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 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões 
estão corretas. Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas constantes do CADERNO DE 
QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta de tinta azul ou preta, 
para o espaço destinado à resposta de cada questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu 
tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

10 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES.

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da prova nos 30 minutos que 
antecedem o seu término.

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO!

Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 3  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 2  numeradas sequencialmente.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 1 (uma) proposta de redação, com o valor total de 60 (sessenta) pontos. 

 (três)

 (duas) páginas
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Proposta de Redação

TEXTO 1

“Ultimamente um ponto de vista específico tem obtido cada vez maior aceitação – o de que os altos 
funcionários das grandes empresas e os líderes trabalhistas têm uma responsabilidade social além dos 
serviços que devem prestar aos interesses de seus acionistas ou de seus membros. Esse ponto de vista 
mostra uma concepção fundamentalmente errada de caráter e da natureza de uma economia livre. Em 
tal economia só há uma responsabilidade social do capital – usar seus recursos e dedicar-se a 
atividades destinadas a aumentar seus lucros até onde permaneça dentro das regras do jogo, o que 
significa participar de uma competição livre, sem enganos ou fraudes” (BUSCH, 2009 apud 
FRIEDMAN, 1984, pp. 9 -10).

TEXTO 2

“Embora uma plena igualdade de renda nos pareça algo utópico, o uso do desenvolvimento 
comercial/econômico como ferramenta para tirar as pessoas da pobreza e dar a elas a chance de uma 
vida melhor é algo crítico para assegurar estabilidade e saúde da economia global e para dar 
continuidade ao sucesso das organizações ocidentais” (PRAHALAD &HART, 2005, p.4).

Construa um texto dissertativo/argumentativo, com o mínimo de 20 (vinte) e máximo de 60 (sessenta) linhas, a 

partir das duas questões propostas a seguir:

a) Considerando os trechos apresentados, percebemos uma dicotomia entre uma ótica maximizadora dos lucros 

empresariais, de um lado, e, do outro, o protagonismo da grande empresa no processo de construir uma 

infraestrutura empresarial e na transferência de conhecimento e inovação para alavancar empreendimentos 

para o desenvolvimento dos mercados da base da pirâmide. Considerando o atual contexto econômico e social 

do Brasil, disserte sobre o papel desempenhado pelas empresas na solução dos problemas sociais e ambientais 

enfrentados pela sociedade brasileira.

b) Levando em consideração a reflexão sobre os efeitos complexos da atuação empresarial sobre a desigualdade 

na distribuição de riqueza, discorra sobre como novas formas de empreendimentos empresariais podem 

auxiliar o preenchimento do hiato entre ricos e pobres e, com isso, minimizar as desigualdades sociais e 

econômicas que afetam mais de 2/3 da população mundial.



RASCUNHO
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RASCUNHO
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