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O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHÁ

Era uma vez antigamente, mas muito antigamente, nas profundas do passado, quando os bichos falavam,
os cachorros eram amarrados com lingüiça, alfaiates casavam com princesas e as crianças chegavam no bico
das cegonhas. Hoje, meninos e meninas já nascem sabendo tudo, aprendem no ventre materno, onde se fazem
psicanalisar para escolher cada qual o complexo preferido, a angústia, a solidão, a violência. Aconteceu naquele
então uma história de amor.

MADRUGADA

A Manhã vem chegando devagar, sonolenta; três quartos de hora de atraso, funcionária relapsa.
Demora-se entre as nuvens, preguiçosa, abre a custo os olhos sobre o campo, ai que vontade de dormir sem
despertador, dormir até não ter mais sono! Se lhe acontecer arranjar marido rico, a Manhã não mais acordará
antes das onze, e olhe lá. Cortinas nas janelas para evitar a luz violenta, café servido na cama. Sonhos de donzela
casadoira, outra a realidade da vida, de uma funcionária subalterna, de rígidos horários, obrigada a acordar cedíssimo
para apagar as estrelas que a Noite acende com medo do escuro. A Noite é uma apavorada, tem horror às trevas.

Com um beijo, a Manhã apaga cada estrela enquanto prossegue a caminhada em direção ao horizonte.
Semi-adormecida, bocejando, acontece-lhe esquecer algumas sem apagar. Ficam, as pobres acesas na claridade,
tentando inutilmente brilhar durante o dia, uma tristeza.

Jorge Amado.

1. O que caracteriza o mundo de antigamente, segundo o texto, é:
A) os meninos já saberem tudo.
B) haver história de amor.
C) as mães serem diferentes.
D) os bichos falarem.
E) haver histórias de solidão.

2. O mundo de hoje, segundo o texto, é:
A) violento.
B) lento.
C) atrasado.
D) globalizado.
E) tranqüilo.

3. “Funcionária relapsa” (linha 9) refere-se à:
A) hora.
B) nuvem.
C) manhã.
D) solidão.
E) angústia.

4. A expressão “e olhe lá” (linha 12) traduz:
A) uma certeza.
B) uma dúvida.
C) uma afirmação.
D) uma negação.
E) uma alegoria.

5. Uma das funções da “Manhã”, segundo o texto, é:
A) servir o café na cama.
B) cumprir horários flexíveis.
C) acordar depois das onze horas.
D) apagar as estrelas.
E) acender o sol.
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6. “... mas muito antigamente...” (linha 1) é uma expressão que reforça:

A) o tempo do autor.

B) o presente do mundo.

C) o presente das personagens.

D) o tempo da história.

E) o passado do narrador.

7. “Então” (linha 5), pelo contexto, significa:

A) desta maneira.

B) antigamente.

C) por isso.

D) ontem.

E) hoje.

8. Na expressão “A Manhã vem chegando devagar, sonolenta; três quartos de hora de atraso, funcionária relapsa.”

(linha 9), há um conceito que segue uma gradação, cujo ápice é:

A) ser sonolenta.

B) chegar devagar.

C) ser funcionária relapsa.

D) atrasar três quartos de hora.

E) demorar-se nas nuvens.

9. O parágrafo iniciado na linha 9 encerra um contraste que pode ser resumido nisto:

A) rico/pobre.

B) bom/mau.

C) sagaz/tolo.

D) preso/liberto.

E) culpado/inocente.

10. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto.

A)

B)

C)

D)

E)

CAUSA CONSEQÜÊNCIA

Alfaiates casarem com princesas. Cachorro amarrado com lingüiça.

CAUSA CONSEQÜÊNCIA

Acordar depois das onze. Arranjar marido rico.

CAUSA CONSEQÜÊNCIA

Café servido na cama. Acordar cedíssimo.

CAUSA CONSEQÜÊNCIA

Apagar as estrelas. Acordar cedíssimo.

CAUSA CONSEQÜÊNCIA

Sonolência. Esquecer de apagar estrelas.
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11. A fruticultura se desenvolveu no Nordeste brasileiro, a partir dos projetos agrícolas de irrigação, no rio São Francisco
– região de Juazeiro (BA) e de Petrolina (PE). Nos vales dos rios cearenses, se observa a expansão da produção
de frutas para exportação, principalmente, nos rios:
A) Curu e Coreaú.
B) Coreaú e Jaguaribe.
C) Acaraú e Coreaú.
D) Acaraú e Pacoti.
E) Jaguaribe e Acaraú.

12. Relacione os escritores de prestígio mundial com suas épocas e períodos históricos.
I. Shakespeare (      ) Renascença espanhola.
II. Cervantes (      ) Grandes navegações portuguesas.
III. Camões (      ) Século XIX.
IV. Eça de Queirós (      ) Era Elizabetiana.
V. Saramago (      ) Literatura atual.

A relação correta se encontra em:
A) V – IV – III – II – I
B) I – II – III – IV – V
C) II – IV – I – III – V
D) II – III – IV – I – V
E) III – II – I – IV – V

13.
I. O milagre da hóstia mudou a história do Ceará e fortaleceu a força mística e a fé;
II. A oligarquia Accioly e o coronelismo contaram com o apoio conservador da Igreja Católica e o patriarca do Cariri

foi apoio decisivo ao poder instalado.

Os dois textos acima fazem referência ao líder religioso e político, indicado como o “Cearense do Século XX”, na
promoção de uma rede de televisão:
A) Padre Ibiapina.
B) Frei Damião.
C) Frei Carlos de Carrara.
D) Padre Antônio Tomás.
E) Padre Cícero Romão Batista.

14. No dia 10 de outubro de 1917, foi assassinado, em sua fazenda no interior de Alagoas, o cearense, empresário
arrojado e primeira pessoa a ter a visão do aproveitamento da cachoeira de Paulo Afonso, no rio São Francisco,
para produzir energia. Ele foi cognominado de Mauá do Nordeste , numa referência ao grande Irineu Evangelista
de Sousa, empreendedor do Império e nascido no RS.
O cearense de Ipu, destemido e que enfrentou grupos empresariais estrangeiros, em negócios de algodão, fios e
linhas foi:
A) Assis Chateaubriand.
B) Senador Pompeu.
C) Delmiro de Gouveia.
D) José Sabóia.
E) Antônio Ferreira.

15. As religiões constituem fortes traços culturais das sociedades humanas e de certos períodos da evolução
civilizatória. As religiões do passado e muitas no presente são politeístas.
Assinale as três grandes religiões monoteístas e surgidas no Oriente Médio.
A) Confucionismo, Hinduísmo e Taoísmo.
B) Bramanismo, Taoísmo e Budismo.
C) Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.
D) Cristianismo, Budismo e Maometismo.
E) Judaísmo, Maometismo e Budismo.
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16. O turismo gerou mais de 500 mil empregos, em todo o Brasil, no ano passado. A cidade do Rio de Janeiro continua
recebendo o número maior de turistas, e São Paulo se consolida como a capital do turismo de negócios.
O objetivo estabelecido como meta para o final da década atual é se alcançar a geração de mais de 1 milhão de
empregos na área turística, a cada ano.
No Estado do Ceará, a expectativa de negócios turísticos é positiva, principalmente com relação às áreas praianas.
O turismo religioso cearense avança com especial destaque para as cidades de:
A) Sobral e Chorozinho.
B) Juazeiro do Norte e Canindé.
C) Sobral e Camocim.
D) Canindé e Pacoti.
E) Guaramiranga e Juazeiro do Norte.

17. “Batizaram de Consenso de Washington a constatação de que o Estado estava falido e de que não se pode gastar
o que não se tem. Nunca fui um idealista, no sentido de utópico. Sou um pragmático. Há um momento em que a
realidade se impõe.”

Fernando Henrique Cardoso. Revista Piauí, agosto de 2007.

O atual professor da Universidade Brown, no Estado norte-americano de Rhode Island, e Ex-Presidente da República
Federativa do Brasil analisa a realidade do mundo globalizado e conclui ser necessário(a):
A) a permanência do estado do bem-estar social e de políticas assistencialistas e previdenciárias.
B) a modernização e reengenharia da administração pública para chegarmos aos ideais do socialismo marxista.
C) a aplicação de políticas públicas, no século XXI, dentro da visão keynesiana do Estado intervencionista e

social-democrata.
D) a adoção das privatizações e do ideário liberal, com novas atitudes compatíveis com o mundo do capitalismo

global e da Revolução Tecnotrônica.
E) o uso das idéias do socialismo científico de Engels, Marx e Lenin, para enfrentar as crises e os sonhos dos

economistas utópicos.

18. A aplicação de inovações tecnológicas no processo produtivo vem dinamizando diversos setores da economia.
Entre eles, os que mais têm contribuído para a consolidação de espaço mundial globalizado são os setores de:
A) siderurgia e acearia.
B) combustíveis e armamentos.
C) informática e educação ambiental.
D) aviação e automobilístico.
E) transporte e telecomunicações.

19. Os tecnopólos estão para o capitalismo da Terceira Revolução Industrial como as riquezas das regiões carboníferas
estavam para a Primeira Revolução Industrial ou as regiões petrolíferas estavam para a Segunda. Podemos citar
como cidades brasileiras onde temos pólos tecnológicos:
A) São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus.
B) Campinas, Guarulhos e Belo Horizonte.
C) São Paulo, Campinas e São José dos Campos.
D) Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza.
E) São Paulo, Campinas e Salvador.

20. A questão da localização espacial da indústria sofreu grande alteração nas últimas décadas, levando à
descentralização física das unidades fabris de uma mesma corporação. É muito comum as grandes empresas
espalharem seus centros de informática e suas linhas de montagem em países emergentes, como o Brasil, o
México, a Malásia ou a Coréia do Sul.
Os países emergentes recebem tecnologia e vêem a geração de empregos em seus territórios, mas não conseguem:
A) se apropriar do processo de inovação tecnológica, na medida em que desconhecem o processo de concepção

do bem e não têm a visão total da produção.
B) ter o domínio do avanço científico global e apresentam escassez de recursos naturais.
C) estabelecer a plena política democrática e são tolhidos do pleno uso do neoliberalismo.
D) se tornar donos das novas técnicas da robótica, da mecatrônica, da telemática e permanecem como países

agroexportadores.
E) formar tecnólogos e dirigentes com total visão global.
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21. O volume de investimentos no setor elétrico brasileiro precisa ser ampliado, em razão do risco crescente de apagões
futuros. O Governo Federal deverá iniciar os projetos chamados estruturantes na Amazônia – Rondônia e Pará.
No Estado de RO, será implantada a complexa hidroelétrica do rio Madeira com as usinas:
A) de Cruzeiro do Sul e de Jiparaná.
B) de Xingu e de Tocantins.
C) de Santo Antônio e de Jirau.
D) de Xingó e de Moxotó.
E) de Ipó e de Boa Esperança.

22. A idéia de uma imagem positiva é tão antiga quanto a história da humanidade. A boa imagem está associada à
credibilidade e isso não se compra na feira, se constrói ao longo do tempo. Boa parte do valor intangível de uma
ação na Bolsa está creditada a uma imagem favorável acumulada por uma empresa em toda a sua existência.
As empresas precisam ter exposição na mídia e botar a cabeça fora, tendo coragem de mostrar a cara na TV, no
rádio, nas revistas e jornais. É preciso comunicação.

Heródoto Barbeiro, jornalista da CBN/TV. Cultura e historiador – Revista Gestão & Negócios.

As idéias contidas no texto se relacionam com clareza a uma das frases seguintes.
A) Aprender a falar é importante, mas aprender a ouvir é fundamental.
B) Não tema mostrar sua paixão pelas coisas que faz.
C) Para falar em público, respire fundo e pense bem.
D) Trate todos com igual importância e tenha postura.
E) Comunique-se com todos e a comunicação é chave do sucesso.

23. A recente divulgação de dados da balança comercial brasileira trouxe alguns dados causadores de surpreendentes
realidades para muitas pessoas. As exportações continuam superiores às importações, mas houve um crescimento
significativo das importações de máquinas mais avançadas, o que demonstra a preocupação com a modernização
do nosso parque industrial com o objetivo de maior capacidade competitiva com os produtos estrangeiros.
No campo das vendas  para o exterior, foi observado que os produtos geradores de maiores divisas para o país foram:
A) aviões, minérios de ferro e café.
B) automóveis, soja e minérios de ferro.
C) máquinas agrícolas, minérios de ferro e soja.
D) aviões, minérios de ferro e soja.
E) aviões, automóveis e eletroeletrônicos.

24. Assistimos à morte do Iluminismo... a Física Quântica parece soterrar um mundo marcado pelo racionalismo
cartesiano. A contradição parece ser a constante matemática das cogitações humanas… Se é possível falar em
um apocalipse histórico, o final do século XX marca a sua transição para o século XXI por meio de paradoxos que
podem ser representados pela seguinte proposição:
A) Apesar do anúncio da cibernética, ainda se observa um grande investimento industrial, com a ampliação da

rede de empregos e cargos nesse ambiente da economia mundial.
B) O sincretismo de elites políticas como as do Irã e da Turquia choca-se, profundamente, com o fundamentalismo

e a ortodoxia religiosa das classes populares.
C) Enquanto se aceleram as pesquisas científicas e novas descobertas que apontam para a futura e definitiva

cura de doenças como o câncer, disseminam-se movimentos religiosos radicais associados a grupos terroristas.
D) O processo de globalização caminha ao lado da gradativa pulverização das barreiras culturais e dos movimentos

nacionalistas europeus.
E) O antagonismo extremista e caloroso entre os movimentos em defesa da Ecologia e o desenvolvimento de

alternativas para a solução dos problemas das fontes de energia sustentável.
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25. Foi criado o CAFTA, um tratado de livre comércio que está sendo negociado atualmente entre os EUA.
A agenda do CAFTA é extremamente rápida, permitindo poucas oportunidades para avaliação e participação da
sociedade civil. As nove rodadas de negociações agendadas começaram em Costa Rica, no dia 27 de janeiro de
2003, obtendo, até então, um grande acordo por parte de nações como Trinidad-Tobago, Panamá, Jamaica,
República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica que aprovaram a assinatura de um tratado
de livre comércio com os Estados Unidos. Apesar da velocidade das negociações, dois países da área do Caribe
colocam-se avessos à prática da modernidade econômica e à aproximação com os países mais ricos:
A) Venezuela e Colômbia.
B) Belize e Venezuela.
C) Cuba e Haiti.
D) Cuba e Venezuela.
E) Haiti e Colômbia.

26. Albert Gore, derrotado por George W. Bush nas eleições presidenciais de 2000, numa polêmica contagem de
votos do Estado da Flórida, tem se destacado por sua importante contribuição intelectual e cultural, merecendo o
Prêmio Nobel da Paz de 2007. O reconhecimento internacional se deu em função das ações do escritor e ativista
norte-americano quanto:
A) aos seus esforços pela construção de uma cultura em torno das alterações climáticas induzidas pelo homem

e por lançar as bases necessárias para inverter tais alterações.
B) às idéias que lançou em seu programa político de combate ao terrorismo e à pacificação da região conflituosa

da Palestina.
C) à disseminação de relatórios concernentes ao esgotamento das forças produtivas, especialmente do petróleo

e da água.
D) à elaboração de um projeto de ampliação da cultura da paz no mundo, mediante à utilização de todos os meios

de comunicação de massa.
E) à formulação de um protesto internacional contra o unilateralismo da política Bush, principalmente com o

desacato da autoridade da ONU na questão iraquiana.

27. Quatro carros, de cores amarela, verde, azul e preta, estão em fila. Sabe-se que o carro que está imediatamente
na frente do carro azul é menor do que o que está imediatamente atrás do carro azul; que o carro azul é o menor
de todos, que o carro verde está atrás do carro azul, e que o carro amarelo está atrás do preto. O primeiro carro é:
A) amarelo.
B) azul.
C) preto.
D) verde.
E) indeterminado apenas com esses dados.

28. Numa prova de História com questões de múltipla escolha, com 5 opções e apenas 1 correta, uma das
questões dizia:
“Um determinado fato histórico aconteceu no seguinte período:
I. entre 1940 e 1980.”
II. entre 1960 e 1980.”
III. após 1980.”
IV. antes de 1940.”
V. após 1940.”

Pode-se garantir que o item correto é:
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
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29. Um planeta de uma galáxia muito distante da nossa está a  63 anos-luz da Terra.  Uma mensagem, enviada da
Terra, chegou hoje, 28 de abril de 2008, no referido planeta. A  mensagem dava conta de que:
A) a Primeira Guerra Mundial estava no seu final.
B) a Segunda Guerra Mundial estava no seu final.
C) a Guerra do Paraguai estava no seu final.
D) a Guerra do Vietnã estava no seu final.
E) a Guerra da Coréia estava no seu final.

30. Até algumas décadas atrás, as cidades apareciam bem espaçadas nos mapas, o “desenvolvimento” industrial
era pequeno.
Assim, o esgoto de uma cidade, lançado in natura em um rio, antes de atingir a captação para utilização como
água potável no município vizinho, sofria um processo natural de “autodepuração” e de “diluição”.

Atualmente, com o crescimento desordenado da urbanização e da industrialização, tanto nas grandes cidades
como em vários municípios menores e nas áreas metropolitanas:
A) as águas das chuvas ácidas são as maiores poluidoras.
B) o efeito estufa e a inversão térmica provocam os maiores índices de poluição.
C) o sistema de esgoto é o principal poluente dos rios, nascentes e reservas florestais.
D) as águas dos riachos, corredeiras e fontes naturais estão poluídas em sua totalidade, desde suas origens.
E) o sistema industrial é o único grande poluidor.

31. A solubilidade dos gases na água varia inversamente proporcional à temperatura. O oxigênio dissolvido na água é
usado para oxidar a matéria orgânica e para a respiração dos animais. Os peixes necessitam de água que
contenham pelo menos 5mg L–1 de oxigênio dissolvido para mantê-los vivos.
Analise as afirmativas e marque a opção correta.
A) A poluição térmica aumenta a solubilidade dos gases.
B) Águas frias possuem menos oxigênio dissolvido que águas quentes.
C) A descarga de efluentes domésticos aumenta a população de peixes em um rio.
D) Água contém oxigênio em sua molécula, logo, sempre existe oxigênio disponível para os peixes.
E) A água usada no arrefecimento das usinas nucleares, despejada em um lago, pode provocar a morte dos peixes.

32. O navio Titanic, inspirador de filmes famosos, afundou após colidir com um enorme iceberg, bloco de gelo que
flutua na água do mar. Com base nessa informação, podemos afirmar que:
I. a densidade do gelo é menor que a da água;
II. na transição do estado líquido para o sólido a água se contrai;
III. as moléculas da água no estado sólido ocupam um volume maior.

Das afirmativas acima, está(ão) correta(s):
A) apenas I.
B) apenas II.
C) apenas III.
D) apenas I e III.
E) I, II e III.
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33. A maior parte da água doce disponível na Terra encontra-se no subsolo, sendo que metade dessa água está em
profundidades superiores a 1km. Apesar disso, a partir dos anos 80, a contaminação dessas águas por produtos
químicos foi reconhecida como um problema sério, principalmente por causa das dificuldades técnicas e econômicas
para sua purificação. Podemos afirmar que:
I. em áreas rurais, a principal fonte de contaminação são os agrotóxicos;
II. as águas subterrâneas pouco profundas estão menos sujeitas à contaminação química;
III. os aterros sanitários contribuem para a poluição das águas subterrâneas devido ao chorume.

Das afirmativas acima, está(ão) correta(s):
A) apenas I.
B) apenas II.
C) apenas III.
D) apenas I e III.
E) I, II e III.

34. Uma doença tem como agente causador um arbovírus  transmitido através de vetores que são culicídeos do
gênero Aedes aegypti.
Os mosquitos desse gênero apresentam duas fases:
• Fase Aquática: ovo, larva e pupa;
• Fase Terrestre: mosquito adulto.

A doença é:
A) Esquistossomose.
B) Malária.
C) Dengue.
D) Ancilostomose.
E) Giardíase.

35. Abaixo, mostramos a cadeia alimentar de um açude do Estado do Ceará.

Por ignorância do dono do açude, uma grande quantidade de inseticida foi jogada nas águas do açude.
Após alguns dias, foi realizado um estudo na população do açude para avaliar o impacto do derramamento de
inseticida no mesmo. Desse estudo, conclui-se que:
A) as algas não acumularam inseticida.
B) camarões e peixes carnívoros apresentaram maior acúmulo de inseticida.
C) somente as algas acumularam inseticida.
D) o maior teor de inseticida foi encontrado nos peixes carnívoros.
E) nenhum animal da cadeia acumulou inseticida.

CAMARÕES

PEIXES
HERBÍVOROS

PEIXES
CARNÍVOROS

ALGAS
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INGLÊS

• All questions should be answered according to the text below.

FINDING PASSION AT WORK

I’m introducing The Coach’s Roundtable, in which a rotating panel of career coaches and advisers will
answer reader questions. If you would like to pose a question, e-mail me at heymarci@nytimes.com.

This week I got a lot of e-mails asking a variation of this question: “The people you write about seem to
build satisfying careers because they have many passions. What if I’ve been working for a while and have never
found anything you can call “work” that I’m passionate about?”

The coaches respond.
Marty Nemko (www.martynemko.com), author of Cool Careers for Dummies:
“For many such people, career passion comes from deciding they’re going to become an expert at their

work, even if it’s mundane.”
Michael Melcher (www.michaelmelcher.com), a career coach/writer:
“I would suggest taking the word ‘passionate’ out of the picture for a while. Instead, focus on identifying

work that brings you consistent enjoyment. This might be a job, it might be a small part of a job, or it could be
something outside of your job that nonetheless offers you meaningful engagement.”

Alisa Cohen (www.AlisaCohn.com), an executive coach and leadership trainer:
“Some of us just know that we were born to be an entrepreneur or teach third grade; then there are the

rest of us. If you’re not sure of your passion, think about your values instead – what really lights you up? Ask three
people you really trust what they think your passion is. Sometimes our passion is hidden under other people’s
expectations or the so-called reality of life.”

Julie Jansen (www.JulieJansen.net), a workplace coach, trainer and consultant:
“I’m contrary about the need to find “passion” in your work. While it’s a good thing to feel ‘boundless

enthusiasm’ for your work, I don’t think this is realistic for most people and believe that thinking that this is
necessary is an unrealistic expectation. Learn what gratifies you about work first instead of focusing on the activity
or content and you’ll find it easier to identify the work that will fulfill you.”

By Marci Alboher.

Adapted from http://www.nytimes.com/2007/06/19/business/smallbusiness, retrieved on June 19, 2007.

36. “Finding Passion at Work” is:
A) the theme of The Coach’s Roundtable this week.
B) the name of a rotating panel of career coaches and advisers.
C) the name of a roundtable.
D) a section of the New York Times.
E) the name of Marci Alboher’s website.

37.  What was the problem in most of the e-mails Marci Alboher received this week?
A) People seem to be satisfied about their jobs.
B) Some people are not passionate about their work.
C) Marci only writes about people who have satisfying careers.
D) Some people cannot call “work” the kind of career they have.
E) People can only build satisfying careers if they have many passions.

38. According to Marty Nemko, career passion:
A) comes to people who make decisions.
B) comes to people who love their work.
C) is becoming an expert at mundane work.
D) is a matter of setting up to become an expert at work.
E) comes to those who decide to have mundane work.
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39. What is Michael Melcher’s suggestion for those who are not passionate about their jobs?
A) To put passion in the job that is meaningful to them.
B) To focus on a small part of the job that is meaningful to them.
C) To identify the kind of work that brings them consistent enjoyment.
D) To focus on something outside of the job that is meaningful and engaging.
E) To take a picture of a job, of a small part of the job, or of something outside the job that brings meaningful engagement.

40. Write (A) for Alisa Cohen’s and (J) for Julie Jansen’s suggestions for those who are not passionate about their jobs.
(     )  They should focus on their values.
(     )  They don’t need to feel passionate about their work.
(     )  They should learn what kind of work is gratifying to them.
(     )  They should ask friends to point out what passions they think these people have.
(     )  They should identify the work that fulfills them rather than focus on a passionate activity.

The correct alternative is:
A) A – J – J – A – A
B) J – A – J – A – J
C) J – J – A – A – J
D) A – A – J – A – J
E) A – J – J – A – J

ESPANHOL

CADA VEZ HAY MÁS MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS

Varios estudios estadounidenses y europeos revelan la presencia cada vez más pujante  de la mujer en
los cuadros directivos de las empresas. Lo que no está claro es si ese cambio revela una mayor facilidad para
hacer compatible trabajo y familia, o si el ascenso exige aceptar las prioridades tradicionales de la cultura empresarial.

En el caso norteamericano, dos estudios recientes  se prestan a interpretaciones contradictorias. Catalyst,
un grupo de investigación estadounidense sobre la mujer, examinó la presencia de las mujeres en la lista de las
500 empresas más grandes publicada en la revista Fortune. Sólo 61 tienen al menos una cuarta parte de los
cargos directivos ocupados por mujeres o cuentan con alguna mujer entre los cinco puestos mejor pagados.
Y sólo 13 cumplen las dos condiciones.

La segunda lista se publicó en la revista Working Mother y presentaba las 100 empresas con una
política más favorable para la madre trabajadora. En este caso se tomaron en consideración las oportunidades de
ascenso, la disponibilidad de guarderías, horarios flexibles y otras ventajas como permisos de maternidad.

Es verdad que ambos informes tienen distintos enfoques, lo que hace arriesgada la comparación.
No obstante, hay quien dice que las mujeres que están ascendiendo lo consiguen porque aceptan la estructura y
los modos de hacer tradicionales de la empresa, no porque ahora les sea más fácil compaginar el trabajo y los
deberes familiares. Otros señalan que es más fácil que las mujeres asciendan en sectores tradicionalmente más
abiertos a la mujer, como el comercio al por menor o la cosmética, sin que su ascenso tenga mucho que ver con
las políticas favorables a las madres que trabajan.

Texto adaptado de www.aceprensa.com

36. De acuerdo con las informaciones del texto, sobre la ascensión de las mujeres a puestos directivos en empresas,
es correcto afirmar que dicha ascensión se debe probablemente a:
A) la aceptación femenina de los sistemas tradicionales de labor empresarial.
B) la creación de políticas públicas destinadas a las mujeres trabajadoras.
C) la participación femenina en el liderazgo del sector de cosmética.
D) la armonización entre las actividades laborales y del hogar.
E) la masiva presencia femenina en el sector comercial.
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37. Acerca de los datos presentados por Catalyst y por Working Mother, se puede afirmar que:
A) se han recolectado con base en los mismos criterios de análisis.
B) se refieren a dos estudios sobre la participación femenina en empresas americanas.
C) para los dos estudios, se consideraron apenas las empresas americanas más grandes.
D) en los dos estudios se analizaron todas las variables relacionadas a la madre trabajadora.
E) de las 500 empresas analizadas, sólo 100 poseen políticas favorables a la mujer trabajadora.

38. Con base en las informaciones del texto, es correcto afirmar que:
A) las mujeres son mejor pagadas en puestos directivos que los hombres.
B) para las mujeres, la compatibilidad entre trabajo y familia está asegurada.
C) los dos estudios referidos en el texto permite compararse los datos punto a punto.
D) generalmente, para cada cinco cargos directivos hay sólo una mujer mejor pagada.
E) en Europa hay más mujeres ocupando puestos directivos en empresas que en Estados Unidos.

39. El vocablo “pujante”, destacado en negrita (línea 1), es lo mismo que:
A) débil.
B) justa.
C) fuerte.
D) gradual.
E) igualitaria.

40. El texto que se nos presenta es un:
A) análisis crítico sobre la compatibilidad entre trabajo y familia.
B) comentario sobre un estudio realizado en Europa sobre la madre trabajadora.
C) artículo de opinión acerca de la situación de las mujeres en el mercado laboral.
D) estudio científico que señala los sectores empresariales con más presencia femenina.
E) informe que revela los datos de una investigación sobre ocupación femenina en cargos directivos.
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