
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 Pública 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve redigir um texto dissertativo que explique como abordar os princípios da 
Administração Pública expressos no art. 37 da CF/1988 (publicidade, impessoalidade, 
legalidade, eficiência e moralidade), ou os princípios implícitos (da supremacia do interesse 
público, da autoridade, da finalidade, da autotutela, da indisponibilidade, da continuidade, da 
segurança jurídica, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, dentre outros) na 
elaboração do projeto. 

 



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve redigir um texto dissertativo em que aborde: 

 Pelo menos duas das seguintes vantagens aos cidadãos: 
o permitir o envio de lembretes de campanhas de vacinações sazonais; 
o armazenar informações completas sobre as vacinas disponibilizadas pelo SUS; 
o possibilitar a substituição da carteira de vacinação;  
o facilitar a obtenção de informações pelo usuário; 
o reduzir custos com equipe e tempo de atendimento destinado à orientação; 
o simplificar o acesso ao usuário, que não precisa se deslocar aos postos de 

atendimento. 

 

 Pelo menos três dos seguintes desafios para o gestor: 
o garantia de acesso dos cidadãos à Internet; 
o custo do equipamento; 
o barreira cultural para substituição da carteira de vacinação pelo aplicativo; 
o necessidade de capacitação tanto de usuários quanto de equipe técnica; 
o esforços necessários para conscientização e divulgação junto aos usuários; 
o dificuldades para manutenção de base de dados atualizada com vacinas 

ministradas visando ao gerenciamento da carteira de vacinação; 
o carência de recursos humanos e financeiros na saúde para serem destinados à 

solução tecnológica; 
o dificuldade de "provar" a eficiência de um projeto dessa natureza; 



o dificuldade de "provar" efetividade e impacto social da solução tecnológica, 
considerando múltiplas fontes de informação pelos usuários e continuidade do 
uso da solução "papel" para gerenciamento das carteiras de vacinação; 

o impossibilidades técnicas de implantação do sistema; 
o obsolescência em função de novas versões dos sistemas operacionais de 

smartphones e tablets. 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve abordar os seguintes aspectos em seu texto dissertativo: 

 a dificuldade de se garantir a participação social; 
 o desafio de se contemplar a diversidade no processo; 
 a “inversão de prioridades”, quando as localidades do município que são mais carentes 

recebem mais recursos que as demais para atender a demandas particulares; 
 a falta de conhecimento da população a respeito do processo; 
 a garantia de legitimidade; 
 a minimização de desigualdades; 
 a escolha da metodologia apropriada.             


