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LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 2010. 
 

1) (CERTO OU ERRADO) O Estatuto da Igualdade Racial, Lei n° 12.288/2010, define 

políticas públicas como sendo ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado e pelo 

setor privado, mediante políticas de incentivo, para a correção das desigualdades sociais 

e para a promoção de oportunidades. 

 

2) (CERTO OU ERRADO) Considera-se discriminação racial ou étnico-racial a assimetria 

existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e 

os demais segmentos sociais. 

 

3) (CERTO OU ERRADO) É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de 

oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou 

da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades 

políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua 

dignidade e seus valores religiosos e culturais. 

 

 

4) (CERTO OU ERRADO) A participação da população negra, em condição de igualdade 

de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, 

prioritariamente, por meio de: implementação de programas de ação afirmativa 

destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, 

esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, 

financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros. 

 

 

5) (CERTO OU ERRADO) O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de 

responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e 

municipais, da administração direta e indireta. 

 

 

6) (CERTO OU ERRADO) Constitui objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra o desenvolvimento de processos de informação, comunicação e 

educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. 

 

 

7) (CERTO OU ERRADO) O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra 

constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo 

com as diretrizes abaixo especificadas: a ampliação e fortalecimento da participação de 

lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias 

de participação e controle social do SUS. 

 

8) (CERTO OU ERRADO) Os moradores das comunidades de remanescentes de 

quilombos serão beneficiários de incentivos gerais para a garantia do direito à saúde, 
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incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança 

alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. 

 

 

9) (CERTO OU ERRADO) A população negra tem direito a participar de atividades 

educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de 

modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. 

Para tanto, os governos federal, estaduais, distrital e municipais adotarão, dentre outras, 

a seguinte providência: desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, 

para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a 

sociedade. 

 

 

10) (CERTO OU ERRADO) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, é facultado o estudo da história geral da África e da história 

da população negra no Brasil. 

 

 

 

 

11) (CERTO OU ERRADO) Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa 

e à pós-graduação deverão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados 

para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à 

população negra. 

 

 

12) (CERTO OU ERRADO) O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais 

realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para 

a inclusão social, exclusivamente mediante convênios. 

 

 

13) (CERTO OU ERRADO) O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades 

negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, com 

trajetória histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural. 

 

14)  (CERTO OU ERRADO) É assegurado aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos 

religiosos, sob a proteção do Estado. 

 

15)  (CERTO OU ERRADO) O poder público incentivará a celebração das personalidades 

e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações 

culturais de matriz africana, bem como sua comemoração exclusivamente nas instituições 

de ensino público. 
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GABARITO 

 
LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 2010. 

 

1) (CERTO OU ERRADO) O Estatuto da Igualdade Racial, Lei n° 12.288/2010, define 

políticas públicas como sendo ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado e pelo 

setor privado, mediante políticas de incentivo, para a correção das desigualdades sociais e 

para a promoção de oportunidades. 

 

ERRADO 

Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população 

negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos 

individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de 

intolerância étnica. 

V - Políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no 

cumprimento de suas atribuições institucionais; 

 

2) (CERTO OU ERRADO) Considera-se discriminação racial ou étnico-racial a assimetria 

existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e 

os demais segmentos sociais. 

ERRADO 

Art. 1o Parágrafo único.  Para efeito deste Estatuto, considera-se: III - desigualdade de 

gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social 

entre mulheres negras e os demais segmentos sociais 

 

3) (CERTO OU ERRADO) É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de 

oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou 

da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades 

políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua 

dignidade e seus valores religiosos e culturais. 

 

CERTO 

Art. 2o É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, 

reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o 

direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, 
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empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus 

valores religiosos e culturais. 

 

4) (CERTO OU ERRADO) A participação da população negra, em condição de igualdade 

de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, 

prioritariamente, por meio de: implementação de programas de ação afirmativa 

destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, 

esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, 

financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros. 

 

CERTO 

Art. 4o A participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, 

na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, 

por meio de: 

VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das 

desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, 

trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à 

terra, à Justiça, e outros. 

 

5) (CERTO OU ERRADO) O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de 

responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e 

municipais, da administração direta e indireta. 

 

CERTO 

Art. 6o § 1o O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para 

promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade 

dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da 

administração direta e indireta. 

 

6) (CERTO OU ERRADO) Constitui objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra o desenvolvimento de processos de informação, comunicação e 

educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. 

 

ERRADO 

Art. 7o O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo com as diretrizes 

abaixo especificadas: 

III - desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para 

contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. 
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7) (CERTO OU ERRADO) O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra 

constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo 

com as diretrizes abaixo especificadas: a ampliação e fortalecimento da participação de 

lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias 

de participação e controle social do SUS. 

CERTO 

Art. 7o O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo com as diretrizes 

abaixo especificadas: 

I - Ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em 

defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do 

SUS 

 

8) (CERTO OU ERRADO) Os moradores das comunidades de remanescentes de 

quilombos serão beneficiários de incentivos gerais para a garantia do direito à saúde, 

incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança 

alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. 

 

ERRADO 

 

Art. 8o Parágrafo único.  Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos 

serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo 

melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e 

nutricional e na atenção integral à saúde. 

 

9) (CERTO OU ERRADO) A população negra tem direito a participar de atividades 

educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de 

modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. 

Para tanto, os governos federal, estaduais, distrital e municipais adotarão, dentre outras, 

a seguinte providência: desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, 

para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a 

sociedade. 

 

CERTO 

Art. 9o A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, 

esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para 

o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. 

Art. 10.  Para o cumprimento do disposto no art. 9o, os governos federal, estaduais, 

distrital e municipais adotarão as seguintes providências: 

III - desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a 

solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. 
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10) (CERTO OU ERRADO) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, é facultado o estudo da história geral da África e da história 

da população negra no Brasil. 

 

 

 

ERRADO 

Art. 11.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 

privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população 

negra no Brasil, observado o disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

11) (CERTO OU ERRADO) Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa 

e à pós-graduação deverão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados 

para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à 

população negra. 

 

ERRADO 

 

Art. 12.  Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-

graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para 

temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população 

negra. 

 

 

12) (CERTO OU ERRADO) O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais 

realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para 

a inclusão social, exclusivamente mediante convênios. 

 

ERRADO 

Art. 14.  O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por 

entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão 

social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre 

outros mecanismos. 

 

13) (CERTO OU ERRADO) O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades 

negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, com 

trajetória histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural. 

 

CERTO 

Art. 17.  O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e 

outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica 

comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos arts. 215 e 216 da 

Constituição Federal. 
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14) (CERTO OU ERRADO) É assegurado aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos 

religiosos, sob a proteção do Estado. 

 

CERTO 

Art. 18.  É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à 

preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do 

Estado. 

15) (CERTO OU ERRADO) O poder público incentivará a celebração das personalidades 

e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações 

culturais de matriz africana, bem como sua comemoração exclusivamente nas instituições 

de ensino público. 

 

ERRADO 

Art. 19.  O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas 

comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de 

matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e 

privadas. 
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