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01. A alternativa A é a única correta. Reconhecer a liberdade de orientação sexual corresponde a ampliar a noção de cidadania, valorizando 
pessoas e grupos que antes eram marginalizados ou reprimidos pela sociedade.

 Resposta: A 

02. Michel Foucault está justamente demonstrando como a relação entre identidade e sexualidade não é uma característica universal, mas 
resultado de relações de poder e subjetivação historicamente constituídas.

 Resposta: D

03. A alternativa B é a única correta. O texto deixa claro que não é o sexo que determina, em última instância, o comportamento dos 
indivíduos, mas os papéis socialmente defi nidos que tanto homens quanto mulheres devem assumir. Isso põe em questão diversos 
estereótipos que existem em nossa sociedade a respeito do que é ser homem e do que é ser mulher.

 Resposta: B

04. Os estudos de gênero têm demonstrado que as diferenças entre sexos são majoritariamente instituídas por convenção social, ou seja, 
o homem aprende a ser diferente da mulher e a mulher aprende a ser diferente do homem. Isso se verifi ca justamente pelo fato de 
que uma atividade como cuidar dos fi lhos, em uma sociedade, é de caráter feminino, enquanto que, em outra, pode ser de caráter 
masculino. Desta maneira, verifi ca-se que somente a alternativa C é correta.

 Resposta: C

05. 
A) incorreta. Países como o Japão apresentam desigualdades de gênero bem evidentes, apesar de serem altamente desenvolvidos 

economicamente.
B) incorreta. A Constituição, por si só, não garante a igualdade de gênero.
C) correta. Instituições como a família, o trabalho e a política expressam como as desigualdades de gênero existem nas relações sociais.
D) incorreta. Muitas vezes, pensar a população como uma totalidade não fragmentada estimula as desigualdades em vez de diminuí-las. 
E) incorreta. Não é a ética da tolerância que estimula condutas de desigualdade, mas da intolerância.

 Resposta: C

06. Somente as afi rmativas I e IV estão corretas. A afi rmativa II contraria a I (segundo a qual os gêneros são socialmente construídos). 
A afi rmativa III é contraposta pelo fato de que, atualmente, o sexo dos bebês já está defi nido antes mesmo do nascimento. Já a 
afi rmativa V não possui qualquer respaldo científi co.

 Resposta: C

07. Apesar do bom texto do enunciado, a questão é um pouco confusa. Ainda assim o aluno pode perceber que, inclusive nas atividades 
científi cas, existe uma diferenciação clara entre gêneros, o que acaba por valorizar o trabalho dos autores homens e desvalorizar o 
das mulheres. Isso corresponde a uma forma de discriminação sexual no trabalho.  

 Resposta: C

08. Apresentar os homossexuais como uma fi gura caricatural corresponde a um ato político na medida em que cria (ou revela) o estereótipo 
de que os gays não podem ser levados a sério. Isso acontece na medida em que seus atos não estão de acordo nem com os parâmetros 
masculinos, nem com os femininos. Isso cria uma aura de excentricidade que é utilizada pela mídia para dar a conotação de um humor 
que não valoriza a identidade dos homossexuais como pessoas dignas de respeito, mas somente de zombaria. 

09. Vários autores, como Margareth Mead, Joan Scott e Georg Simmel, desenvolveram pesquisas que contribuíram para a consolidação 
das questões de gênero como objeto de estudo para as ciências sociais. Vale ressaltar que, com a afi rmação da democracia, o conceito 
de “gênero” tem se tornado uma alternativa ao conceito de “sexo”. 

 Resposta: A

10. A questão apresenta uma série de afi rmações a respeito do conceito de “gênero”. Este vem sendo utilizado em substituição à noção 
de “sexo”, dando ênfase às circunstâncias culturais, sociais e políticas que interferem na forma como a sociedade constrói e reconhece 
as identidades e os corpos das pessoas. Assim, somente a última afi rmativa é falsa. É justamente contra a concepção de diferenças 
biológicas e naturais entre os seres humanos que o conceito de “gênero” é utilizado. 

 REsposta: B
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11. O texto de Guimarães Rosa serve como mote para se pensar a incapacidade do conceito de sexo abarcar e explicar a diversidade de 
expressões afetivas que existem e são infl uenciadas social e culturalmente.

 Resposta: B

12. A violência contra a mulher denuncia as contradições da sociedade atual em seus diversos níveis de relações, ao mesmo tempo em 
que aponta para a incompatibilidade das formas de organização do poder patriarcal e de dominação masculina, que é, muitas vezes, 
autoritária. Isto não deveria mais ocorrer em uma sociedade plural e complexa, já que as transformações sociais não param. 

 Resposta: E

13. O texto faz referência à situação de exploração da mulher, que já era presente no contexto europeu medieval. Sendo assim, a alternativa 
que melhor descreve essa situação é a D.

 Resposta: D

14. Somente a alternativa C está correta. Ainda que a mulher esteja atingindo graus de escolaridade superiores aos dos homens, isso não 
refl ete em paridade salarial entre eles. Isso nos faz afi rmar que as diferenças de gênero continuam perceptíveis, apesar das conquistas 
políticas conseguidas pelas mulheres ao longo das últimas décadas. 
Vale ressaltar que, em relação à alternativa D, a estratifi cação ocorre pelas diferenças, e não pela igualdade social entre homens e 
mulheres.

  Resposta: C

15. Ainda que muitos problemas sociais aconteçam, alguns até de forma grave (como a discriminação pela opção homoafetiva), suas 
soluções dependem, certamente, da capacidade da sociedade civil de se organizar em movimentos sociais, de forma a consolidar e 
ampliar os direitos sociais e políticos conquistados.

 Resposta: A

16. A única alternativa correta é a E. O movimento em defesa dos homossexuais está inserido nos novos movimentos sociais, correspondendo 
às demandas surgidas a partir dos anos de 1960 como extensão das lutas das feministas e das suas reivindicações, tanto civis quanto 
intelectuais a respeito da construção social dos conceitos de “corpo” e de “sexualidade”.  

 Resposta: E

17. A questão exige do aluno uma boa compreensão do texto. Boaventura procura demonstrar como o marxismo pode não ser a melhor 
forma de compreensão da discriminação sexual. A primazia das classes sobre o sexo acaba por reduzir a problemática somente uma 
relação de classes, o que acabaria por ocultar a relação de opressão sexual a qual as mulheres são submetidas.

 Resposta: B

18. A alternativa B é a mais correta a respeito dos movimentos de gênero. Além de incluir as demandas do feminismo, ele incorpora 
as demandas dos homossexuais e articula-se com outros movimentos sociais, dentro de um contexto de sociedade de classes e de 
diversidade étnica. Vale ressaltar que um dos principais pressupostos deste movimento é que a identidade de gênero é socialmente 
construída, não sendo pré-determinada por características biológicas.

 Resposta: B

19. A alternativa (B) é a única que apresenta somente reivindicações feministas. Vale ressaltar que o feminismo não visa elaborar uma 
grande teoria universalizante sobre a categoria “mulher”.

 Resposta: B

20. Ainda que a luta por melhores condições tenha resultado em uma maior inserção feminina no mercado de trabalho e na melhoria da 
sua qualifi cação profi ssional, isso não signifi ca que as diferenças entre gêneros tenham se extinguido. De fato, as mulheres continuam 
recebendo menos que os homens (mesmo executando as mesmas tarefas) e sua presença em cargos de direção é ainda bastante 
reduzida. Sendo assim, podemos dizer que somente as afi rmativas I e IV são corretas.

 Resposta: B
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