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Questão 01 (Valor: 10 pontos) 
Espera-se que o candidato identifique que, além da música rap, o grafiti e a dança fazem parte do hip  

hop e que sua influência se estende, inclusive, ao cinema e à moda.

Questão 02 (Valor:  20 pontos)

A resposta do candidato deve incluir ao menos dois dos seguintes itens:
a) No que diz respeito a incitar o ódio racial, não há no texto qualquer referência. 
b) Ignasi Moya reconhece que há, sim, uma parcela da música rap que contém letras violentas; mas, ao lado 

dela, convivem outros estilos de rap, pelo que não seria apropriado generalizar este ou aquele traço. 
c) Segundo o texto, o que caracteriza o rap é a sua diversidade. Por isso mesmo, o autor não concordaria com 

a afirmativa proposta, embora ela não fosse completamente isenta de fundamento.

Questão 03 (Valor:  15 pontos)
O candidato deve perceber que o  hip hop tem, hoje, uma dimensão internacional do ponto de vista 

geográfico. Graças ao influxo da música e da moda, principalmente, o hip hop transbordou os limites dos guetos 
das grandes cidades dos Estados Unidos e conquistou o mundo. Do ponto de vista artístico, o hip hop também 
ampliou seu alcance. Além da música, da dança e da pintura, estendeu-se ao mundo do cinema e da moda. 
Pode-se dizer, portanto, que atingiu todos os centros de produção cultural que definem a época atual.

Questão 04 (Valor:  20 pontos)

O candidato deverá identificar o seguinte:

a) “ocupa” (. 5) − Sujeito: “que” (. 5); antecedente “El caso” ( . 5).
b) “hay” ( . 12) − Não possui sujeito; verbo impessoal.
c) “cuentan (. 15) − Há quatro respostas possíveis.  Sujeito:
• elíptico.
• “las canciones” (. 14).
• “los raperos” (. 14).
• “(las) letras” (. 15.
d) “ Se ha apropiado” − Sujeito : “La industria de la moda” ( . 30 – 31). 



Questão 05 (Valor:  15  pontos)
O candidato  deverá  compor a seguinte oração: 

Las canciones de los raperos cuyas letras en general distan mucho de lo insustancial son la 
prueba más clara de la identidad constestaria inherente al hip hop.

Questão 06 (Valor:  20  pontos)
 O candidato deverá  incluir e desenvolver, na sua resposta, as  considerações a seguir:
a) O texto reflete uma relação de mão dupla entre o hip hop e a consciência negra. Uma vez que, por um lado, o 

próprio surgimento do hip hop é conseqüência da existência de uma consciência negra, ao  menos  em  uma 
parte  dos  ditos “afroamericanos”, e por outro, o sucesso e a expansão do hip hop, veiculando mensagens de 
afirmação  da  comunidade  negra,  servem  de  estímulo  à  difusão  da  consciência  negra.  Pode-se  dizer,  
portanto, que essa consciência é causa do hip hop, mas também sua conseqüência.

b) Nem sempre as pessoas que gostam de hip hop são negras, e isso explica, em boa medida, o sucesso do 
hip  hop em determinados  mercados.  Porém,  trata-se  de  pessoas  que,  por  aproximar-se  de  um gênero  
musical combativamente negro, colaboram também na superação dos preconceitos existentes em virtude da  
cor da pele.

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

Em 10 de janeiro de 2005
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