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PADRÃO DE RESPOSTA
Espera-se que, em relação ao primeiro item (Relação entre os cuidados com o meio ambiente e a preservação das condições
sanitárias), o candidato aponte a necessária relação entre o desenvolvimento material e a preservação das condições sanitárias
sem as quais a vida das espécies existentes no planeta, a começar pela própria humanidade, ficará irremediavelmente
comprometida, podendo mesmo deixar de existir. Em suma, nada pode justificar um tipo de progresso a todo custo, que não
leve em consideração a necessária busca do equilíbrio entre o progredir e a manutenção do ecossistema, de modo a preservar a
vida desta e das futuras gerações. No que respeita ao segundo item proposto (Atitudes individuais que podem reduzir os efeitos
da ação humana sobre o planeta), espera-se que o candidato mencione atos e atitudes que, na vida cotidiana, caracterizem o
comprometimento de cada pessoa com o desafio maior de construir uma vida melhor para todos, sem que para isso a natureza
seja destroçada. Assim, gestos simples, mas de enorme efeito, como o uso consciente e moderado da água, a redução do
volume do lixo produzido — tendo o cuidado de selecioná-lo para sua correta destinação — e o uso sempre que possível de
material reciclável ajudam a reduzir o impacto que a vida humana naturalmente exerce sobre o meio ambiente. Por fim, quanto
ao terceiro aspecto proposto (Formas de atuação da sociedade para que os governos cumpram compromissos relacionados à
preservação ambiental), espera-se que o candidato lembre que não basta a chancela oficial a documentos bem intencionados,
voltados para a redução dos efeitos do desenvolvimento econômico sobre a “casa comum”: faz-se necessária a pressão da
sociedade, utilizando-se dos mais legítimos instrumentos existentes ou dos a serem eventualmente criados, para que os
respectivos governos superem o terreno da retórica e partam para a ação concreta, ou seja, implementem efetivamente aquilo
que foi decidido e proclamado nos textos oficiais.

