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01. No Brasil, as mulheres enfrentam problemas como desigualdade salarial em relação aos homens, violência e baixa participação política. 
Porém, observa-se que as mulheres avançaram no mercado de trabalho e apresentam melhor escolaridade que os homens. Assim, é 
fundamental o avanço das políticas públicas para as mulheres, a exemplo da construção de creches nas regiões mais vulneráveis.
Tanto o texto quanto a fi gura deixam claro que o tema em questão é a demanda por igualdade de gênero nas relações de trabalho. 
Por mais que haja o reconhecimento de que esse é um problema fundamental de nossa sociedade contemporânea, o esforço na 
tentativa de valorizar as mulheres ainda é insufi ciente para compensar uma herança histórica de dominação masculina.

 Resposta: A

02. A violência contra a mulher é resultado da concepção patriarcal da sociedade, em que a fi gura do homem exerce o domínio absoluto da 
espécie, demonstrando-o por meio da violência física e opressão psicológica sobre a mulher e, portanto, a alternativa [A] é a afi rmativa 
incorreta.

 Resposta: A

03. A questão aponta para a violência praticada no Brasil contra os homossexuais. Os dados apontados pelo Relatório sobre a violência 
homofóbica no Brasil vinculados à Secretaria Nacional de Direitos Humanos apontam para a conexão entre homofobia, faixa etária e 
questões raciais. O Brasil ainda possui práticas nazistas de violência e extermínio contra determinados grupos sociais, como: mulheres, 
negros e homossexuais. Discutir políticas de gênero é um grande desafi o que o Brasil precisa enfrentar.

 Resposta: B

04. O conceito de “gênero” é uma construção sociológica relativamente nova, que busca dar base à discussão e à compreensão dos papéis 
exercidos por homens e mulheres na construção de novas relações, nas quais as categorias e papéis tradicionais de homem e mulher 
assumem novas dimensões, considerando-se a diferença do elemento biológico do social.

 Resposta: A

05. A alternativa A é a única correta. Os textos apresentam mulheres que não têm liberdade de escolha, que vivem sob a tutela de seus 
pais ou maridos e que são educadas para os afazeres domésticos. Desta maneira, são relegadas a um regime de submissão de gênero, 
não tendo as mesmas possibilidades de inserção social que os homens.
O Patriarcalismo, característica social que predominou na Europa até o século XIX e foi transferida para o Brasil Colonial, em especial 
na sociedade do açúcar, colocava o homem como centro da sociedade, relegando a mulher um papel secundário e submisso.  

 Resposta: A

06. O debate a respeito da sexualidade é central, pois dependendo da visão política e ideológica, fatores como a inserção social do sujeito 
ou a constituição anatômica do indivíduo podem ser mais ou menos valorizados. No caso da notícia, a decisão da prefeitura em questão 
tende a reforçar estereótipos tradicionalmente constituídos a respeito das identidades de gênero. 

 Resposta: E

07. As afi rmativas [II] e [III] são as únicas corretas. Por não ser defi nida pelo sexo biológico, a identidade de gênero é construída socialmente. 
Não por acaso, muitos indivíduos possuem determinado sexo biológico, mas não se identifi cam com ele. 

 Resposta: C

08. Os movimentos sociais pela igualdade de gênero têm, no pensamento de Simone de Beauvoir, uma grande inspiração. Por questionar 
o caráter biológico da divisão entre masculino e feminino ao adicionar os componentes históricas e sociais na questão, a pensadora 
permite que se ponha em questão a dominação masculina na sociedade. Assim, se torna possível a constituição de novas vivências de 
identidade de gênero. 

 Resposta: C

09. De forma simplifi cada, podemos dizer que o gráfi co mostra que os homens possuem salários mais altos do que as mulheres. 
Sociologicamente, algumas das razões dessa diferença são a própria desigualdade de gênero, característica da sociedade brasileira, e 
o patriarcalismo, que se estabeleceu aqui desde o Período Colonial. 

 Resposta: E

10. A alternativa E é a única correta. Não é um dado da natureza diferenciar os homens das mulheres através de desenhos simbólicos. Isso 
ocorre porque, através de um processo de socialização, as pessoas são ensinadas a compreender esses símbolos de uma determinada 
maneira. É importante considerar que não é interesse da Sociologia – e sim da Psicologia – compreender os processos psicológicos 
que estão relacionados a esse tipo de aprendizagem.
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