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.

Administração

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde as dimensões ambiental, econômica e social da sustentabilidade.
b) reconheça que as empresas têm um papel importante na conservação do meio ambiente
com a possibilidade de atuação responsável no uso dos recursos, como conhecer o estoque
disponível de recursos não renováveis, buscar fontes de recursos alternativas e reduzir a
emissão de poluente. Os consumidores também exercem papel importante, por meio do
consumo consciente e da valoração de produtos e serviços ofertados por empresas que
promovam ações de responsabilidade social.
c) mencione que as empresas podem agregar valor aos seus produtos usando embalagens
recicláveis ou se associando a fornecedores de matérias-primas que não agridam ao meio
ambiente.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a)




apresente a idéia de que é esperado da organização um esforço para que se obtenham
benefícios em contrapartida aos desafios implicados na adoção de uma força de
trabalho diversificada;
mencione benefícios, como a ausência do preconceito e discriminação, e o baixo nível
de conflitos entre os grupos;

b) inclua em sua proposta ações que salientem os desafios da integração estrutural, dentro da
organização, como por exemplo:





uma gestão que contemple grupos diversificados;
a atração, o desenvolvimento e a retenção de indivíduos de grupos diferentes da
maioria dos indivíduos que já trabalham na organização;
a adaptação dos processos, que permite identificar potencialidades e incrementar a
flexibilidade e capacidade de resposta às mudanças.
ações para combater a redução da coesão do grupo, problemas de comunicação,
desconfiança, tensão e a criação de estereótipos.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto em que aborde três dos seguintes elementos:
1. Mudanças tecnológicas - enfatizar o dinamismo das mudanças tecnológicas na vida
atual, criando novos produtos, processos e serviços, considerando a globalização da
economia;
2. Tendências demográficas - descrever a distribuição de indivíduos em uma sociedade
em termos de idade, sexo, estado civil, renda, etnia e outros atributos pessoais que
possam determinar padrões de compra, se seus produtos ou serviços serão ou não
atraentes para os clientes, bem como verificar os clientes potenciais;
3. Tendências culturais - mostrar como os valores, crenças e normas que guiam o
comportamento de uma sociedade, apontando o aceitável e o inaceitável, podem,
conforme seu entendimento pelas empresas, propiciar-lhes oportunidades e ameaças;
4. Clima econômico - ressaltar a importância de se compreender a saúde geral dos
sistemas econômicos e como as oportunidades e as ameaças se comportam em
momentos distintos ou em tendências futuras;
5. Condições legais e políticas - mostrar que as dimensões legais e políticas do ambiente
geral de uma organização podem criar um impacto no negócio, juntamente com a
natureza geral do relacionamento entre a empresa e o governo, que podem ser
percebidas como oportunidades e ou ameaças;
6. Acontecimentos internacionais específicos - descrever como eventos internacionais
como, por exemplo, guerras e golpes de Estado, podem impactar nas estratégias de
uma empresa.

