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QUESTÃO 01  

 

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir.  

 

O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os 

seguintes estereótipos atribuídos historicamente a 

uma suposta natureza feminina: 

 

(A)   Pudor inato e instinto maternal. 

(B)   Fragilidade física e necessidade de aceitação. 

(C)   Isolamento social e procura de autoconhecimento. 

(D)   Dependência econômica e desejo de ostentação. 

(E)   Mentalidade fútil e conduta hedonista. 

 

 

QUESTÃO 02    

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir.  

A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, 

nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos 

nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua 

pena que “sem ser hábil, é, em compensação, 

guiada pelo poder da vontade”. Maria Tomásia 

pronunciava orações que levantavam os ouvintes. 

A escritora Francisca Clotilde arrebatava, 

declamando seus poemas. Aquelas “angélicas 

senhoras”, “heroínas da caridade”, levantavam 

dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu 

entusiasmo a fim de convencer os donos de 

escravos a fazerem alforrias gratuitamente. 

 
MIRANOA, A. Disponível em: www.opovoonline.com.br. Acesso em: 10 
jun. 2015. 

  

As práticas culturais narradas remetem, 

historicamente, ao movimento 

 

(A)   feminista. 

(B)   sufragista. 

(C)   socialista. 

(D)   republicano. 

(E)   abolicionista. 
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QUESTÃO 03    

 

(ENEM/2017) Observe as figuras a seguir. 

 

 
 

Elaborada em 1969, a releitura contida na Figura 2 

revela aspectos de uma trajetória e obra dedicadas à 

 

(A)   valorização de uma representação tradicional 

da mulher. 

(B)  descaracterização de referências do folclore 

nordestino. 

(C)  fusão de elementos brasileiros à moda da 

Europa. 

(D)   massificação do consumo de uma arte local. 

(E)   criação de uma estética de resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04    

 

(ENEM/2017) Observe a imagem a seguir. 

 

 

A fotografia, datada de 1860, é um indício da cultura 

escravista no Brasil, ao expressar 

 

(A) ambiguidade do trabalho doméstico exercido 

pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de 

proximidade e subordinação em relação aos 

senhores. 

(B)  integração dos escravos aos valores das classes 

médias, cultivando a família como pilar da sociedade 

imperial. 

(C)  melhoria das condições de vida dos escravos 

observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho 

doméstico a privilégios para os cativos. 

(D)  esfera da vida privada, centralizando a figura 

feminina para afirmar o trabalho da mulher na 

educação letrada dos infantes. 

(E) distinção étnica entre senhores e escravos, 

demarcando a convivência entre estratos sociais 

como meio para superar a mestiçagem. 
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QUESTÃO 05    

 

(ENEM/2016) Leia a tirinha a seguir. 

 

 
     SATRAPI. M. Persépolis. São Paulo: Cia das Letras, 2007. Adaptado. 

 

A memória recuperada pela autora apresenta a 

relação entre 

 

(A)   conflito trabalhista e engajamento sindical. 

(B)   organização familiar e proteção à infância. 

(C)   centralização econômica e pregação religiosa. 

(D)   estrutura educacional e desigualdade de renda. 

(E) transformação política e modificação de 

costumes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 06   

 

Leia os textos a seguir. 

 

TEXTO I 

 

 
Tradução: "As mulheres do futuro farão da Lua um 

lugar mais limpo para se viver". 
 
Disponível em: www.propagandashistoricas.com.br. Acesso em: 16 out. 2015. 

 

TEXTO II 

 

Metade da nova equipe da Nasa é composta por 

mulheres 

 

Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já 

estiveram no espaço, enquanto as mulheres não 

chegam a ser um terço desse número. Após o anúncio 

da turma composta 50% por mulheres, alguns 

internautas escreveram comentários machistas e 

desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. 

 
Disponível em: https://catracalivre.com.br. Acesso em: 10 mar. 2016. 

 

A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 

e a repercussão da notícia de 2016 mostra a 

 

(A)   elitização da carreira científica. 

(B)   qualificação da atividade doméstica. 

(C)   ambição de indústrias patrocinadoras. 

(D)   manutenção de estereótipos de gênero. 

(E)   equiparação de papéis nas relações familiares.    

 
Disponível em: http://gg.gg/ol0oo Acesso em: 15 fev. 2021.  

 

 

 

 

 

http://gg.gg/ol0oo
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QUESTÃO 07    

 

(ENEM/2015) Leia o texto a seguir. 

 

 
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum 

destino biológico, psíquico, econômico define a 

forma que a fêmea humana assume no seio da 

sociedade; é o conjunto da civilização que elabora 

esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualificam o feminino Beauvoir. O 

segundo sexo. 

 

Na década de 1960, a proposição de Simone de 

Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento 

social que teve como marca 

 

(A)  ação do Poder Judiciário para criminalizar a 

violência sexual. 

(B)  pressão do Poder Legislativo para impedir a 

dupla jornada de trabalho. 

(C)   organização de protestos púbicos para garantir 

a igualdade de gênero. 

(D)  oposição de grupos religiosos para impedir os 

casamentos homoafetivos. 

(E)  estabelecimento de políticas governamentais 

para promover ações afirmativas. 

 

 

 
 

 

 

QUESTÃO 08    

 

(ENEM/2017) Leia o texto a seguir. 

 

A participação da mulher no processo de decisão 

política ainda é extremamente limitada em 

praticamente todos os países, independentemente do 

regime econômico e social e da estrutura 

institucional vigente em cada um deles. É fato 

público e notório, além de empiricamente 

comprovado, que as mulheres estão em geral sub-

representadas nos órgãos do poder, pois a proporção 

não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte 

da população.  

TABAK, F. Mulheres públicas: participação política e poder. Rio de Janeiro: 

Letra Capital, 2002.  

No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a 

tentativa de reverter esse quadro de sub-

representação tem envolvido a implementação, pelo 

Estado, de  

(A)   leis de combate à violência doméstica.  

(B)   cotas de gênero nas candidaturas partidárias.  

(C)   programas de mobilização política nas escolas.  

(D)   propagandas de incentivo ao voto consciente.  

(E)   apoio financeiro às lideranças femininas.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

QUESTÃO 09    

 

(UDESC/2015) Leia o texto a seguir. 

 

 

Com base nos dados apresentados acima, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A)  A maior parte dos homofóbicos é do sexo 

masculino, jovem, branco e desconhecido da vítima.  

(B)   Os dados apontam a correlação entre homofobia, 

faixa etária e questões raciais.  

(C)    Os casos de homofobia são predominantemente 

vinculados ao tipo de vida dos próprios 

homossexuais, uma vez que se relacionam com 

pessoas contatadas em chats ou em locais de pouca 

segurança, como parques e boates gays.  

(D)   A maior parte dos suspeitos prefere não informar 

sua orientação sexual, o que também se aplica ao perfil 

das vítimas.  

(E)    Embora porcentagem considerável de mulheres 

tenham sido vítimas de violência, não se constata 

índice relevante de mulheres suspeitas de homofobia.  
 

 

QUESTÃO 10  

 

Leia o texto a seguir. 

 

No Brasil, assim como em vários outros países, os 

modernos movimentos LGBT representam um 

desafio às formas de condenação e perseguição 

social contra desejos e comportamentos sexuais 

anticonvencionais associados à vergonha, 

imoralidade, pecado, degeneração, doença. Falar do 

movimento LGBT implica, portanto, chamar a 

atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, 

intolerância, opressão.  

 
In: BOTELHO, A.; SCHWARCZ, L. M. Cidadania, um projeto em construção. 

São Paulo: Claro Enigma, 2012 (adaptado).  

 

O movimento social abordado justifica-se pela 

defesa do direito de  

 

(A)  organização sindical.  

(B)  participação partidária.  

(C)  manifestação religiosa.  

(D)  formação profissional.  

(E)  afirmação identitária.  

 
Disponível em: http://gg.gg/ol0vt Acesso em: 15 fev. 2021.  

 

 

GABARITO 

Questão 01 – A 

Questão 02 – E 

Questão 03 – E 

Questão 04 – A 

Questão 05 – E 

Questão 06 – D 

Questão 07 – C 

Questão 08 – B 

Questão 09 – D 

Questão 10 – E  
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