
Situações-problemas 

1- Os alunos do Ensino Médio organizaram um campeonato interno e, para 

tanto, monopolizam as quadras no horário do recreio, que é conjunto com o 

Ensino Fundamental 2. Estes, por sua vez, também gostariam de jogar na 

quadra, mas não querem estragar o campeonato do EM. A diretora é a única 

pessoa que pode ajudar a resolver o problema, mas sua agenda para reuniões 

nas próximas duas semanas está cheia. Como poderiam falar com ela sobre a 

questão? 

  

2- Suponha que em seu bairro, que já tem cabeamento para internet, apenas 

uma empresa oferta esse serviço. Esse monopólio tem trazido prejuízos 

coletivos, pois a qualidade do serviço vem caindo bastante. Diante disso, você 

fez uma pesquisa e gostaria de apresentar aos vizinhos outras duas empresas. 

O caminho usual para que empresas ofertem serviços ao seu bairro é a 

Associação de Moradores, que, apesar de ter um endereço, não tem prédio de 

sede física. Como proceder? 

  

3- Ciente dos direitos dos animais enquanto seres sencientes e muito abalado(a) 

após ter visto uma égua, explorada para puxar carroças, bastante machucada, 

você decide redigir um documento para ser entregue ao governo do Estado em 

que você mora, cuja sede fica na capital, a muitos quilômetros da sua cidade, 

solicitando que a exploração de animais para carroças seja proibida. Você 

pesquisa o tema e descobre que em vários Estados brasileiros há precedentes 

para a questão. Você sabe que esse documento precisa impactar seu (sua) 

governador(a). Que características devem ter esse texto? Como proceder para 

que sua solicitação seja aceita? 

 

4- Você resgatou das ruas um adorável e sapeca cãozinho que, de tanta 

felicidade, comeu um pé do seu sapato preferido. Você, que prima pela 

sustentabilidade, tem a ideia de comprar apenas um pé, mas não consegue isso, 

em nenhuma das muitas lojas a que você vai. Então, você decide entrar em 

contato diretamente com o fabricante. Como proceder? 

 


