?
q=cache:G37HI1NYXvkJ:https://
portalseer.ufba.br/index.php/af
roasia/article/download/21076/
13668+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G37HI1NYXvkJ:https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/download/21076/13668+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br


A partir da observação da imagem e de seus conhecimentos, escolha uma

alternativa.

 

Alternativas

 
 

3 / questão

3 / QUESTÃO

Documento 3

Rolando a Jangada para o Mar (1950)
pintura

(A) Os traços do pintor retratam o esforço coletivo dos homens e a

simplicidade da embarcação.

(B) Raymundo Cela, em sua obra, retratou os jangadeiros cearenses,

trazendo a representação do homem sertanejo que migrou para a

realidade do litoral.

(C) A obra corrobora a afirmativa de Euclides da Cunha em Os Sertões de

que “O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo

exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral”.

(D) A jangada de troncos era bastante comum na atividade de pesca no

litoral cearense àquela época.

Conteúdo adicional

Exposição Raimundo Cela um
mestre brasileiro

http://www.faap.br/exposicoes/
raimundo-cela

Pintura na travessia

http://www.repositorio.ufc.br/b
itstream/riufc/2833/1/2010_Di
s_DPCBarbosa.pdf

http://www.faap.br/exposicoes/raimundo-cela
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/2833/1/2010_Dis_DPCBarbosa.pdf


Observe novamente a pintura de que tratamos na questão anterior em

comparação com a fotografia realizada por Chico Albuquerque e assinale

uma alternativa.

 

Alternativas

 
 

4 / questão

4 / QUESTÃO

Documento 3

Rolando a Jangada para o Mar (1950)
pintura

Documento 4

Mucuripe (1952)
Fotografia

(A) O fotógrafo havia trabalhado com o cineasta americano Orson Welles

para produzir o documentário “É tudo verdade” nos anos 1940, o qual

retratava a vida de quatro jangadeiros que haviam viajado à capital

federal.

(B) O fotógrafo buscou a aceitação comercial por parte do público

plagiando, por meio de suas lentes, o quadro já célebre.

(C) A repetição das formas, do enfoque e dos motivos no quadro e na

fotografia faz parte da construção de uma imagem sobre o jangadeiro

cearense como um homem forte.

(D) Chico Albuquerque, por meio de outra linguagem visual – a fotografia

–, também registra o trabalho e os corpos dos jangadeiros cearenses.

Conteúdo adicional

Exposição Raimundo Cela "Um
mestre brasileiro

http://www.faap.br/exposicoes/
raimundo-cela/

Pintura na Travessia

http://www.repositorio.ufc.br/b
itstream/riufc/2833/1/2010_Di
s_DPCBarbosa.pdf

Chico Albuquerque - Fotografia
Moderna no Brasil

http://www.chicofotomoderna.
net/

http://www.faap.br/exposicoes/raimundo-cela/
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/2833/1/2010_Dis_DPCBarbosa.pdf
http://www.chicofotomoderna.net/


Escolha uma das alternativas:

 

 

Alternativas

 

5 / questão

5 / QUESTÃO

Documento 5

Ora pois, uma língua bem brasileira
Texto acadêmico (A) O registro de marcas da oralidade na grafia de palavras em textos e documentos

constitui um empecilho para os pesquisadores que mapeiam as transformações da

língua portuguesa.

(B) Pode-se destacar como exemplo de transformação da língua portuguesa ao longo do

tempo o caso do pronome você, redução de vossa mercê e de vosmecê, transformado

hoje no coloquial "você" (ou "cê").

(C) O texto indica que a pronúncia do "R caipira" não é uma exclusividade do interior

paulista, sendo encontrado também em regiões do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e

Minas Gerais.

(D) Variações na grafia e pronúncia de palavras ao longo do tempo são promovidas pela

circulação de pessoas e culturas, comprovando que a língua está em constante

transformação.



Escolha uma das alternativas:

 

Alternativas

 

6 / questão

6 / QUESTÃO

Documento 6

Arqueologia da escravidão numa vila
litorânea

Texto Acadêmico (A) A arqueologia amplia o conhecimento sobre os africanos escravizados e seus

descendentes, em especial nas sociedades onde há escassez de fontes escritas

produzidas pelos escravos sobre sua vida cotidiana.

(B) A arqueologia escrava ou arqueologia da diáspora desvirtua o sentido do trabalho

dos arqueólogos, que é estudar as populações pré-históricas de origem indígena.

(C) A arqueologia analisa os vestígios materiais deixados pelo homem e, a partir destes,

investiga hipóteses sobre as relações sociais, os usos e costumes do passado e do

presente.

(D) A zooarqueologia, que se liga à arqueologia, mas também à biologia, estuda

vestígios de origem animal em sítios com presença humana e possibilita, por exemplo,

entender hábitos alimentares e sociais das comunidades estudadas.



Leia o relato elaborado por João Felipe Batendorf, missionário responsável por

aldeamentos jesuíticos entre as populações Tapajós durante o século XVII, no qual

descreve a descoberta e destruição de um símbolo religioso indígena.  

A partir da leitura do documento, pode-se afirmar que: 

 

Alternativas

 

7 / questão

7 / QUESTÃO

Documento 7

Chronica da Missão dos Padres da Companhia
de Jesus no Estado do Maranhão

Crônica

(A) O relato narra a queima de uma casa e dos restos mortais de um antepassado dos

indígenas como forma de estancar a propagação de doenças na aldeia outrora muito

povoada.

(B) A presença do corpo de um dos antepassados dos tapajós indica a preservação de

símbolos, rituais e crenças indígenas no espaço do aldeamento jesuítico.

(C) A atuação dos missionários se dava por várias formas, inclusive com ataques reais e

simbólicos às crenças nativas.

(D) O relato expressa a satisfação do missionário com a queima da casa e dos restos

mortais de um dos antepassados dos tapajós, que ele próprio não havia conseguido levar

a cabo.



Leia os documentos e assinale a alternativa:

 

Alternativas8 / questão

8 / QUESTÃO

Documento 8a

Relato de Anthony Knivet
Relato de viajante

Documento 8b

Relato de John Davies
Relato de viajante

(A) A cidade de Santos era, na segunda metade do século XVI, um importante

entreposto da colonização portuguesa, contando com uma alfândega, bem como com a

presença de jesuítas e carmelitas, devotados à catequização dos indígenas e manutenção

da polícia entre os europeus.

(B) Os corsários Knivet e Davies, durante o saque à cidade de Santos, foram agentes e

testemunhas de diversas ações violentas dirigidas à população e às instalações presentes

na região.

(C) A história da presença europeia no Brasil do século XVI deve ser compreendida a

partir das relações ambíguas estabelecidas com as populações indígenas, as quais

podiam aproveitar tensões e rivalidades para a consecução de objetivos econômicos e

políticos.

(D) A expedição da qual participavam Knivet e Davies tinha como objetivo resgatar os

habitantes da cidade de Santos da violência praticada pelas populações indígenas da

região.



Observe as imagens da Fortaleza São José de Macapá:

Escolha uma alternativa: 

 

Alternativas

 

9 / questão

9 / QUESTÃO

Documento 9a

Fortaleza São José de Macapá I
Fotografia de Satélite

Documento 9b

Fortaleza São José de Macapá II
Fotografia

Documento 9c

Fortaleza São José de Macapá III
Fotografia

Documento 9d

Fortaleza de São José de Macapá IV
Fotografia

(A) Sua construção baseia-se em um polígono com baluartes em forma de flechas.

(B) O tombamento da fortaleza como patrimônio histórico brasileiro foi negado porque

seu projeto arquitetônico é de origem europeia.

(C) É um exemplo de edificação do período colonial que revela estratégias de ocupação e

defesa do território brasileiro.

(D) Hoje ponto turístico situado às margens do Rio Amazonas, é exemplo de como o

passado colonial é incorporado ao contemporâneo.



Leia os dois documentos, escute a canção "Aos nossos filhos" na

interpretação de Elis Regina e escolha uma das alternativas.

 

Alternativas

 
 

10 / questão

10 / QUESTÃO

Documento 10a

Aos nossos filhos (1978)
Letra de música

Documento 10b

Conta a teu filho (1979)
Literatura

(A) Nos dois textos, os pais não acreditavam que veriam um futuro

melhor e pedem aos seus filhos que resistam, não esqueçam do que era

viver com medo e que mudem o futuro para as gerações futuras.

(B) Trata-se de uma canção e de um poema, nos quais pais falam aos

seus filhos sobre a dor de seu tempo.

(C) Os documentos denunciam a destruição ecológica promovida pela

ditadura militar, em que o crescimento industrial acelerado,

proporcionado pelo Milagre Econômico, poluía o meio-ambiente de forma

descontrolada.

(D) Há uma desesperança que permeia os dois textos sobre o presente e o

futuro dos filhos em um período em que a repressão e o medo eram

diários, em um contexto de censura, desaparecimentos e tortura.

Conteúdo adicional

Ouça "Aos nossos filhos"

https://www.youtube.com/watc
h?v=DUSYSVluES8

https://www.youtube.com/watch?v=DUSYSVluES8


Prezada equipe participante da Nona

Olimpíada Nacional em História do Brasil. 

 

Nesse momento, gostaríamos de ter

algumas informações sobre a sua equipe,

incluindo o/a professor(a) orientador(a) e

os estudantes participantes. Assim,

preparamos uma série de questões, e

pedimos que as respondam da forma

mais completa que puderem. 

 

Importante: o não preenchimento do

questionário implica não receber os

pontos desta tarefa. 

 

O questionário é uma forma de

conhecermos melhor os participantes da

Nona Olimpíada Nacional em História do

Brasil e de aprimorarmos as edições

futuras. 

 

Atenção: esta tarefa pode ficar em modo

“rascunho” até os dados de todos os

membros da equipe serem preenchidos.

Só então envie a tarefa. Não esqueça de

enviar a tarefa, as tarefas deixadas em

modo “rascunho” não são computadas.

 

  Questionário

ESCOLHA APENAS UMA:

[Segundo grau completo]

[Graduação] [Licenciatura]

[Especialização] [Mestrado]

[Doutorado] [Pós-doutorado]

ESCOLHA APENAS UMA: [1] [2]

[3 ou mais]

ESCOLHA APENAS UMA: [1 a 5] [5 a 10]

[10 a 15] [Mais de 15]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Diretoria de

Ensino/Secretaria de Educação]

[Facebook] [Instagram]

[Imprensa]

[Divulgação na escola]

[Indicação de amigo] [Outros]

[Prefiro não responder]

11 / questão

1. PROFESSOR ORIENTADOR

1.1 NOME COMPLETO 

1.2 EMAIL 

1.3 DATA DE NASCIMENTO 

jj/mm/aaaa

1.4 QUAL SEU NÍVEL MÁXIMO DE FORMAÇÃO?

1.5 SUA GRADUAÇÃO É EM HISTÓRIA?

Sim

Não

1.6 VOCÊ LECIONA APENAS A DISCIPLINA DE

HISTÓRIA?

Sim

Não

1.7 EM QUANTAS ESCOLAS VOCÊ LECIONA

ATUALMENTE?

1.8 POR QUANTAS TURMAS DE HISTÓRIA VOCÊ É

RESPONSÁVEL ATUALMENTE NOS ENSINOS

FUNDAMENTAL E MÉDIO?

1.9 COMO FICOU SABENDO DA ONHB?

1.10 VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA EDIÇÃO

ANTERIOR DA ONHB?

Sim



ESCOLHA APENAS UMA: [Sim] [Não]

[Raramente] [Frequentemente]

ESCOLHA APENAS UMA:

[8º ano do Ensino Fundamental]

[9º ano do Ensino Fundamental]

[1ª série do Ensino Médio]

[2ª série do Ensino Médio]

[3ª série do Ensino Médio]

[4ª série do Ensino Médio]

[EJA]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano)

do ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação]

[Não sei informar]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano)

do ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação]

[Não sei informar]

Não

1.11 QUAL(IS)

Primeira (2009)

Segunda (2010)

Terceira (2011)

Quarta (2012)

Quinta (2013)

Sexta (2014)

Sétima (2015)

Oitava (2016)

1.12 VOCÊ UTILIZA OS MATERIAIS FORNECIDOS

PELA OLIMPÍADA EM SALA DE AULA (PARA

PREPARAR SUAS AULAS POR EXEMPLO)

1.13 VOCÊ JÁ SE INSPIROU EM ALGUMA QUESTÃO

DA PROVA DA OLIMPÍADA (TEXTO E/OU

ALTERNATIVAS) PARA FORMULAR QUESTÕES EM

SUAS PROVAS OU REVISÕES?

Sim

Não

1.14 PARTICIPAR DA OLIMPÍADA NACIONAL EM

HISTÓRIA DO BRASIL ALTERA A SUA ROTINA

ESCOLAR?

Sim

Não

1.15 PARTICIPAR DA OLIMPÍADA NACIONAL EM

HISTÓRIA DO BRASIL TROUXE GANHOS OU

BENEFÍCIOS PARA A SUA ATIVIDADE COMO

PROFESSOR?

Sim

Não

Caracteres com espaços: Mínimo de 150 Máximo de

2000

1.16 EXPLIQUE SUA RESPOSTA PARA O ITEM 1.15.

 

0 / 1500

Caracteres com espaços: Mínimo de 150 Máximo de

2000

1.17 DE QUE FORMAS A OLIMPÍADA NACIONAL EM

HISTÓRIA DO BRASIL PODERIA CONTRIBUIR MAIS

PARA AS SUAS ATIVIDADES E SUA ATUAÇÃO

COMO PROFESSOR?

 

0 / 2000

0 / 2000

2. ESTUDANTE 1

2.1 NOME COMPLETO 

2.2 EMAIL 

2.3 DATA DE NASCIMENTO 

jj/mm/aaaa

2.4 ANO / SÉRIE

2.6 ESCOLARIDADE DA MÃE

2.7 ESCOLARIDADE DO PAI

2.8 SUA FAMÍLIA PARTICIPA DO PROGRAMA

BOLSA FAMÍLIA?

Sim

Não

Não sei

2.9 SUA FAMÍLIA DE ALGUM OUTRO PROGRAMA

BOLSA?

Sim

Não



Na sua casa tem: 

Assinale no máximo duas.

Assinale quantas quiser.

Não sei

2.10 TELEVISÃO?

Sim

Não

Não sei

2.11 GELADEIRA / FREEZER?

Sim

Não

Não sei

2.12 COMPUTADOR?

Sim

Não

Não sei

2.13 ACESSO À INTERNET?

Sim

Não

Não sei

2.14 JORNAL IMPRESSO?

Sim

Não

Não sei

2.15 REVISTAS DE INFORMAÇÃO GERAL (GALILEU,

SUPERINTERESSANTE, ISTO É ETC.)?

Sim

Não

Não sei

2.16 QUAIS AS DISCIPLINAS (MATÉRIAS) DE QUE

VOCÊ MAIS GOSTA?

História

Geografia

Sociologia

Matemática

Língua Portuguesa

Ciências

Biologia

Química

Física

Educação Física

Filosofia

Artes

Outras

2.17 ALÉM DE FREQUENTAR A ESCOLA, VOCÊ:

Trabalha

Estuda línguas estrangeiras

Pratica esportes regularmente

(treina e/ou faz parte de uma

equipe esportiva)

Faz trabalho voluntário

Dedica-se a música/teatro/artes

em geral

Dedica-se a atividades de cunho

religioso

Outra

2.18 VOCÊ JÁ EMPRESTOU UM LIVRO DA

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SUA CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem

biblioteca pública

Não Sei

2.19 QUAL É O LIVRO QUE VOCÊ LEU ATÉ HOJE DE

QUE MAIS GOSTOU? 

2.20 VOCÊ JÁ ASSISTIU UM FILME NO CINEMA DE

SUA CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem cinema

Não sei

2.21 QUAL É O FILME QUE VOCÊ ASSISTIU ATÉ

HOJE DE QUE MAIS GOSTOU? 

2.22 EM QUE CIDADE DO BRASIL VOCÊ GOSTARIA

DE MORAR? 

2.23 QUAL O SEU PROGRAMA DE TV FAVORITO? 



ESCOLHA APENAS UMA: [Facebook]

[Instagram] [Imprensa]

[Professor]

[Divulgação na escola]

[Indicação de amigo] [Outros]

[Não sei]

[Prefiro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA:

[8º ano do Ensino Fundamental]

[9º ano do Ensino Fundamental]

[1ª série do Ensino Médio]

[2ª série do Ensino Médio]

[3ª série do Ensino Médio]

[4ª série do Ensino Médio]

[EJA]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano)

do ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação]

[Não sei informar]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano)

do ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação]

[Não sei informar]

Na sua casa tem: 

2.24 QUAL O TIPO DE MÚSICA QUE VOCÊ MAIS

GOSTA? 

2.25 COMO FICOU SABENDO DA ONHB?

2.26 VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA EDIÇÃO

ANTERIOR DA ONHB?

Sim

Não

2.27 QUAL(IS)

Primeira (2009)

Segunda (2010)

Terceira (2011)

Quarta (2012)

Quinta (2013)

Sexta (2014)

Sétima (2015)

Oitava (2016)

3. ESTUDANTE 2

3.1 NOME COMPLETO 

3.2 EMAIL 

3.3 DATA DE NASCIMENTO 

jj/mm/aaaa

3.4 ANO / SÉRIE

3.6 ESCOLARIDADE DA MÃE

3.7 ESCOLARIDADE DO PAI

3.8 SUA FAMÍLIA PARTICIPA DO PROGRAMA

BOLSA FAMÍLIA?

Sim

Não

Não sei

3.9 SUA FAMÍLIA DE ALGUM OUTRO PROGRAMA

BOLSA?

Sim

Não

Não sei

3.10 TELEVISÃO?

Sim

Não

Não sei

3.11 GELADEIRA / FREEZER?

Sim

Não

Não sei

3.12 COMPUTADOR?

Sim

Não

Não sei

3.13 ACESSO À INTERNET?

Sim



Assinale no máximo duas.

Assinale quantas quiser.

ESCOLHA APENAS UMA: [Facebook]

[Instagram] [Imprensa]

[Professor]

[Divulgação na escola]

[Indicação de amigo] [Outros]

[Não sei]

[Prefiro não responder]

Não

Não sei

3.14 JORNAL IMPRESSO?

Sim

Não

Não sei

3.15 REVISTAS DE INFORMAÇÃO GERAL (GALILEU,

SUPERINTERESSANTE, ISTO É ETC.)?

Sim

Não

Não sei

3.16 QUAIS AS DISCIPLINAS (MATÉRIAS) DE QUE

VOCÊ MAIS GOSTA?

História

Geografia

Sociologia

Matemática

Língua Portuguesa

Ciências

Biologia

Química

Física

Educação Física

Filosofia

Artes

Outras

3.17 ALÉM DE FREQUENTAR A ESCOLA, VOCÊ:

Trabalha

Estuda línguas estrangeiras

Pratica esportes regularmente

(treina e/ou faz parte de uma

equipe esportiva)

Faz trabalho voluntário

Dedica-se a música/teatro/artes

em geral

Dedica-se a atividades de cunho

religioso

Outra

3.18 VOCÊ JÁ EMPRESTOU UM LIVRO DA

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SUA CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem

biblioteca pública

Não Sei

3.19 QUAL É O LIVRO QUE VOCÊ LEU ATÉ HOJE DE

QUE MAIS GOSTOU? 

3.20 VOCÊ JÁ ASSISTIU UM FILME NO CINEMA DE

SUA CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem cinema

Não sei

3.21 QUAL É O FILME QUE VOCÊ ASSISTIU ATÉ

HOJE DE QUE MAIS GOSTOU? 

3.22 EM QUE CIDADE DO BRASIL VOCÊ GOSTARIA

DE MORAR? 

3.23 QUAL O SEU PROGRAMA DE TV FAVORITO? 

3.24 QUAL O TIPO DE MÚSICA QUE VOCÊ MAIS

GOSTA? 

3.25 COMO FICOU SABENDO DA ONHB?

3.26 VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA EDIÇÃO

ANTERIOR DA ONHB?

Sim

Não

3.27 QUAL(IS)

Primeira (2009)

Segunda (2010)

Terceira (2011)

Quarta (2012)



ESCOLHA APENAS UMA:

[8º ano do Ensino Fundamental]

[9º ano do Ensino Fundamental]

[1ª série do Ensino Médio]

[2ª série do Ensino Médio]

[3ª série do Ensino Médio]

[4ª série do Ensino Médio]

[EJA]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano)

do ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação]

[Não sei informar]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano)

do ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação]

[Não sei informar]

Na sua casa tem: 

Assinale no máximo duas.

Quinta (2013)

Sexta (2014)

Sétima (2015)

Oitava (2016)

4. ESTUDANTE 3

4.1 NOME COMPLETO 

4.2 EMAIL 

4.3 DATA DE NASCIMENTO 

jj/mm/aaaa

4.4 ANO / SÉRIE

4.6 ESCOLARIDADE DA MÃE

4.7 ESCOLARIDADE DO PAI

4.8 SUA FAMÍLIA PARTICIPA DO PROGRAMA

BOLSA FAMÍLIA?

Sim

Não

Não sei

4.9 SUA FAMÍLIA DE ALGUM OUTRO PROGRAMA

BOLSA?

Sim

Não

Não sei

4.10 TELEVISÃO?

Sim

Não

Não sei

4.11 GELADEIRA / FREEZER?

Sim

Não

Não sei

4.12 COMPUTADOR?

Sim

Não

Não sei

4.13 ACESSO À INTERNET?

Sim

Não

Não sei

4.14 JORNAL IMPRESSO?

Sim

Não

Não sei

4.15 REVISTAS DE INFORMAÇÃO GERAL (GALILEU,

SUPERINTERESSANTE, ISTO É ETC.)?

Sim

Não

Não sei

4.16 QUAIS AS DISCIPLINAS (MATÉRIAS) DE QUE

VOCÊ MAIS GOSTA?

História

Geografia

Sociologia

Matemática



Assinale quantas quiser.

ESCOLHA APENAS UMA: [Facebook]

[Instagram] [Imprensa]

[Professor]

[Divulgação na escola]

[Divulgação na escola]

[Indicação de amigo] [Outros]

[Não sei]

[Prefiro não responder]

 

Língua Portuguesa

Ciências

Biologia

Química

Física

Educação Física

Filosofia

Artes

Outras

4.17 ALÉM DE FREQUENTAR A ESCOLA, VOCÊ:

Trabalha

Estuda línguas estrangeiras

Pratica esportes regularmente

(treina e/ou faz parte de uma

equipe esportiva)

Faz trabalho voluntário

Dedica-se a música/teatro/artes

em geral

Dedica-se a atividades de cunho

religioso

Outra

4.18 VOCÊ JÁ EMPRESTOU UM LIVRO DA

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SUA CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem

biblioteca pública

Não Sei

4.19 QUAL É O LIVRO QUE VOCÊ LEU ATÉ HOJE

DE QUE MAIS GOSTOU? 

4.20 VOCÊ JÁ ASSISTIU UM FILME NO CINEMA DE

SUA CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem cinema

Não sei

4.21 QUAL É O FILME QUE VOCÊ ASSISTIU ATÉ

HOJE DE QUE MAIS GOSTOU? 

4.22 EM QUE CIDADE DO BRASIL VOCÊ GOSTARIA

DE MORAR? 

4.23 QUAL O SEU PROGRAMA DE TV FAVORITO? 

4.24 QUAL O TIPO DE MÚSICA QUE VOCÊ MAIS

GOSTA? 

4.25 COMO FICOU SABENDO DA ONHB?

4.26 VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA EDIÇÃO

ANTERIOR DA ONHB?

Sim

Não

4.27 QUAL(IS)

Primeira (2009)

Segunda (2010)

Terceira (2011)

Quarta (2012)

Quinta (2013)

Sexta (2014)

Sétima (2015)

Oitava (2016)
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Créditos
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Entre Zumbi e Pai João
Texto acadêmico

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Ladino: Nome dado em

Portugal aos estrangeiros que

falavam melhor a sua língua,

ou a negros que eram mais

espertos e capazes de realizar

o que lhes fosse pedido;

esperto;

 

 

 

Origem

Eduardo Silva, “Entre Zumbi e

Pai João”. In: João José dos

Reis e Eduardo Silva.

Negociação e Conflito: a

resistência negra no Brasil

escravista. São Paulo:

Companhia das Letras, 1989,

pp. 13-14.

Créditos

Eduardo Silva

“A imensa massa populacional que se

transferiu do continente africano para a

colônia portuguesa não pode ser analisada

apenas como 'força de trabalho’ e, por

isso, muitos historiadores, hoje, procuram

discernir os caminhos, nem simples nem

óbvios, através dos quais os escravos

fizeram história. 

A longa experiência colonial, no tocante às

formas básicas de relacionamento, tem

sido sintetizada através de uma dicotomia

que permanece extremamente forte em

nossa mentalidade coletiva. De um lado

Zumbi de Palmares, a ira sagrada, o

treme-terra; de outro, Pai João, a

submissão conformada. 

Um outro campo de reflexão pode ser

encontrado, ainda em certos padrões de

relacionamento, de negociação, que

aparecem desde os primeiros tempos e que

não podem ser explicados apenas pela via

do paternalismo, mas que são, em boa

medida, forçados pelos próprios escravos.

Esses procedimentos não passaram

desapercebidos aos contemporâneos. ‘Uns

chegam ao Brasil’, escreve Antonil, ‘muito

rudes e muito fechados e assim continuam

por toda vida. Outros, em poucos anos

saem ladinos e espertos, assim para

aprenderem a doutrina cristã, como para

buscarem de passar a vida’. Estes, os

‘ladinos e espertos’, é que construíram o

vigoroso edifício de sincretismos de que

somos herdeiros: o sincretismo religioso,

linguístico, culinário, musical etc. De fato,

como já foi tantas vezes estudado, as

culturas negras, isoladas na diáspora, nos

limites da pressão humana, tudo digerem

e tudo transformam no objeto novo que

será o Brasil. 

O simples exame da participação dos

cativos na população total do país,

altíssima até inícios do século passado

(...), nos permite duvidar de uma

sociedade com tal desproporção entre

homens livres e escravos pudesse gozar de

alguma estabilidade sem que, ao lado da

violência, ou melhor, do ‘temor da

violência’, não passassem poderosas

correntes de negociação e de sabedoria

política (...) 

No Brasil como em outras partes, os

escravos negociaram mais do que lutaram

abertamente contra o sistema político.

Trata-se do heroísmo prosaico de cada dia

(...)” 
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Raymundo

Cela. Rolando

a Jangada

para o Mar

(1950), óleo

sobre tela,

89.50x130.20

cm.

Créditos

Raymundo

Cela

Técninca

Óleo sobre

tela 

 

 

Dimensões

89.50x130.20

cm 
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Mucuripe (1952)
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Chico

Albuquerque,

Mucuripe,

fotografia, 1952. 

Créditos

Chico Albuquerque 

Técninca

Fotografia
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Ora pois, uma língua bem brasileira
Texto acadêmico

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Quiprocó: discussão, confusão.  

Origem

"Ora pois, uma língua bem brasileira". Revista

Pesquisa Fapesp, n. 230, abril de 2015, pp. 20-21.

Disponível em:

http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/04/08/ora-

pois-uma-lingua-bem-brasileira/. Acesso em: 10

fev 2017

Créditos

Carlos Fioravanti

 

"No acervo de documentos sobre a

evolução do português paulista

(phpp.fflch.usp.br/corpus), está

uma carta de 1807, escrita pelo

soldado Manoel Coelho, que teria

seduzido a filha de um fazendeiro.

Quando soube, o pai da moça,

enfurecido, forçou o rapaz a se casar

com ela. O soldado, porém, bateu o

pé: não se casaria, como ele

escreveu, 'nem por bem nem por

mar' [O pesquisador José] Simões

estranhou a citação ao mar, já que o

quiprocó se passava na então vila de

São Paulo, mas depois percebeu:

'Olha o R caipira! Ele quis dizer

'nem por bem nem por mal!'. O

soldado escrevia como falava, não se

sabe se casou com a filha do

fazendeiro, mas deixou prova

valiosa de como se falava no início

do século XIX.  

 

'O R caipira era uma das

características da língua falada na

vila de São Paulo, que aos poucos,

com a crescente urbanização e a

chegada de imigrantes europeus, foi

expulsa para a periferia ou para

outras cidades', diz Simões. 'Era a

língua dos bandeirantes'. Os

especialistas acreditam que os

primeiros moradores da vila de São

Paulo, além de porrta, pulavam

consoantes no meio das palavras,

falando muié em vez de mulher, por

exemplo. Para aprisionar índios e,

mais tarde, para encontrar ouro, os

bandeirantes conquistaram

inicialmente o interior paulista,

levando seu vocabulário e modo de

falar. (...) Os bandeirantes seguiram

depois para outras matas da imensa

Capitania de São Paulo, constituída

em 1709, com os territórios dos

atuais estados de São Paulo, Mato

Grosso do Sul, Mato Grosso,

Rondônia, Tocantins, Minas Gerais,

Paraná e Santa Catarina. 

 

Manoel Mourivaldo Almeida (...)

encontrou sinais do português

paulista antigo em Cuiabá, a capital

de Mato Grosso, que permaneceu

com relativamente pouca interação

linguística e cultural com outras

cidades depois do fim do auge da

mineração de ouro, há dois séculos.

'O português culto dos séculos XVI

ao XVII tinha um S chiado', conclui

Almeida. 'Os paulistas, quando

foram para o Centro-Oeste, falavam

como os cariocas hoje!' O ator e

diretor teatral cuiabano Justino

Astrevo de Aguiar reconhece a

herança paulista e carioca, mas

considera um traço mais evidente

do falar local o hábito de acrescentar

um J ou T antes ou no meio das

palavras, como em djeito, cadju ou

tchuva, uma característica típica do

século XVII, que Almeida identificou

também entre moradores de Goiás,

Minas Gerais, Maranhão e na região

da Galícia, na Espanha.  

    (...) 

 

'Os moradores de Cuiabá e de

algumas outras cidades, como

Cáceres e Barão de Melgado [sic],

em Mato Grosso, e Corumbá, em

Mato Grosso do Sul, preservaram o

português paulista do século XVIII

mais do que os próprios paulistas.

Paulistas do interior e também da

capital hoje falam dia, com um d

seco, enquanto na maior parte do

Brasil se diz djia', observou

Almeida. 'O modo de falar pode

mudar dependendo do acesso à



cultura, da motivação e da

capacidade de perceber e articular

sons de modo diferente. Quem

procurar nos lugares mais distantes

dos grandes centros urbanos vai

encontrar sinais de preservação do

português antigo'." 
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Texto Acadêmico
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Universidade da Região de

Joinville (Univille), Joinville,
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32; 41-42; 46.

Créditos

Fernanda Mara Borba 

 

 

“A arqueologia constitui uma disciplina

científica que estuda as culturas e os

modos de vida do passado e do presente

por meio da análise de vestígios materiais

deixados em meios terrestres ou aquáticos

(...) A arqueologia da escravidão é uma

linha de investigação da arqueologia

histórica dedicada ao estudo dos espaços

de habitação e dos vestígios materiais dos

africanos e afrodescendentes que viveram

no continente americano sob o regime

escravista (...)

Nos estudos da arqueologia histórica

ocorridos no Brasil, os profissionais têm

examinado sítios de ocupação africana e

afrodescendente em diferentes regiões do

país, envolvendo vários espaços:

quilombos, cemitérios, senzalas e

engenhos escravistas. 

Ademais dos espaços habitacionais, as

pesquisas arqueológicas ainda traçaram

estudos sobre a alimentação dos escravos,

abrangendo as atividades de captação de

recursos (caça, pesca ou horticultura) e a

preparação e o consumo de alimentos.

Para tanto, trabalharam-se com os

materiais orgânicos por intermédio de

análises zooarqueológicas e botânicas,

bem como com os instrumentos de caça e

pesca, as ferramentas agrícolas e objetos

usados no processamento dos alimentos,

tais quais balas de chumbo, peças de

armas, pesos de pescas, anzóis feitos de

pregos e outros. 

As pesquisas, de modo geral, têm

mostrado uma cultura material bastante

variada em sítios escravistas, composta de

objetos como cachimbos, artefatos de

cerâmica decorados, moedas perfuradas,

conchas, búzios, amuletos, adornos,

instrumentos musicais, louças e talheres,

armas, garrafas e outros elementos,

examinados sob distintas perspectivas. A

investigação desses vestígios evidencia,

entre outras coisas, as condições de vida

dos africanos e afrodescendentes no

regime escravista, os diferentes status em

uma mesma comunidade, as relações de

poder entre senhores e a resistência

escrava, as continuidades e

descontinuidades do legado cultural

africano e, ainda, a formação de novas

identidades culturais afrodescendentes.” 
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Chronica da Missão dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão
Crônica
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Tipo de documento

Origem

João Felipe Betendorf.

“Chronica da Missão dos

Padres da Companhia de

Jesus no Estado do

Maranhão”. Revista do

Instituto Histórico e

Geographico Brazileiro. Tomo

LXXII. Rio de Janeiro:

Imprensa Nacional, 1909, p.

354. In: Doris Cristina

Castilhos de Araujo Cypriano.

Almas, corpos e especiarias: a

expansão colonial nos rios

Tapajós e Madeira. Rio

Grande do Sul, RS: Instituto

Anchietano de Pesquisas,

2007, p. 120. 

Créditos

João Felipe Betendorf 

 

 

"(...) guardando os índios tapajós o corpo

mirrado de um de seus antepassados, que

chamavam de Monrramgarypy, quer dizer

primeiro pae, lhe iam fazendo suas honras

com suas offertas e danças já desde

muitíssimos annos [...] sentiram os indíos

tapajós isto [queima da casa na qual se

encontrava Monrramgarypy] por extremo,

porém vendo que já não tinha remédio,

aquietaram-se por medo dos brancos, que

já conheciam tomar em bem o que o padre

missionário tinha obrado. Folguei eu

muito quando me chegou a notícia

daquella tão generosa ação, porque desde o

anno de 1661, em que eu tinha sido

missionário, primeiro entre os Tapajós, e

feito sabedor daquelle corpo mirrado,

sempre tive desejo de consumil-o, e não o

fiz, porém, por não ter tempo, commodo

de o poder executar, pois estava por então

toda aquella aldêa povoadíssima de índios

que não convinha alterar logo em aquelles

primeiros princípios." 
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Relato de Anthony Knivet
Relato de viajante

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Anthony Knivet. The

Admirable Adventures and

Strange Fortunes of Master

Anthony Knivet, Wich Went

with Master Tomas Cavendish

in His Second Voyage to the

South Sea, 1591 (As

admiráveis aventuras e

estranhas sinas do Mestre

Anthony Knivet, que foi com

seu Mestre Tomas Cavendish

em sua segunda viagem aos

mares do sul, 1591). In:

Samuel Purchas. Haklyuts

Posthumous or Purchas His

Pligrimes, Contayning a

History of the World, in Sea

Voyages, & Land Travels, by

Englishmen and Others.

Compilado por Samuel

Purchas. Londres: Henry

Fetherson, v, IV, 165. Apud:

Jean Marcel Carvalho França.

A construção do Brasil na

literatura de viagem dos

séculos XVI, XVII e XVIII:

antologia de textos: 1591-

"À tarde, incendiamos um novo navio,

queimamos todas as habitações e, depois

de abandonarmos o mercador e os

"mouros" (negros) na praia, aproveitamos

um excelente vento que soprava e

partimos para outras plagas. [...] Às 3

horas da manhã encontramos e

capturamos uma canoa - uma espécie de

bote que os nativos constroem com uma

única peça de madeira - com quatro

portugueses e duas mulheres, uma das

quais deveria casar-se naquela manhã.

Depois de apresarmos tal embarcação,

passamos a navegar bem próximo da

praia; quando havia cerca de uma hora que

esperávamos pelo nosso bote, ouvimos o

som de um sino tocado pelos portugueses.

Gaspar Jorge, o piloto português, disse-

nos que devíamos atacar, pois o sino

indicava que os habitantes estavam no

meio de sua missa e que, naquele preciso

momento, o sacerdote consagrava o pão

sacramentado diante do povo. Mal o piloto

português terminou a sua explicação,

saltamos em terra e caminhamos para a

igreja. [...] Depois de saquearmos a vila e

colocarmos os homens a postos, relatamos

ao general tudo o que se passara[...]

Durante toda a nossa permanência em

Santos, o capitão estabeleceu-se no

Colégio de Jesus, um edifício que tinha, na

parte traseira, várias saídas para a praia.

Uma noite, dois índios, depois de serem

maltratados pelos portugueses, fugiram e,

conhecedores das ditas passagens do

colégio, apareceram de noite no leito do

general, trazendo perus e galinhas para

dar-lhe de presente. [...] Um dos índios,

porém, que sabia falar português, pôs-se

de joelhos e disse que tinha vindo

suplicar-lhe socorro e não o agredir. Na

manhã seguinte, o general conversou com

os dois selvagens e, por seu intermédio,

soube qual o exato tamanho das tropas

portuguesas e, ainda, que estes

planejavam atacar-nos quando

estivéssemos de saída da cidade." 



1808. Rio de Janeiro, RJ: José

Olympio, 2012. 

Créditos

Anthony Knivet 
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séculos XVI, XVII e XVIII:

antologia de textos: 1591-
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"No dia 15 de dezembro, ao entardecer,

ancoramos na barra de Santos, prontos

para sair com os nossos barcos em direção

à cidade. Na manhã seguinte, por volta das

9 horas, rumamos para Santos e, logo que

fomos descobertos, resolvemos

desembarcar, mesmo com somente 24

homens, pois o nosso bote maior tinha

ficado para trás. Por meio de tal

expediente, capturamos todas as pessoas

da cidade, homens e mulheres, em plena

missa, e os mantivemos dentro da igreja,

como prisioneiros, durante todo aquele

dia. Mestre Cavendish precisava tomar a

cidade, pois tinha grande necessidade de

suprimentos. Uma vez em Santos e com a

cidade sob controle, poderíamos ter

assegurado, com grande fartura, a

satisfação de todas as nossas carências.

Todavia, a negligência de nosso líder,

mestre Cocke, foi tanta que os índios, em

plena luz do dia, carregaram para fora da

cidade tudo o que desejaram, não havendo

ninguém para controlá-los [...] No dia 22

de janeiro partimos de Santos e, pelo

caminho, queimamos São Vicente. No dia

24, içamos as velas e rumamos para o

estreito de Magalhães." 
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Perdoem a cara amarrada 

Perdoem a falta de abraço 

Perdoem a falta de espaço 

Os dias eram assim 

 

Perdoem por tantos perigos 

Perdoem a falta de abrigo 

Perdoem a falta de amigos 

Os dias eram assim 

 

Perdoem a falta de folhas 

Perdoem a falta de ar 

Perdoem a falta de escolha 

Os dias eram assim 

 

E quando passarem a limpo 

E quando cortarem os laços 

E quando soltarem os cintos 

Façam a festa por mim

 

Quando lavarem a mágoa 

Quando lavarem a alma 

Quando lavarem a água 

Lavem os olhos por mim 

 

Quando brotarem as flores 

Quando crescerem as matas 

Quando colherem os frutos 

Digam o gosto pra mim... 
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Conta a teu filho (1979)
Literatura

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Observações

O poema de Renata Pallottini

não possui título, assim a

ONHB fez uso de parte do seu

primeiro verso para nomear

este documento. 

 

Origem

Renata Pallottini. Coração

americano. São Paulo: Feira

de Poesia, 1979. 

 

Créditos

Renata Pallottini 

 

 

Conta a teu filho, meu filho 

Daquilo que nós passamos 

Que havia fitas gravadas 

Retratos de corpo inteiro 

Conta que nos encolhemos 

Como animais espancados 

Que ninguém teve coragem 

Que respirávamos baixo 

Olhos fugindo dos olhos 

As mãos frias e suadas 

E conta que faz dez anos 

Que temos pouca esperança 

Que pedimos testemunho 

E não aguentamos mais 

Talvez teu filho, meu filho 

Viva em mundo mais aberto 

Mas é grave que lhe contes calmamente 

E nos mínimos detalhes 

A história desses punhais 

Cravados em nossas tardes 

Porém, se por tudo isso

Renuncias a ter filhos 

Como (alguns) renunciamos 

Deixa inscritos, como eu deixo 

Sinais em troncos de árvores 

Letras em papéis esquivos 

Pra que não escureça 

Essa lâmpada mesquinha 

Relâmpago, fogo fátuo 

Pura lembrança dos dias 

Em que livres, 

Fomos filhos de pais muito mais felizes 

Conta a quem possas, meu filho 

O que em ti forem palavras 

Nos outros serão raízes. 

 


