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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 

A – O estudante deve mencionar que, na década de 50, o modal rodoviário respondia por 

cerca de 40% do total transportado no Brasil e sua participação na matriz de transporte se 

elevou consideravelmente a partir da década de 60, estimulado pela vinda das indústrias 

automobilísticas e pelo subsídio no preço dos combustíveis. Também colaboraram para isso o 

histórico de serviço (door-to-door/porta-a-porta), a capacidade insuficiente dos outros modais 

e a falta de regulamentação do setor de transportes.  

B – O estudante deve mencionar que o cross docking, como característica, evidencia a não 

formação de estoque, pois à medida que a carga chega é conferida, fracionada e 

automaticamente despachada para a baia de saída\expedição. Influencia na movimentação 

devido à rapidez que envolve a chegada e saída dos produtos do depósito ou Centro de 

Distribuição. 

 

 

Padrão de Resposta 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo indicando que, tão importante quanto o 

transporte dos materiais, são a sua armazenagem e distribuição. Os centros de distribuição são 

unidades logísticas que devem ser administradas com muito cuidado e com o máximo de 

controle da informação. A forma como os materiais são recebidos, catalogados e armazenados 

deve ser feita de tal forma que facilite a sua movimentação e auxilie no aumento do nível de 

serviço entregue pela empresa de logística. 

Com o uso do gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM), a informação gerencial gerada 

pode ajudar na administração do centro de distribuição de materiais, pois esta informação 

pode ser mais detalhada e incluir dados relevantes para que a administração do material possa 

ser melhor realizada no momento de sua permanência na unidade logística. 



 

Padrão de Resposta 

O estudante deve apresentar a seguinte tabela: 

Item Consumo Anual Preço Unitário Consumo Anual * 

Preço Unitário 

3 500 82 41 000 

5 900 30 27 000 

2 700 30 21 000 

1 230 80 18 400 

4 75 80 6 000 

  
Acumulado => 113 400 

 Conforme os valores calculados na tabela acima, a prioridade dos itens será 3, 5, 2, 1, 4. 


