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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 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo em que: 

A – Demonstre conhecimento de conceitos básicos de Responsabilidade Socioambiental, como 

ética e governança corporativa, treinamento ético, cidadania empresarial, empresa-cidadã, 

performance social corporativa, balanço social, direitos humanos, práticas do trabalho, meio 

ambiente, práticas leais de operação, envolvimento e desenvolvimento da comunidade, entre 

outros que dizem respeito RSA Corporativa. Aqui, devem ser citados os princípios do Pacto 

Global, da ONU. 

B – Aborde, de forma crítica, a efetividade das ações e políticas de RSA desenvolvidas, na 

maioria das vezes, por grandes organizações. Em grande parte dos casos, tais políticas podem 

parecer legítimas e eficientes, no entanto, servem apenas para imprimir melhorias à imagem 

das organizações, sem qualquer preocupação socioambiental. 

C – Detalhe as ameaças de uma gestão que não confira a importância devida aos temas de RSA 

na organização, como o risco à imagem, à não continuidade de negócios, o risco operacional, o 

déficit em seu balanço social, além de outros impactos nos ambientes interno e externo da 

organização. Por outro lado, as práticas socioambientais responsáveis têm custo econômico e 

financeiro, o qual tem impacto nos resultados empresariais, o que diminui a remuneração dos 

acionistas/sócios das organizações. Quanto às oportunidades, deve mencionar os ganhos em 

relação ao capital humano, o desenvolvimento enquanto organização, o reconhecimento da 

sociedade que gera vantagem competitiva e incrementa resultados nos negócios, bem como 

outras oportunidades nos ambientes interno e externo. 

 



 

Padrão de Resposta 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo em que: 

A – Explique que o conceito de spread bancário é a diferença entre o que os bancos recebem 

dos clientes nas operações de crédito e o que eles pagam para obter os recursos no mercado. 

B – Mencione que, com juros menores, os investimentos em ativo permanente e capital de 

giro operacional podem ser aumentados. Por outro lado, há um incentivo ao consumo das 

famílias, que potencializa o aumento das receitas da empresa e, por conseguinte, da 

lucratividade. 

C – Considere que a redução das taxas de juros possibilita o refinanciamento de dívidas antigas 

tomadas a juros mais altos, bem como a aquisição de novos empréstimos, aumentando o nível 

de endividamento, com menor impacto financeiro e permitindo o alongamento da dívida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Padrão de Resposta 

Utilizando o conceito de “margem líquida de lucro” igual a 8%, o resultado 

apresentado pelo estudante deve ser: 

  Pneus de: 

  Automóveis Tratores 

Custo Direto R$ 160.000,00  R$ 190.000,00  

Custo Indireto R$ 80.000,00  R$ 20.000,00  

Custo Total R$ 240.000,00  R$ 210.000,00  

Quantidade produzida/vendida 1.600 400 

Custo por unidade R$ 150,00  R$ 525,00  

Despesas: 2% da receita R$ 4,76  R$ 16,66  

Margem de lucro: 8% R$ 14,08  R$ 49,31  

Impostos sobre vendas: 26% R$ 61,87  R$ 216,56  

Imposto de renda + Contribuição Social: 34% R$ 7,25  R$ 25,40  

Preço de venda R$ 237,96  R$ 832,93  

 



O preço de venda é calculado por meio da equação: 

PV = 
CUnit x (1 – 0,34) 

0,72 x (1 – 0,34) – 0,74x0,08 

Utilizando o conceito de “margem operacional de lucro” igual a 8%, o resultado 

apresentado pelo estudante deve ser: 

  Pneus de: 

  Automóveis Tratores 

Custo Direto R$ 160.000,00 R$ 190.000,00 

Custo Indireto R$ 80.000,00 R$ 20.000,00 

Custo Total R$ 240.000,00 R$ 210.000,00 

Quantidade produzida/vendida 1.600 400 

Custo por unidade R$ 150,00 R$ 525,00 

Despesas: 2% da receita R$ 5,80  R$ 20,30  

Imposto de renda + Contribuição Social: 34% R$ 11,20  R$ 39,20  

Margem de lucro: 8% R$ 75,40  R$ 263,90  

Impostos sobre vendas: 26% R$ 47,60  R$ 166,60  

Preço de Venda R$ 290,00  R$ 1.015,00  

 O preço de venda é calculado por meio da equação: 

PV = 
CUnit x (1 – 0,34 – 0,08) 

1 – 0,02 – 0,34 – 0,08 – 0,26 

 


