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01. (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  
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.  

 
02. (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  

 

 
 

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.  
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.  
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03. (Enem 2018) 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.  
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