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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Ao discorrer sobre o primeiro aspecto proposto (mudanças climáticas e suas consequências para a
natureza e para a população mundial), o candidato encontra vasto e diversificado campo de análise. Nesse
sentido, ele poderá falar que essas variações climáticas já têm apresentado situações extremas, a exemplo de
chuvas torrenciais e secas prolongadas, invernos rigorosíssimos e verões abrasadores, além da crescente
escassez dos recursos hídricos em várias regiões, o que afeta diretamente a vida das pessoas. Muitas das atuais
correntes migratórias são determinadas pela necessidade imperiosa de se fugir da fome, em larga medida
determinada pela quebra de safras ou pela insuficiência da produção de alimentos. Em relação ao segundo
aspecto (papel das ONU junto à comunidade internacional para o enfrentamento da questão ambiental), seria
interessante que o candidato se detivesse no fato de que, a despeito das enormes dificuldades encontradas pela
ONU para atuar em áreas explosivas das relações internacionais, como as que envolvem a segurança mundial e
os conflitos localizados ao redor do globo, essa organização se notabiliza pela atuação em setores diversos, com
reflexos diretos no cotidiano das populações. Nessa perspectiva, há que se destacar o caráter mobilizador da
ONU para o enfrentamento de graves problemas, como os existentes no campo da educação, da alimentação e
do meio ambiente. Nesse caso, ela promove conferências mundiais, financia estudos e projetos e busca, inclusive
pela força moral de que se reveste na condição de grande fórum multilateral, levar os Estados a assumir e a
cumprir os acordos celebrados. Por fim, quanto ao terceiro aspecto (influência dos EUA em ações que visem
conter o aumento da temperatura do planeta), o candidato deverá lembrar que os EUA ainda são a maior potência
mundial, ocupando o primeiro lugar (seguido pela China) entre os maiores emissores de gases que ampliam o
efeito estufa na atmosfera. Por seu poderio econômico, político e militar, qualquer decisão norte-americana em
relação à questão ambiental terá reflexos em todo o mundo, o que explica a generalizada preocupação quanto ao
comportamento do governo Trump. Daí o apelo à sensatez feito pela COP22 ao futuro presidente.

