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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO 
 
1 Espera-se que, em relação ao primeiro aspecto a ser abordado (“amplitude do conceito de 
desenvolvimento sustentável”), o candidato não se fixe na ideia de progresso, historicamente identificado com 
avanços no campo meramente material ou econômico, mas entenda o moderno conceito de desenvolvimento 
como conquista a envolver os mais diversos setores da vida humana. Assim, a sustentabilidade confere ao 
desenvolvimento a tarefa de promover a dignidade das pessoas — a partir da superação da pobreza — e a 
própria sobrevivência do planeta. Desse modo, a amplitude adquirida pelo conceito de desenvolvimento 
sustentável afasta, por definição e por princípio, a tese do “progresso a qualquer preço”. 
2 Relativamente ao segundo aspecto (“futuro das sociedades e do planeta como consequência das decisões 
e das atitudes do presente”) espera-se que o candidato aponte para a magnitude dos problemas hoje existentes 
pelo mundo afora, a exigir compromisso e comprometimento de todos (indivíduos, grupos sociais, instituições, 
governos etc.) com vistas ao seu equacionamento. Trata-se de algo que não pode mais ser postergado, sob pena 
de se tornar inviável a vida das sociedades e do planeta. 
3 Por fim, quanto ao terceiro aspecto (“sustentabilidade aplicada à gestão municipal”), espera-se que o 
candidato aponte caminhos novos na condução dos municípios, dos menores às metrópoles, de modo que os 
gestores se comprometam a executar planos com metas claramente definidas, a envolver os elementos básicos 
da vida da comunidade, a exemplo de saneamento (rede de esgotamento sanitário, água tratada, correta 
destinação do lixo etc.), educação, moradia, emprego, mobilidade urbana (incentivo ao uso de bicicleta, por 
exemplo, com a criação de ciclovias ou faixas exclusivas para uso dos ciclistas), segurança, cultura, lazer, entre 
tantos outros passíveis de serem citados, como a expansão das áreas verdes urbanas (parques e jardins). 


