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ADMINISTRAÇÃO 

INSTRUÇÕES GERAIS 
■ Confira o Caderno de Prova, as Folhas de Respostas e a Folha de Redação. Em caso de erro, 

comunique-se com o fiscal. 

■ Utilize somente caneta esferográfica transparente com tinta na cor azul ou preta.  

■ Não assine as Folhas de Respostas e a de Redação, pois isso identifica o candidato, tendo como 
consequência a anulação da prova. 

 

PROVA DISCURSIVA 
■ Responda às questões discursivas. Se desejar, utilize para cada uma o espaço de rascunho 

correspondente; no entanto, suas questões deverão ser transcritas para as Folhas de Respostas 
definitivas observando a numeração correspondente a cada questão. 
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Administração 

 
Geografia                                                (2 questões) 

           
3. Em janeiro de 2010, por intermédio da Lei 
Complementar no 495, foi instituída a Região 
Metropolitana de Florianópolis, formada pela 
Capital e mais oito municípios. A criação da 
Região Metropolitana facilitará a resolução de 
alguns problemas para os quais a busca de 
solução não pode ficar restrita ao âmbito 
municipal. Problemas como saneamento básico, 
habitação popular, transporte coletivo e meio 
ambiente são bons exemplos, pois as soluções 
extrapolam a esfera municipal. 
 

Com base no texto acima, aponte dois 
problemas no transporte público de 
Florianópolis e possíveis soluções que poderão 
ser encaminhadas pela Região Metropolitana. 
 

 
4. O Brasil é um dos países com maior 
desigualdade social do mundo. Explique, de 
maneira sintética, uma consequência dessa 
desigualdade para organização urbana. 
 

 
História                                    (2 questões) 
 
5. Leia a notícia: 
 
 “[...] Os deputados aprovaram a proposta de 
divisão igualitária entre Estados e municípios do 
dinheiro que será arrecadado com a cobrança 
de royalties na exploração de petróleo na costa 
brasileira. A emenda foi aprovada por 369 votos 
a favor, 72 contra e duas abstenções.”  
 

Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/politica 
 

Sabendo-se que recentemente eclodiu no Brasil 
a possibilidade de o país explorar petróleo do 
chamado pré-sal, e com base no texto, relacione 
a divisão igualitária do dinheiro arrecadado na 
exploração do pré-sal com o sistema federativo 
brasileiro e disserte sobre tal relação. 

6. Segundo análises de acadêmicos, executivos 
do setor privado e representantes do governo, 
reunidos em seminário sobre a produção de 
commodities e desenvolvimento, realizado no 
mês de março na cidade de São de Paulo, o 
Brasil caminha para se consolidar como grande 
fornecedor mundial das chamadas commodities 
e, diferentemente do que se acreditava nos 
anos 60, uma grande participação do setor 
primário na economia não necessariamente 
representaria uma ameaça à industrialização e à 
diversificação de atividades no País.  
 
SIQUEIRA, André. Somos mais do que um grande 
celeiro. Revista Carta Capital. 01/04/2010. 

 
Com base no exposto: 
 

a. Explicite, de modo geral, o que são 
commodities. 

b. Cite três produtos relativos ao setor primário 
da economia e que se constituem também 
em commodities. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/politica
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