Formação Geral

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo que contemple alguns dos seguintes
argumentos e exemplos possíveis:
Item a:
Caminhos para condução das respostas a respeito do Direito das meninas/jovens/mulheres:








Todo cidadão tem o direito à educação com base no texto da Constituição Brasileira;
Direito à educação apoiado no Estatuto da Criança e do Adolescente;
Direito à educação apoiado na Declaração dos Direitos Humanos;
Universalização de direitos;
Educação como ponte para o aprimoramento de ideias;
Reflexões críticas a respeito de situações em que se observa obstáculo ao livre acesso à
educação;
Vinculação entre educação e paz social.

Item b:
Caminhos para condução das respostas a respeito das relações de poder entre homens e
mulheres:


Violência física e psicológica contra a mulher, incluindo a Lei Maria da Penha, no caso
específico do Brasil;







Tolerância/intolerância a vestimentas, trajes, comportamentos socialmente
estereotipados;
Aspectos socioculturais que impõem à mulher uma condição de submissão na sociedade,
tais como: mutilação, impossibilidade de manifestar seus desejos e posicionamentos em
algumas culturas, entre outros;
Igualdade/desigualdade de gênero, por exemplo, no mercado de trabalho, em relação à
desigualdade salarial;
Ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade: referência a esses ideais como possibilidade
de equilibrar as relações de poder entre homens e mulheres.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo que aborde os seguintes aspectos:

1) reconhecer o caráter dinâmico da cultura, trazendo elementos dos textos 1 e 2
(padrão de resposta), e com base nesses textos posicionar-se a respeito do
reconhecimento do funk como legítima manifestação artística e cultural da sociedade
brasileira (enunciado da questão);
2) situar o funk dentro das reflexões do segundo texto (Laraia, 2008), abordando
aspectos como mudança, preconceito, diferença, relações interculturais;
3) clareza na exposição das ideias.
Obs.: As notas serão atribuídas de acordo com o preenchimento dos critérios citados acima e
considerando três correntes interpretativas que podem estar presentes nas respostas: a favor,
contra e intermediária em relação ao reconhecimento do funk como legítima manifestação
artística e cultural da sociedade brasileira.

Comércio Exterior

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O estudante deve redigir um texto indicando que, no Incoterm FOB (Free on Board – Livre a
Bordo), o exportador encerra suas obrigações e responsabilidades quando a mercadoria,
desembaraçada para a exportação, é entregue, arrumada, a bordo do navio (indicado pelo
importador) no porto de embarque (indicado pelo exportador), na data ou dentro do período
acordado.
b) O estudante deve redigir um texto indicando que o exportador disponibilizará a mercadoria
em seu condicionamento definitivo para exportação, podendo estar identificada ou não. O
exportador contratará o transporte interno e colocará a mercadoria no terminal de carga para
o desembaraço da Receita Federal do Brasil (RFB). A mercadoria desembaraçada será
embarcada no navio contratado pelo importador. Os custos ou despesas para embarque
(transporte, emissão de documentos e desembaraço) são de responsabilidade do exportador,
e os riscos da mercadoria (avaria) são de responsabilidade do exportador até o embarque da
mercadoria.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O estudante deve indicar a realização das seguintes etapas: exame documental, verificação
física da mercadoria e aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro (valoração
aduaneira).
b) O estudante deve indicar como finalidade a verificação de elementos indicativos de fraude,
inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria.
c) O estudante deve indicar que esse procedimento não é adotado para as exportações
brasileiras, uma vez que o produto nacional é regulado internamente com o objetivo de
garantir práticas legais de comércio.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo que contemple os seguintes aspectos:
a) identificar que há integração monetária na União Europeia com a utilização do Euro, embora
a moeda não seja adotada por todos os países da UE, enquanto no Mercosul não há moeda
única;
b) apontar que na União Europeia a liberdade de circulação de bens é integral, não havendo
qualquer tipo de barreira ao comércio de bens entre os países membros, enquanto no
Mercosul não há integração plena (alguns produtos ainda pagam imposto na importação entre
os países membros), fazendo com que o comércio de bens dentro do bloco não seja
totalmente livre.

