Padrões de resposta – Administração

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve articular as ideias apresentadas na foto e nos textos 1, 2 e 3. Desse
modo, deve relacionar a defesa dos Direitos Humanos no Brasil à disputa de narrativas que se
constituíram publicamente, nas redes e nas ruas, a respeito do assassinato de Marielle Franco,
envolvendo a produção de uma série de notícias falsas a respeito da vereadora.
De um lado, defendeu-se a ideia da execução da vereadora, em função de sua atuação
política como tentativa de silenciamento, desencorajamento e desmobilização dos defensores
dos Direitos Humanos. De outro lado, reações de fundo depreciativo tentaram desacreditá-la
com ataques à sua imagem e à sua reputação e, até mesmo, culpabilizá-la e relativizar o seu
assassinato, acentuando que, no Brasil, a própria noção de defesa dos Direitos Humanos está
em disputa e tem sido vista, por uma parcela da sociedade, de forma pejorativa. Tais aspectos
revelam que a atuação política de Marielle Franco impactou consistentemente a compreensão
das duas visões sobre seu assassinato, o que foi estimulado pela produção das notícias falsas a
respeito de sua pessoa.
A política, em uma sociedade democrática, se produz e se constitui no debate de
opiniões e de ideias e na disputa legítima de interesses. A produção de notícias falsas ou

manipuladas, sem compromisso com a realidade, influencia o debate público de forma
negativa, independentemente de seu teor. Por essa razão, pode ser compreendida como um
risco à democracia, pois o fenômeno emerge do interesse de alguns grupos em manipular a
opinião dos cidadãos, enviesando o debate público sobre determinado tema. Tal manipulação
é incompatível com sociedades democráticas.

PADRÃO DE RESPOSTA
Em seu texto, o estudante deve apresentar argumentos que sustentem a importância
dos museus para a sociedade contemporânea, considerando três dos seguintes eixos
argumentativos:
1. Preservação de memória e políticas da identidade. A identidade de um povo depende da
memória. Resguardar a memória de grupos sociais, como, por exemplo, a proteção das
memórias dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, é condição indispensável para
que possam ser reconhecidos em suas particularidades; os museus podem servir como
referência para a sociedade em que estão inseridos. Espaços museológicos contribuem
para o acesso e a democratização da memória. A cultura material pode ajudar a
reconstituir trajetórias de grupos sociais.
2. Educação e Cultura. Os museus oferecem acesso a informações, conhecimentos e bens
culturais a públicos de diferentes esferas da vida social. São espaços que podem propiciar
a ampliação do campo de percepção para a construção de outros entendimentos sobre o
mundo. Por meio de exposições para a sociedade, podem oferecer ao público
possibilidades diversas de se conhecer a história de grupos, de territórios, da natureza, de

arte, a depender do tipo de acervo que coleciona. Desse modo, pode fomentar, por meio
de atividades pedagógicas, educacionais ou mesmo de lazer, práticas reflexivas sobre o
patrimônio cultural.
3. Produção de pesquisas e de conhecimentos
3.1. As informações sobre os diversos grupos sociais possibilitam produzir conhecimento
sobre diferentes modos humanos de existir, recriar a própria história da humanidade
e pensar diversos futuros possíveis.
3.2. O acervo de museus preserva e disponibiliza material biológico, registros geológicos e
informações catalogadas para realização de pesquisas. Nesse sentido, podem ser
considerados espaços de preservação de patrimônio natural.
3.3. O conhecimento exposto em museus é reflexo da pesquisa feita na instituição, que
também é comunicada a outro público pelos artigos em periódicos científicos.
4. Turismo e impacto cultural e econômico.
A relação entre museu e atividades ligadas ao turismo, considerando o impacto cultural e
econômico da região. Os visitantes integram a ida ao museu como parte de uma atividade
turística, mas também cultural, na medida em que tomam conhecimento sobre a cultura e
a história de determinados grupos, sociedades e países.

PADRÃO DE RESPOSTA

A) O estudante deve explicar que os métodos de Taylor estavam associados ao
aprimoramento das tarefas operacionais, e as propostas centrais, em particular de
aplicação de métodos científicos à execução de tarefas, tiveram por meta e por
resultado o aumento da produtividade dos trabalhadores. O estudante também pode
justificar que a associação se dá devido ao contexto histórico ou ao local onde a teoria
foi aplicada. O estudante deve citar como exemplo o estudo de tempos e movimentos,
a especialização das atividades, a padronização de métodos e tarefas.
B) O estudante pode apresentar indicadores de desempenho gerencial associados a áreas
de Marketing, Gestão de Pessoas, Finanças e Contabilidade, dentre outras. Além disso,
o estudante deve apresentar um indicador e a explicação para cada indicador de
desempenho mencionado compatível com a área funcional proposta. Por exemplo:
- Área de Finanças: indicador de ‘lucro líquido’ (o lucro operacional menos imposto de
renda e outras taxas) ou de endividamento (total de recursos de terceiros sobre o
capital total da empresa);
- Área de Gestão de Pessoas: indicador de rotatividade de pessoal (percentual dos
funcionários que deixam a empresa em um determinado período) ou de nível de
satisfação com o trabalho (que indica o quanto o funcionário está satisfeito com o
trabalho);

- Área de Marketing: índice de lealdade (medido, por exemplo, pelo percentual de
clientes que retornam para um serviço de uso eventual, ou pelo percentual que se
mantêm como clientes em serviços continuados) ou de satisfação (que indica o quanto
o cliente está satisfeito com o produto ou serviço recebido).
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a) O estudante deve explicar que o marketing orientado ao interesse social supõe uma
tendência de marketing que expande a preocupação anterior, mais restrita à
satisfação e à retenção de clientes, passando a incorporar preocupações sociais,
como, por exemplo, o marketing de causas sociais e a ética nas práticas de marketing.
A orientação ao interesse social, conforme expõe o texto-base, incorpora as
preocupações de responsabilidade social e de sustentabilidade, ampliando o conceito
anterior (de marketing societal), mas sem perder a referência da função do marketing
de satisfazer e reter clientes.
b) Entre os diversos exemplos que o estudante pode citar e explicar, incluem-se as
certificações

ambientais

por

instituições

sem

respaldo;

a

alegação

de

desenvolvimento de produtos verdes por empresas poluidoras; o desenvolvimento de
campanhas de marketing com temas de sustentabilidade sem que tais práticas sejam
reais; a alegação do uso de práticas de reciclagem sem a devida informação do que é
efetivamente reciclado e em que percentual; o uso de auto-declarações
descontextualizadas do tipo ‘salva o planeta’ ou ‘preserva a natureza’.
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O estudante deve analisar o posicionamento da empresa no tocante a aspectos
mercadológicos e éticos, de forma a considerar consequências do vazamento de dados e das
ações levadas a frente pela empresa (comunicação com os clientes e suporte no
monitoramento da identidade) com relação à reputação da empresa, à sua imagem, frente aos
clientes atuais e potenciais, à dificuldade em se manterem os clientes ou de se conseguirem
novos, ao impacto do problema frente ao valor do serviço oferecido pela empresa. Além disso,
o estudante deve apontar que o vazamento das informações está relacionado a aspectos da
segurança da informação. As empresas devem garantir que a informação seja acessada
somente por pessoas autorizadas e garantir que o conteúdo da mensagem não seja alterado
ou violado.

