CST Recursos Humanos

Padrão de Resposta
O estudante deve redigir texto dissertativo, abordando os seguintes tópicos:
A – A ideia de que desenvolvimento sustentável pode ser entendido como proposta ou
processo que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer capacidade
similar das gerações futuras.
B – A redução do IPI para a compra de automóveis incentiva a utilização de veículos movidos a
combustíveis fósseis num cenário de baixa mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Mais
automóveis nas cidades gera mobilidade deficitária e mais consumo de combustíveis fósseis,
pois os motores ficam mais tempo acionados. O aumento da queima de combustíveis nestes
motores gera maiores quantidades de emissões de gases poluentes, como os gases de efeito
estufa, o monóxido de carbono, os óxidos de enxofre e os particulados. Como consequência, o
ar atmosférico das cidades se torna mais poluído.
C – São ações de fomento:
Concessão de subsídios governamentais ao transporte coletivo em detrimento do transporte
particular, como exemplo a redução de IPI para a fabricação de equipamentos de transporte
coletivo como ônibus, vagões de metrôs, trólebus e barcas públicas.
Concessão de subsídios governamentais para a manufatura e venda de veículos de transporte
movidos a combustíveis limpos ou mais sustentáveis, como os veículos a energia solar, gás
natural, energia elétrica, hidrogênio, biodiesel, dentre outros.
Incentivo ao uso de bicicletas e da caminhada, como a construção de ciclovias e de passeios
seguros, amplos e agradáveis.

Padrão de Resposta
O estudante deverá redigir texto dissertativo, abordando os seguintes aspectos:
A – Comentários gerais a respeito da violência na atualidade, considerando o papel de
tecnologias no estímulo ou combate à violência.
B – Aspectos relacionados à educação escolar e a violência, apontando suas causas e
consequências.
C – Ações/soluções para a violência na escola. Exemplos: atualização dos profissionais da
educação, conscientização da comunidade escolar sobre o assunto, desenvolvimento de
políticas públicas ligadas ao combate à violência.

Padrão de Resposta
A – O estudante deve descrever, por meio do diagnóstico das competências individuais e
identificação dos gaps entre essas competências e aquelas requeridas pela organização, a
empresa pode promover intervenções de treinamento e de desenvolvimento, tais como
sessões de coaching, mentoring, job rotation ou qualquer outra ação que promova a aquisição
das competências requeridas.
B – O estudante deve indicar que as contribuições dos modelos de gestão por competências
para a gestão da carreira dos empregados são: a identificação dos perfis profissiográficos dos
cargos, a avaliação dos gaps existentes entre as competências requeridas e as reais, a
elaboração do planejamento de treinamento e desenvolvimento das competências requeridas
e qualquer outra ação que possibilite essas contribuições.
C – O estudante deve descrever impactos dos modelos de gestão por competências,
identificando o alinhamento dos perfis dos cargos com as estratégias do negócio, o que
permite recrutar e selecionar pessoas mais adequadas às competências requeridas.

Padrão de Resposta
O estudante deve elaborar um texto dissertativo, contemplando os seguintes aspectos:
A – Fatores implícitos no texto que subsidiam a argumentação referente a processo seletivo,
plano de remuneração, treinamento e questões legais.
B – No aspecto ético, a transferência de informações sigilosas entre concorrentes, analisando
postura ética no mercado de trabalho tanto por parte do engenheiro, quanto por parte da
empresa Y ao propor tal acordo. Finalmente, espera-se que o estudante perceba e mostre
conhecimentos gerais nas diferentes áreas citadas na questão, sendo capaz de fazer a
interlocução entre os assuntos tratados de forma clara e concisa.

Padrão de Resposta
A – O estudante deve identificar como vantagem o mapeamento interno para a realização de
um planejamento estratégico colaborativo e como desvantagem, a inadequação do
instrumento para avaliação do ambiente externo, contrariamente ao descrito no caso.
B – O estudante deve, prioritariamente, indicar que a partir dos resultados da pesquisa é
necessário identificar os pontos fortes a serem enfatizados e os pontos fracos a serem
minimizados, descrevendo as ações pertinentes à execução do PERH.
C – O estudante deve identificar que o diretor de RH agiu como empreendedor, tanto na
utilização da pesquisa de clima quanto na elaboração do PERH, justificando tal escolha, a partir
das características de empreendedorismo apresentadas no texto.

