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RESPOSTAS ESPERADAS 

 
01.  A proposta de escola da mulher feliz, apresentada no texto, (1,0) 

(  ) apresenta um currículo focado na promoção humana, no respeito às diferenças nas 

relações de gênero.   

( X ) realiza a vontade daquelas famílias que querem fazer de suas filhas mulheres virtuosas e 

socialmente perfeitas.  

(   ) propaga um estereótipo de mulher independente, cheia de ideais e lutas políticas, 

inclusive contra a opressão machista.  

(    ) reafirma o compromisso de ascensão social daquelas mulheres que rompem com o ideal 

de aparência física e de submissão.  

 

02.  De acordo com o texto, uma instituição como a Escola de Princesas: (1,0)  

(     ) Promove a ascensão da mulher no mercado de trabalho.  

(     ) Insere as meninas na sociedade de maneira efetiva. 

 (X ) Afirma um padrão estético hegemônico e afasta as meninas da realidade. 

(     ) Contribui para a valorização das políticas direcionadas à mulher. 

 

03. De acordo com o texto, a Escola de Princesas propõe um protótipo da mulher brasileira 

perfeita e feliz. Quais são as características dessa figura distinta defendidas por essa escola? 

(1,5) 

As mulheres brasileiras perfeitas são aquelas que sabem se comportar como uma dama, ou 

seja, precisa ter boas maneiras, estarem atentas quanto à postura corporal, portar-se bem nas 

refeições, ter uma aparência agradável, não ter relações sexuais antes do casamento e serem 

fieis aos seus esposos.  

 



04. Segundo o texto, o que acontece quando uma mulher não segue o estereótipo de 

feminilidade construído a partir da pressão social em razão do gênero? (1,5) 

Quando uma mulher não se encaixa ou não quer seguir o padrão social de mulher perfeita ela 

sofre repreensões sociais.  

 

05. De acordo com o parágrafo abaixo, discuta os problemas enfrentados pela mulher na 

sociedade brasileira. (1,5) 

“Para a pesquisadora, a existência de uma instituição como a Escola de Princesas diz muito 

sobre o momento em que estamos vivendo, com o retrocesso da garantia de uma série de 

direitos”.  

Espera-se que as repostas contemplem os seguintes itens: 

- Violência contra a mulher; 

- Desigualdade no mercado de trabalho 

 

06. No texto, os especialistas apontam algumas estratégias para problematizar o ideário de 

mulher. Discuta as sugestões dos especialistas com base em suas convicções. (1,5) 

- Espera-se que a resposta contemple o trecho a seguir, acrescida da argumentação de ordem 

pessoal.  

Os especialistas concordam que não é possível criar os filhos dentro de uma bolha, imunes a 

esse tipo de influência, mas é possível buscar outras narrativas, desenhos, livros que 

abarquem outros modelos de feminilidade e masculinidade.  

 

07. Na sua opinião, toda menina sonha em ser uma princesa? Argumente sobre sua resposta. 

(2,0) 

Resposta pessoal 
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