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HISTÓRIA
QUESTÃO 01
(UFG/2014) Leia o texto e analise a figura a seguir.
Em 1991, a renda média das brasileiras
correspondia a 63% do rendimento masculino. Em
2000, chegou a 71%. As conquistas comprovam
dedicação, mas também necessidade. As pesquisas
revelam que quase 30% delas apresentam em seus
currículos mais de dez anos de escolaridade, contra
20% dos profissionais masculinos.
PROBST, Elisiana Renata. “A evolução da mulher no mercado de
trabalho”. Revista do Instituto Catarinense de Pós Graduação. Disponível em:
www.icpg.com.br. Acesso em: 4 abr. 2014.

(D) a classificação do trabalho doméstico
contabilizado como atividade econômica e a
continuidade de modelos familiares tradicionais.
(E) as diferenças da jornada de trabalho entre os
gêneros e a influência da mídia estabelecendo um
padrão de corpo feminino.

QUESTÃO 02
(UNESP/2013) A República Islâmica do Irã
abençoa e incentiva operações de troca de sexo, em
nome de uma política que considera todo cidadão
não heterossexual como espírito nascido no corpo
errado. Com ao menos 50 cirurgias por ano, o país é
recordista mundial em mudança de sexo, após a
Tailândia. Oficialmente, gays não existem no país.
Ficou famosa a frase do presidente Mahmoud
Ahmadinejad dita a uma plateia de estudantes nos
EUA em 2007, de que “não há homossexuais no
Irã”. A homossexualidade nem consta da lei. Mas
sodomia é passível de execução. […] Uma
transexual operada confidenciou um sentimento
amplamente compartilhado em silêncio: “Não teria
mutilado meu corpo se a sociedade tivesse me
aceitado do jeito que eu nasci”.
Samy Adghirny. Operação antigay. Folha de S.Paulo, 13.01.2013.

O incentivo a cirurgias de troca de sexo no Irã é
motivado por
Tendo em vista o texto e o implícito no discurso
iconográfico, percebe-se
(A) as diferenças na valorização da força de
trabalho entre os gêneros e a ampliação das
demandas
das
mulheres
na
luta
pelo
reconhecimento social.
(B) a queda da taxa de fecundidade, elevando a
renda feminina, e os tabus da adequação a padrões
de beleza vigentes.
(C) a alteração do perfil das trabalhadoras que se
tornam mais velhas, casadas e mães e a participação
das mulheres no movimento feminista.

(A) tabus sexuais decorrentes do fundamentalismo
religioso hegemônico naquele país.
(B) critérios de natureza científica que definem o
que é uma “sexualidade normal”.
(C) uma política governamental fundamentada em
princípios liberais de cidadania.
(D) influências ocidentais ocasionadas pelo processo
de globalização cultural pela internet.
(E) pressões exercidas pelos movimentos sociais
homossexuais pelo direito à cirurgia.

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

(UNICENTRO/2012) Leia o texto a seguir.

(UNIOESTE/2012) O conceito de gênero tem como
objetivo explicitar que as diferenças entre homens e
mulheres não são apenas de ordem física ou
biológica. Antes disso, as relações de gênero estão
diretamente
relacionadas
às
características
atribuídas a cada sexo pela sociedade e sua cultura.

Harriet Martineau (1802-1876) nasceu na Inglaterra,
foi autora de mais de 50 livros e tem sido chamada
a “primeira socióloga mulher”. Entre tantos feitos,
foi original ao dirigir um olhar social à vida
cotidiana e ao introduzir a Sociologia na GrãBretanha, com a tradução do livro fundador da
disciplina, a “Filosofia Positiva”, de Augusto
Comte. No entanto, quando se fala sobre os
fundadores da Sociologia, não é comum se ouvir
falar em Harriet.

Sobre o conceito de gênero, é correto afirmar que
(A) o conceito de gênero começa a ser utilizado de
forma mais ampla no final da década de 1970 por
pesquisadoras interessadas em compreender o
fenômeno do feminismo e o processo de opressão
sofrido pelas mulheres naquele momento histórico.
(B) os estudos de Margareth Mead sobre a
importância da cultura na determinação dos papéis
sociais e nos usos e costumes de homens e mulheres
pouco contribuíram para o desenvolvimento do
conceito.
(C) os estudos contemporâneos sobre as relações
de gênero apresentam uma completa ruptura com as
concepções desenvolvidas por Joan Scott a respeito
da temática que, em sua teoria, previa uma grande
importância para o conceito ao não restringir a
história das mulheres.
(D) em uma sociedade democrática e com uma
ampla liberdade sexual o conceito de gênero não é
representativo, pois sua sustentação está centrada
exclusivamente nos conflitos entre os sexos.
(E) os estudos realizados por Georg Simmel sobre
a história da família e sobre o impacto do dinheiro
nas relações entre os sexos demonstram que a
organização das estruturas de parentesco não possui
relação com as concepções históricas do conceito de
gênero.

Com base nessas informações, sobre as relações de
gênero e o mundo do trabalho, é correto afirmar:
(A)
A exclusão da mulher no campo do trabalho
é explicada apenas por conjunturas econômicas.
(B) A história de Martineau se explica por uma
alta divisão social do trabalho porque antecede a
Revolução Industrial.
(C) O caso de Harriet exemplifica como a
existência de gênero pode alcançar a discriminação
sexual no trabalho.
(D) A relação de gênero é norteada pelas diferenças
biológicas e justifica as desigualdades e a exclusão
social da mulher.
(E)
A dificuldade encontrada pelas mulheres no
mundo do trabalho reflete a sua inferioridade nesse
campo social, diferente da esfera doméstica.
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

(UNICENTRO/2011) Observe a imagem a seguir.

(ENEM/2015-Adaptada) 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 o feminismo.
Qual era a marca deste movimento?
(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 públicos 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.

— Diga lá, menina, o que é que você quer ser
quando crescer?
Eu quero ser dona de casa atuante ou mulher de
milionário.
Dona de casa atuante ou mulher de milionário
(Jorge Ben Jor).

QUESTÃO 07
Na estrofe da letra de Jorge Ben Jor e na imagem
acima, pode-se observar um modelo de socialização
da mulher, em que a imitação torna-se um ótimo
momento de interação infantil de gênero. Sobre as
relações de gênero, é correto afirmar:

(ENEM/2017-Adaptada) Atenção ao fragmento que
segue.
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 subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção
não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte
da população.

(A) O conceito de gênero se refere às condições de
origem psicológicas e biológicas.
(B) A discussão sobre a violência doméstica não
deve entrar em pauta nas discussões sobre gênero.
(C) A desigualdade entre homens e mulheres é
historicamente construída, ou seja, não é uma
desigualdade natural.
(D) A discussão sobre a identidade corporal e a
sexualidade feminina não fazem parte das análises
sobre questões de gênero.
(E) A visão feminina é constantemente romântica,
e, por isso, deve-se ater ao direito à maternidade,
mas não à igualdade de condições no trabalho.

TABAK, F. Mulheres públicas: participação política e poder. Rio de Janeiro:
Letra Capital, 2002.

Qual foi a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação feminina, implementada pelo Estado?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Leis de combate à violência doméstica.
Cotas de gênero nas candidaturas partidárias.
Programas de mobilização política nas escolas.
Propagandas de incentivo ao voto consciente.
Apoio financeiro às lideranças femininas.

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

(UDESC/2015) Observe a imagem a seguir.

(ENEM/2017-Adaptada) 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.
BOTELHO, A.; SCHWARCZ, L. M. Cidadania, um projeto em construção.
São Paulo: Claro Enigma, 2012 (adaptado).

Qual é o direito defendido pelo movimento social
abordado?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Interpretando os dados apresentados no gráfico
acima, qual é 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.

Organização sindical.
Participação partidária.
Manifestação religiosa.
Formação profissional.
Afirmação identitária.

GABARITO
Questão 01 – A
Questão 02 – A
Questão 03 – C
Questão 04 – A
Questão 05 – C
Questão 06 – C
Questão 07 – B
Questão 08 – D
Questão 09 – E
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