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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Relativamente ao primeiro item proposto (“hábitos de consumo da sociedade contemporânea e produção de lixo
inorgânico”), espera-se que o candidato aponte diferenças entre o mundo contemporâneo e as épocas precedentes. Essa
diferença se deve, entre outros fatores, às transformações trazidas nos dois últimos séculos e às mudanças no ritmo de vida da
sociedade. O avanço científico-tecnológico impele o indivíduo ao consumo de novos materiais, que não cessam de aparecer,
ampliando o conforto e a praticidade cotidianos, mas gerando uma quantidade grande de resíduos, que se transformam em lixo
gigantesco. O inédito fenômeno da urbanização, próprio da contemporaneidade, contribui para o consumo desmesurado desses
materiais e, em consequência, para a produção de mais e mais lixo.
Quanto ao segundo aspecto a ser abordado (“efeitos socioeconômicos do descarte inadequado do lixo”), o candidato
poderá enfatizar o impacto causado pelo lixo no ambiente, degradando a vida do próprio homem e a do planeta. Com baixa
taxa de reciclagem, grande parte do material descartado costuma atingir cursos d’água (rios, lagos, lagoas etc.), poluir os
lençóis freáticos e, como tem sido visto com frequência, atingir os oceanos. Além disso, é importante discorrer sobre como o
não reaproveitamento de materiais recicláveis significa uma perda de oportunidade de gerar receitas para as próprias empresas
que os produzem, bem como para toda uma estrutura de coleta e reciclagem que poderia ser posta em movimento, gerando
empregos e outras oportunidades econômico-financeiras.
Por fim, no que concerne ao terceiro ponto (“estratégias para transformar o lixo em benefícios financeiros”), o
candidato tem inúmeras possibilidades de abordagem, entre as quais podem ser citadas: a) o uso intensivo de tecnologias já
existentes para promover uma ampla reengenharia de processos inspirada no ecodesign; b) a disseminação da prática do
desenvolvimento fundamentado no princípio da sustentabilidade, o qual implica responsabilidade no produzir e no consumir;
c) a adoção de políticas públicas voltadas para a criação de locais apropriados ao manejo do lixo; d) a conscientização
individual acerca da correta destinação de produtos sabidamente ameaçadores do ambiente em que todos vivem; e e) os
incentivos às empresas para que reaproveitem os materiais dos produtos que elas próprias desenvolvem, a exemplo dos pneus.
O candidato poderá, ainda, discorrer sobre a importância de investir na produção de ferramentas de reciclagem e
reaproveitamento, uma vez que, embora sejam caras, essas ferramentas podem gerar lucros em longo prazo.

