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GÊNERO TEXTUAL:

TEXTO DISSERTATIVO

TEMA:
O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE 
MODERNA
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1. Nesse texto, a temática abordada versa sobre

A. a atitude agressiva do menino.
B. o preconceito social existente contra as mulheres.
C. a desigualdade entre homens e mulheres.
D. o autoritarismos dos pais.
E. o preceito e outras formas de discriminação.
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2.

Disponível em: 
https://afamiliaaumentou.files.wordpress.com/2013/12/
f689a-igualdade_oportunidades_genero.jpg. Acesso em: 
23 fev 2015 (adaptado).

Analise a charge:

A.O que deseja a mulher ao poço dos desejos no primeiro quadrante?

B. Em que resulta a solicitação da mulher?

C. O que essa charge reflete sobre a realidade no mercado de trabalho entre homens 
e mulheres?



5

O tema da texto publicitário em questão é

A. a participação de mulheres em campanhas publicitárias.
B. a igualdade de gêneros no ambiente de trabalho.
C. as condições de trabalho no Rio Grande do Sul.
D. a inexistência de mulheres trabalhadoras no Ministério Público do trabalho.
E. a inserção das mulheres no mercado de trabalho.

3.
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A diferença salarial entre mulheres e homens no Brasil é uma das maiores do
mundo, e equiparar a condição dos dois sexos no país levará um século. Essas
são algumas das conclusões do Relatório de Desigualdade Global de Gênero
2016 do Fórum Econômico Mundial, publicado nesta quarta-feira em Genebra.

De acordo com o levantamento, as sociedades mais igualitárias são as
escandinavas. Ao se considerar todos os aspectos econômicos, políticos, de
saúde e de educação, o primeiro lugar é da Islândia, seguida por Finlândia,
Noruega e Suécia.

4.
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Entre 144 países avaliados, o Brasil ocupa apenas a 129ª posição quando
avaliado isoladamente o quesito de igualdade de salários entre gêneros. Países
criticados por violações aos direitos das mulheres, como Irã, Iêmen e Arábia
Saudita, estão em melhor posição que o Brasil.

Para equiparar as condições econômicas de homens e mulheres, serão
necessários 95 anos, se o atual ritmo de progresso for mantido. Em termos
gerais, incluindo política, educação e outros aspectos sociais, equiparar as
condições entre gêneros no país levará 104 anos.

4.
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[...] O Brasil é ainda um dos seis países do mundo onde a diferença salarial entre
homens e mulheres em cargos executivos é de mais de 50%. Além disso, a presença de
brasileiras no mercado de trabalho é menor, de 62% – a dos homens é de 83%. Isso coloca
o país na 87ª posição por esse critério. A renda média das brasileiras é de 11.600 dólares
por ano. A dos homens, por sua vez, é de 20.000 dólares.

[...]
Na política, a presença feminina também é pequena, mesmo que em 2015 a

Presidência da República tenha sido ocupada por uma mulher. O Congresso ocupa o 120º
lugar entre os países com melhor representação feminina. Antes mesmo de Michel Temer
assumir o governo, o Brasil era apenas o 83º quando o assunto era ministérios ocupados
por mulheres. Na educação, a diferença entre homens e mulheres voltou a crescer pela
primeira vez em cinco anos.

Disponível em: http://veja.abril.com.br/economia/
brasil-levara-100-anos-para-igualar-salarios-de-homens-e-mulheres
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Os dados apresentados no Relatório de Desigualdade Global de Gênero 2016 do
Fórum Econômico Mundial, publicado em Genebra, apontam que o Brasil

A. é um país exemplar ficando em sexto lugar no raking de igualdade entre gêneros.
B. está na 129ª posição na igualdade de salários entre gêneros, contudo abaixo do

Irã, Iêmen e Arábia Saudita.
C. possui renda média de 11.600 dólares/ano, com as mulheres recebendo algo em

torno de 20.000 dólares anuais.
D. tem uma presença feminina robusta na política, pois em 2015 a Presidência da

República fora ocupada por uma mulher.
E. equiparar as condições de homens e mulheres é uma tarefa fácil, mas árdua

mantendo-se o atual ritmo de progresso.


