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1. Depois de ler todo o texto, podemos dizer que, no primeiro parágrafo, a autora:
A) elenca avanços sociais possibilitados às lutas feministas graças à reforma legal na
Colômbia.
B) ironiza os supostos avanços obtidos pela reforma legal nos anos sessenta para o feminismo.
C) enumera as difíceis previsões feitas nos anos sessenta pelas feministas de Bogotá que lutavam
contra o patriarcado.
D) cita alguns dos avanços sociais permitidos pela reforma legal colombiana dos anos sessenta.
2. O segundo parágrafo estabelece com o primeiro uma relação de:
A) complementaridade, já que neste a autora especifica o mais importante avanço obtido
a partir do direito ao feminismo, explicitando suas consequências.
B) contraposição, pois neste ela apresenta ideias contrárias aos ideais feministas que dificultam
a luta das mulheres até hoje.
C) interpolação, uma vez que neste a autora inclui ideias novas, entremeadas de temas já
tratados no primeiro.
D) retomada, porque em vez de progredir com o tema, a autora se limita a explicar tópicos já
tratados.
3. No trecho “La reforma legal ha sido generosa con el feminismo 1, generosa en formas
difíciles de predecir en los años sesenta, cuando las feministas de la segunda ola aborrecían
al Estado patriarcal.”, o termo “aborrecían” poderia ser substituído, sem prejuízo de
sentido para o texto, por:

A) molestaban.
B) contestaban.
C) olían.
D) llenaban de celos.

4. Para a autora, a linguagem dos direitos humanos:
A) não conseguiu mediar os interesses e as lutas das mulheres de forma satisfatória em um
estado que não pode ser considerado liberal e democrático com respeito ao gênero.
B) permitiu visibilizar injustiças que sem essa um marco legal seriam ignoradas pelo
Estado.
C) refere-se, dentro da luta feminista, exclusivamente para a discriminação trabalhista, a
violência doméstica e o estupro de vulnerável.
D) envolve um vocabulário e uma forma de ver o mundo complexos e inacessíveis.
5. No trecho “Además de nombrarlas, la reforma legal ha creado nuevas realidades sociales.
Aún sin el cumplimiento de la norma, ésta conlleva acciones concretas amarradas a los
significados previstos por la ley”, a autora faz uso do pronome “ésta” como elemento de
coesão textual. Esse termo faz referência a:
1

A) nuevas realidades.
B) norma.
C) reforma legal.
D) ley.
6. O direito, para a autora,:
A) permitiu às feministas a contratação de oficinas, prestação de serviços, celebração de
reuniões e eventos internacionais.
B) obrigou o estado a capacitar funcionários para tratar vítimas e agressores.
C) ao mesmo tempo que nomeia a vida social, colabora com sua criação, tanto a partir de
significados como de ações concretas.
D) cria novos significados, mas prescinde de materializar-se em ações concretas dentro de uma
sociedade.
7. No trecho “(…) en la moralidad patriarcal la violencia y discriminación contra las mujeres
son hechos moralmente permitidos, o por lo menos ambiguos, justificados a menudo por
el ‘mal comportamiento’ femenino”, a locução adverbial “a menudo” poderia ser traduzida
como:
A)
B)
C)
D)

em pequenas doses.
raramente.
frequentemente.
literalmente.

8. Entre as opiniões a seguir, apenas uma é autorizada pelos argumentos e ideias apresentados
pela autora em seu texto. Assinale-a.
A) Se os homens batem em suas mulheres, é porque têm razões para fazê-lo.
B) Mulheres infiéis, respondonas, más mães e mentirosas podem apanhar de seus maridos.
C) Se uma mulher é estuprada na rua, provavelmente buscou por isso, uma vez que ninguém disse
para saírem de casa.
D) O direito, sob uma ótica feminista, permite retirar a ambiguidade moral de valores
tradicionais e substituí-la pela certeza da lei.
9. Ao afirmar que “Esta equivalencia entre los derechos ‘de todos’ y los de las mujeres borra
por lo menos en parte la estigmatización de lo femenino, y en cambio cobija a las mujeres con
el manto protector de derechos que se proponen como universales, neutros, modernos, llenos
de promesa y de futuro”, a autora chama a atenção para:

A) possibilidade de essa equivalência dificultar a luta feminista, por amplificar a
estigmatização.
B) a cobiça que certas mulheres têm pela proteção dos direitos, o que pode estigmatizá-las.
C) as mudanças ocasionadas pela estigmatização do feminino e pela proteção advinda do
Estado.
D) o fato de, ao não diferenciar os direitos da mulher com os direitos de todos, apaga-se
parcialmente a estigmatização dos aspectos femininos.

10. No trecho “no sólo del activismo de provincia sino también de otras opciones organizativas
como son la orientación hacia la provisión de servicios a sectores populares”, a expressão
destacada indica ideia de:
E) negação.
F) oposição.
G) reforço.
H) dubiedade.
11. A autora elenca também problemas relacionados à reforma legal. Apenas uma das
alternativas corresponde ao expressado por ela. Assinale-a.
A)
A reforma legal favoreceu mais grupos que setores organizados da sociedade.
A)
A excessiva profissionalização, advinda da reforma legal, acabou por minar
outras formas de apoio menos formais às mulheres.
B)
As opções de ação feminista tiveram que adotar a linguagem de cidadania e direitos
humanos para dar fé pública de uma vida feminista.
C)
O legalismo proporcionou, por um lado, um maior aporte de recursos para ONGs, o
que em parte favoreceu também a formação de redes e grupos de solidariedade.
12. Ao afirmar que “El marco legal invita a pensar la condición de las mujeres en su
plena humanidad, con el lenguaje por definición humanista de los derechos y la dignidad.”, a
autora:
A)
B)
C)
D)

explica a capacidade das leis de evitar comportamentos nocivos com respeito às mulheres.
ressalta o convite que o marco legal faz a refletir sobre a condição feminina.
salienta a importância da linguagem humanista e da dignidade como marcos essenciais.
informa sobre as condições em que se encontram as mulheres graças à linguagem
humanista.

13. Com respeito às organizações não governamentais, a autora defende que:
A) para sua criação e gestão, são importantes a negociação e acordos entre facções para
gerar compromissos com o Estado.
B) elas tiraram o poder das feministas de gerar entusiasmo em simpatizantes e atrair outras
mulheres para o campo de luta.
C) a radicalização das primeiras feministas era incompatível com a gestão desse tipo de
instituição, nas quais é preciso dobrar-se ao pragmatismo e quebrar acordos quando necessário.
D) o êxito na gestão de instituições dessa natureza só se alcança com a canalização de recursos
internacionais.
14. O parágrafo iniciado por “Sin embargo, hacer el recuento de los efectos para el
movimiento del ascenso del feminismo legal no da cuenta de todo lo que ha estado en juego en
este proceso”, estabelece com os parágrafos anteriores uma relação de:
A) contraposição, pois neste parágrafo pondera que a simples enumeração de ganhos e
perdas relacionadas à reforma legal não dá conta de entender a complexidade do
processo.
B) contraposição, pois aqui ela desconstrói os benefícios apresentados anteriormente com respeito
à reforma legal e sua interação com as lutas feministas.

C) complementaridade, pois apresenta informações essenciais para compreender os benefícios e
desvantagens advindas da reforma legal para as lutas feministas e para a linguagem dos direitos
humanos.
D) antecipação, pois neste parágrafo a autora exclusivamente prepara o leitor para os argumentos
que serão tratados no decorrer do capítulo.
15. Ao perguntar “¿por qué el feminismo da ese giro hacia el derecho?”, a autora:

A)
apresenta a pergunta central que pretende discutir ao longo do texto.
B)
levanta uma questão incômoda aos movimentos feministas, por seu caráter
conservador.
C)
esclarece as implicações políticas da virada rumo ao direito feminista, a partir da
reforma legal.
D)
retoma uma questão levantada no início do texto.
16. No trecho “Así, las feministas se acercan al derecho no sólo por el interés personal o
colectivo de lograr unos avances o unas prebendas, aunque sin duda esa es una dimensión
importante”, o verbo “se acercan” poderia ser traduzido como

A)
B)
C)
D)

se apropriam.
se empoderam.
se capacitam.
se aproximam.

17. As pistas textuais presentes no texto 1 nos permitem afirmar, sobre seu gênero, que se
trata de:

A) um artigo científico.
B) uma matéria jornalística.
C) um capítulo de ensaio.
D) um texto informativo.
18. Ao discutir as estratégias de mobilização do movimento feminista, a autora afirma: “Tiene
más sentido entonces acudir plenamente vestidas, utilizar discursos moderados, movilizar
grandes grupos en las marchas y obtener las simpatías de las elites que manejan los
grandes medios de comunicación.”. Esse comentário, analisado o conjunto do texto, tem por
objetivo:
A) ironizar o feminismo da terceira onda, que se afastou dos ideais libertários de suas antecessoras.
B) reconhecer o abismo que existe entre as feministas da segunda onda e as atuais.
C) admitir a mudança de estratégia como um avanço natural do estado de conquistas
feministas.
D) criticar a postura demasiadamente passiva e corporativista das feministas dos anos noventa.
19. Depois de analisar o texto como um todo, considerando os argumentos apresentados
pela autora, podemos afirmar que é uma opinião sua apenas uma das alternativas a
seguir. Assinale-a.

A) As feministas ligaram-se ao direito prioritariamente para adquirir vantagens financeiras com
o objetivo de viabilizar suas lutas.
B) A ressignificação moral de violências vividas por mulheres, a partir do uso da
linguagem dos direitos humanos, tem um impacto subjetivo e emocional positivo.
C) Apesar dos avanços que a reforma legal e sua relação com o feminismo proporcionaram,
radica na conquista de benefícios pecuniários a principal vantagem obtida.
D) O interesse pessoal se sobrepõe ao coletivo quando a questão diz respeito às violências
sofridas pelas mulheres.

20. Segundo a autora:
A) situações de violência que a partir de outras chaves de compreensão podem ser tidas
como ambíguas, no direito encontram claramente uma tipificação como intoleráveis.
B) O gesto de queimar sutiãs e mostrar os seios, comum nos protestos iniciais do feminismo
nos EUA, deve ser retomado como maneira de reclamar os direitos das mulheres.
C) Ao acessar recursos de redes transnacionais, o movimento feminista teve um ganho no que
diz respeito à competitividade e à capacitação.
D) A moderação sempre foi a marca do movimento feminista, desde seus princípios.

