
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

1. Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de corpo 
transparente.  

2. ESCREVA SEU NOME E ASSINE SOMENTE NO ESPAÇO PRÓPRIO DA CAPA.  

3. NÃO FAÇA NAS DEMAIS PÁGINAS QUALQUER MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO. Qualquer tipo de 
identificação pessoal do candidato nas folhas de questões acarretará sua eliminação. 

4. Não ultrapasse o espaço que está pautado nas questões. 
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O que é feminismo? 

Por Me Explica?*– publicado 09/11/2015 14h10, última modificação 09/11/2015 14h14 

Entenda mais sobre o movimento, que tem entre suas expoentes a filósofa Simone de Beauvoir, citada no Enem 2015. 

 

O que é feminismo? 

Feminismo é um movimento social e político que tem como objetivo conquistar o acesso a direitos iguais entre 

homens e mulheres e que existe desde o século XIX. 

 

Feminismo não é o contrário de machismo? 

Não. Enquanto o feminismo busca construir condições de igualdade entre os gêneros, o machismo é o 

comportamento que coloca o homem em posição de superioridade em relação à mulher. 

 

E por que, em vez de feminismo ou machismo, não falamos de humanismo? 

Porque humanismo é um sistema filosófico de pensamento, não um movimento social ou político. O humanismo se 

refere à valorização do pensamento e da produção humana, em oposição à ideia de um ser sobrenatural que 

comanda o mundo. 

 

E por que está todo mundo falando de feminismo agora? 

Por vários motivos. Entre eles, porque, já há algum tempo, as redes sociais tornaram possível que grupos de mulheres 

se encontrassem e falassem sobre como se sentem no mundo em que vivemos, dividindo questões como o assédio 

nas ruas, relatando estupros, situações de desvalorização no mercado de trabalho, etc. Esse novo impulso que o 

feminismo teve com as redes sociais já mostrou força em vários momentos, em especial quando as mulheres 

reagiram ao caso Master Chef Junior com a campanha #primeiroassedio. 

 

E o que rolou nessa campanha? 

Na internet, homens adultos dirigiram comentários de cunho sexual a uma menina de 12 anos, participante do 

programa. Então, milhares de mulheres passaram a relatar publicamete a primeira vez que foram assediadas 

sexualmente e muitos casos envolviam algum tipo de violência: estupro, pedofilia, constrangimentos. 

 

E sobre o ENEM? Ouvi dizer que a prova foi feminista... 

A proposta de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, que dá acesso às universidades públicas do país, era que 

os candidatos e as candidatas escrevessem sobre “a persistência da violência contra a mulher na sociedade 

brasileira”. Outra questão, sobre Simone de Beauvoir, citava uma frase famosa da autora: “ninguém nasce mulher, 

torna-se” e pedia que a resposta apontasse para qual movimento social o pensamenteo de Simone de Beauvoir 

contribuiu. A resposta correta era a “organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero”. A prova 

não se posicionava contra ou a favor do feminismo, apenas pedia que os alunos tivessem conhecimento sobre o que 

é esse movimento. 
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Mas se as mulheres já podem votar, já podem ir para o mercado de trabalho, os direitos já não são iguais? O que 

mais as feministas querem? 

As feministas querem, por exemplo, o fim da violência de gênero – no Brasil, a cada 12 minutos uma mulher é 

violentada, de acordo com uma pesquisa da Secretaria da Políticas para Mulheres do Governo Federal, a cada 10 

minutos, uma mulher é estuprada, de acordo com o Mapa da Violência, e a cada 90 minutos uma mulher é 

assassinada, de acordo com o IPEA. Todas essas violências estão relacionadas à questão de gênero – são casos que 

durante muito tempo foram chamados de “passionais”, são casos que acontecem dentro de casa, no seio familiar, e 

que diferem da violência que atinge os homens, que morrem por diversos motivos, mas nunca por serem homens. 

Mais: no Brasil as mulheres ainda ganham em média 30% a menos do que os homens para exercerem a mesma 

função, de acordo com uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Mulheres também são 

maioria no trabalho doméstico, acumulando funções dentro e fora de casa. São as mais frequentes vítimas  de 

assédio sexual no trabalho, normalmente cometido por homens em situação de hierarquia superior. Enfim, vários 

motivos.  Ainda há muito o que conquistar em termos de direitos. 

 

Feministas são contra a família, o casamento, e se recusam a ter filhos? 

Isto não é verdade. É apenas um mito criado em torno da luta dessas mulheres. Feministas são a favor da escolha da 

mulher, isto é – que a mulher case apenas quando e se quiser se casar, que tenha filhos apenas quando e se quiser tê-

los e que seja livre para fazer essas escolhas, não sendo julgada se não quiser fazê-las.  

 
 * O texto, da jornalista Rafaela Marques, foi publicado originalmente no site Me Explica? 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-que-e-feminismo2198.html. Acesso em 20 de agosto de 2017 (adaptado)  

 

 

QUESTÃO 1 - Releia o trecho abaixo: 

Feminismo não é o contrário de machismo? 

Não. Enquanto o feminismo busca construir condições de igualdade entre os gêneros, o machismo é o 

comportamento que coloca o homem em posição de superioridade em relação à mulher. 

 

Pensando na formação de palavras em Português, indique qual seria o termo antônimo apropriado para “machismo”, 

e qual seria sua definição. 

Considerando o processo de formação de palavras da Língua Portuguesa, observa-se que a palavra “machismo” é 

formada por derivação sufixal através da junção do radical mach-, de “macho” e o sufixo -ismo. Sendo assim, o 

antônimo para “machismo” é “femismo”, formada pela da junção do radical fem-, de “fêmea” e o sufixo -ismo. A 

definição da palavra “femismo” é o comportamento que coloca a mulher em posição de superioridade em relação ao 

homem. 
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QUESTÃO 2 - Nesse texto as perguntas contêm algumas marcas de informalidade.  Escolha duas perguntas em que 

tais marcas estão presentes e reformule-as para que elas sejam adequadas a uma situação mais formal de uso da 

língua. 

As perguntas “E o que rolou nessa campanha?” e “E por que está todo mundo falando em feminismo agora?” 

apresentam algumas marcas de informalidade, como a utilização do verbo “rolar”, por exemplo. Adequando-as a 

uma situação mais formal de uso da língua temos, respectivamente: “E o que ocorreu nessa campanha” e “Por que o 

tema feminismo tem sido amplamente discutido na atualidade?” 

 

 

QUESTÃO 3 - Releia os trechos abaixo: 

a) Mas se as mulheres já podem votar [...] O que mais as feministas querem? 

b) ... no Brasil as mulheres ainda ganham em média 30% a menos do que os homens para exercerem a mesma 

função. 

Como o uso de já, no trecho a, se relaciona ao uso de ainda no trecho b? 

O uso da palavra “já” no “trecho a” indica a ideia de que as mulheres alcançaram plenamente seus direitos na 

atualidade e, por isso, as feministas não teriam mais necessidade de continuar com sua luta. Contudo, o termo 

“ainda”, no “trecho b”, refuta a concepção proposta no “trecho a”, mostrando que aquele ideal ainda não foi 

alcançado e, portanto, o feminismo deve permanecer lutando pela igualdade. 
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QUESTÃO 4 - Releia o trecho abaixo e a definição da palavra “passional”. Depois responda ao que se pede. 

Todas essas violências estão relacionadas à questão de gênero – são casos que durante muito tempo foram 

chamados de “passionais”, são casos que acontecem dentro de casa, no seio familiar, e que diferem da violência que 

atinge os homens, que morrem por diversos motivos, mas nunca por serem homens. 

 

passional1 (pas.si.o.nal) 

a2g. 

1. Ref. a paixão 

2.  Passível de paixão, esp. amorosa. 

3. Forte, ardente (sentimento passional) 

4. Desprovido de razão (atitude passional) 

5. Motivado por paixão (crime passional) 

sm. 

Rel. Livro com a narrativa da Paixão de Cristo [Nesta acp., inicial maiúscula] 

[Pl.: -nais] 

[F.: Do lat. tard. passionale.] 

passional2 (Pas.si.o.nal) 

1.  Livro com a narrativa da Paixão de Criso 
Dicionário Aulete 

Disponível em http://www.aulete.com.br/passional. Acesso em 22 de agosto de 2017. 

 

 

Por que os crimes de violência cometidos contra as mulheres eram chamados de “passionais” pela sociedade? 

Os crimes de violência cometidos contra as mulheres eram chamados de "passionais", pois eram tomados como 

motivados por sentimentos de amor e paixão. A partir de tal classificação, considera-se que ocorriam dentro de casa, 

sendo perpetrados pelos próprios companheiros em atos desprovidos de razão. Essa violência de gênero atenua as 

penas do agressor pela culpabilização da vítima pelo ato. 

 

QUESTÃO 5 - O texto foi publicado em uma seção da revista Carta Capital denominada “Me Explica?”.  Relacione a 

estrutura de perguntas e respostas, empregada no texto, com o título da seção em que originalmente ele foi 

publicado. 

A estrutura do texto é coerente com o título da seção por duas razões principais. Primeiramente, ela procura 

reproduzir um diálogo direto e coloquial com o leitor, implícito na interrogação "Me explica?" e no uso informal do 

pronome oblíquo. Em segundo lugar, a estrutura reflete um estilo objetivo e didático, visando informar e esclarecer 

o leitor, em direta relação com o verbo "explicar", contido no título da seção. 
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- CORTE AQUI ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Antes de abrir esse caderno, leia atentamente as instruções. 
 

Antes da prova:  
 

� Não use em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros, relógio e similares. 
� Se você possui cabelos compridos, mantenha-os presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Mantenha com você somente materiais de escrita, documento de identificação, alimentos, água 

(em garrafa transparente) e medicamentos, se necessário. Tudo o mais que trouxer deve ficar no 
saco plástico que você recebeu, amarrado e colocado embaixo da cadeira.  

 
� Assine a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade. 
� Se solicitado pelo Fiscal, assine a Ata de Abertura do Lacre da pasta que contém as provas. 

 
� Quando autorizado, vire o caderno e preencha os dados na capa. 
� Abra seu caderno e confira se sua prova tem 5 questões. Caso haja algum problema, solicite 

imediatamente a substituição de seu caderno de questões. 
� Você terá 4 horas e 30 min para fazer as provas de hoje. Você só pode sair da sala 1h e 30min 

depois do início do exame. 
� Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou mantendo consigo celular 

e/ou aparelho e componente eletrônico. 
 
Durante a prova: 

 
� Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de 

corpo transparente.  
� Devolva ao fiscal esse caderno de questões completo. Se não fizer isso, sua prova não será 

corrigida.   
� Se as folhas do seu caderno se soltarem, por algum motivo, peça ao fiscal que as grampeie 

novamente. 
� Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de 

Encerramento do exame. 
� Comunique aos fiscais qualquer irregularidade observada durante a realização da prova. Se eles não 

tomarem as devidas providências, solicite a presença do Coordenador do Setor ou fale com ele 
depois que você sair da sala. 


