PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde pelo menos duas das seguintes consequências:











aumento da emissão de poluentes atmosféricos;
aumento da emissão de gases de efeito estufa (CO2 – dióxido de carbono, CO –
monóxido de carbono, O3 – ozônio);
aumento da poluição visual e sonora;
aumento da temperatura local e global;
aumento do consumo de combustíveis;
aumento de problemas de saúde (cardíaco, respiratório, dermatológico);
aumento da frota de veículos promovendo congestionamentos urbanos;
diminuição de áreas verdes;
desmatamento;






aumento das áreas impermeabilizadas resultando em enchentes, diminuição da
infiltração da água e recarga de lençóis freáticos;
elevação dos custos de manutenção das cidades (metroferrovias, rodovias, tratamento
de água, limpeza da cidade, etc);
necessidade de ampliação de vias trafegáveis;
necessidade de ampliação de áreas de estacionamento.

b) aborde duas das seguintes intervenções:









construção de vias exclusivas para bicicletas (ciclovias e ciclofaixas);
proposição de formas de integração entre o transporte por bicicletas, o metroviário e
os ônibus coletivos, a fim de garantir segurança e conforto em momentos de
adversidades climáticas e relevo acidentado;
pontos de aluguel e/ou empréstimo de bicicleta;
construção de bicicletários;
investimento na segurança pública;
políticas de incentivo ao uso de bicicleta (educação ambiental, qualidade de vida,
saúde, propaganda);
implementação de políticas de crédito e de redução do custo das bicicletas.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde duas das seguintes causas:














problemas relacionados à educação (baixa escolaridade, evasão escolar, qualidade da
educação, distanciamento entre a escola e a realidade social, tempo de permanência na
escola);
desigualdades socioculturais (gênero, etnia, economia, etc);
desemprego e falta de qualificação profissional;
precariedade da segurança pública;
uso de drogas;
desvalorização da vida humana;
banalização da violência;
sensação de impunidade;
ausência de políticas sociais;
degradação da vida urbana;
desconhecimento e/ou desrespeito aos direitos humanos e constitucionais;
desestruturação familiar;
desvalorização de princípios éticos e morais.

b) mencione dois dos seguintes fatores:





políticas de segurança mais efetivas;
políticas públicas de melhoria das condições socioeconômicas;
maior consciência cidadã e respeito à vida;
melhor distribuição de renda;








melhoria da educação (aumento da escolaridade, redução da evasão escolar, qualidade da
educação, aproximação entre a escola e a realidade social, aumento do tempo de
permanência na escola);
aumento da oferta de emprego e melhoria da qualificação profissional;
medidas preventivas ao uso de drogas;
maior eficácia do sistema judiciário;
revisão da legislação penal;
valorização de princípios éticos, morais e familiares.

Observação: as respostas a esse item devem se pautar na Portaria Inep nº 255, de 02 de junho
de 2014, onde se lê:
Art. 3º No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes elementos
integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento social; compreensão
de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua formação, relevantes para a
realidade social; espírito científico, humanístico e reflexivo; capacidade de análise
crítica e integradora da realidade; e aptidão para socializar conhecimentos em vários
contextos e públicos diferenciados.

PADRÃO DE RESPOSTA
Espera-se que o estudante observe que, a menos que haja prioridade e/ou emergência
em alguma entrega, o nível ótimo de lucro (Vendas - Custo) para a empresa, no curto
prazo, encontra-se em 80%, sendo o nível a ser dimensionado.
Quanto ao médio/longo prazo, o cenário de alta competição demandará um nível de
serviço maior que 80% e menor que 100%.
 O cenário competitivo demanda alto nível de serviço, sendo necessária a
redução do lucro no curto prazo para aumentá-lo, porém esse valor ainda deve
ser abaixo de 100%, visto que neste nível haverá prejuízo.
 A possibilidade de trabalhar abaixo de 80% de nível de serviço no médio/longo
prazo deve ser descartada, dado o cenário competitivo apresentado no texto.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, abordando os seguintes aspectos:
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades.
O objetivo da sustentabilidade é que os recursos naturais sejam consumidos de forma
consciente e suficiente pelos seres humanos, sem que a biodiversidade, o meio
ambiente, os valores sociais e também culturais sejam abandonados.
O modelo do Triple Bottom Line (ou ainda, Tripé/Pilares/Dimensões da
Sustentabilidade) é uma lógica de atuação:
 Ambientalmente correta;
 Economicamente viável;
 Socialmente responsável.
Exemplos de relacionamentos entre os objetivos e as bases:
 O desenvolvimento sustentável requer uma nova postura em relação ao
consumo, por parte tanto dos produtores, quanto dos consumidores.
 A empresa B é mais sustentável que a empresa A, obtendo resultados
produtivos melhores e respeitando a capacidade de recuperação da terra
(menor pegada ecológica).
 É necessário reverter a dissociação da sustentabilidade econômica com a
sustentabilidade ambiental. Essas duas dimensões da sustentabilidade
precisam ser consideradas simultaneamente.

PADRÃO DE RESPOSTA
O aluno deve reconhecer e discorrer sobre a estratégia da empresa B, em relação:


ao reposicionamento do produto com a mudança do público-alvo;



às inovações incrementais na tecnologia, que elevam a qualidade do produto,
partindo dos pontos fracos do produto inicial;



ao possível modelo de negócio de baixo custo.

