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PADRÃO DE RESPOSTA 
 
 Com relação ao aspecto 1, o candidato pode mencionar que o modelo de descarte de resíduos sólidos predominante 

até o início do século XXI acarreta as consequências como as mencionadas a seguir: 

 

– para o meio ambiente: nos lixões, os resíduos são depositados a céu aberto, sem tratamento ou controle ambiental, o que 

contribui para o aumento da poluição; há agravamento do efeito estufa em razão da produção de gás metano e contaminação do 

lençol freático por meio do chorume que é produzido; 

– para a saúde pública: os lixos expostos atraem animais vetores de doenças; os catadores de lixo, nos lixões, ficam expostos 

ao contato direto com agentes físicos, químicos e biológicos potencialmente nocivos; o sentimento de marginalização dos 

indivíduos que sobrevivem do descarte alheio é intensificado, o que agrava os problemas sociais existentes; 

– para a economia: parte da população marginalizada do mercado formal busca a sobrevivência nos restos produzidos pela 

sociedade; com isso, prejudica-se a economia que gira em torno do mercado formal e aumentam-se os gastos públicos para a 

recuperação da saúde das pessoas submetidas a essas condições de insalubridade. 

 

 Por essas e por outras razões, o modelo de descarte de resíduos sólidos predominante até o início do século XXI 

precisa ser substituído por outro, que seja sustentável para o planeta. 

 

 Com relação ao aspecto 2, o candidato deve explicitar em que consiste a economia circular e a responsabilidade 

compartilhada. Pode mencionar, por exemplo, que a economia circular visa ao máximo aproveitamento dos materiais, de forma 

que se produza o mínimo de resíduos (diferentemente da economia linear, em que algo é produzido, consumido e descartado), 

e que a responsabilidade compartilhada, que envolve o recolhimento de um produto pela empresa fabricante após o seu ciclo 

de uso, para que se dê a destinação adequada a ele, favorece o reaproveitamento de materiais e a diminuição da produção de 

resíduos. Assim, a economia circular e a responsabilidade compartilhada impactam o modo de fabricação de produtos, uma vez 

que visam cada vez mais ao reaproveitamento dos materiais que já existem e cada vez menos ao emprego de novas  

matérias-primas, o que se reverte em menos danos ao meio ambiente. A economia circular e a responsabilidade compartilhada 

impactam, ainda, o modo como um produto é consumido e a valorização de suas características: um produto de vida útil mais 

longa, fabricado com materiais que podem ser reaproveitados ou que se decompõem mais rapidamente, é mais valorizado, em 

detrimento daquele que não compartilha dessas características, como o produto gerado sob condição de obsolescência 

programada, por exemplo.  

 

 

QUESITOS AVALIADOS 

 

Quesito 2.1 

0 – O candidato não informa por que o modelo de descarte de resíduos sólidos predominante até o início do século XXI deve 

ser substituído.  

1 – O candidato apenas menciona que o modelo de descarte de resíduos sólidos predominante até o início do século XXI deve 

ser substituído, mas não explicita a razão. 

2 – O candidato aborda superficialmente a razão pela qual o modelo de descarte de resíduos sólidos predominante até o início 

do século XXI deve ser substituído. 

3 – O candidato aborda, de forma satisfatória, a razão pela qual o modelo de descarte de resíduos sólidos predominante até o 

início do século XXI deve ser substituído. 

 



 

Quesito 2.2  

0 – O candidato não informa em que consiste a economia circular e a responsabilidade compartilhada. 

1 – O candidato menciona a economia circular e a responsabilidade compartilhada, mas não as conceitua / não descreve suas 

características OU o candidato menciona/descreve superficialmente apenas a economia circular OU o candidato 

menciona/descreve superficialmente apenas a responsabilidade compartilhada. 

2 – O candidato informa superficialmente em que consiste a economia circular e a responsabilidade compartilhada OU o 

candidato informa, de forma satisfatória, em que consiste a economia circular, apenas, OU o candidato informa, de forma 

satisfatória, em que consiste a responsabilidade compartilhada, apenas. 

3 – O candidato informa, de forma satisfatória, em que consiste a economia circular e a responsabilidade compartilhada. 

 

Quesito 2.3 

0 – O candidato não informa de que modo a economia circular e a responsabilidade compartilhada podem impactar a economia 

do país. 

1 – O candidato menciona que a economia circular e a responsabilidade compartilhada podem impactar a economia do país, 

mas não diz de que forma OU o candidato aborda superficialmente de que forma a economia circular pode impactar a 

economia do país (sem abordar a responsabilidade compartilhada) OU o candidato aborda superficialmente de que forma a 

responsabilidade compartilhada pode impactar a economia do país (sem abordar a economia circular). 

2 – O candidato aborda superficialmente de que forma a economia circular e a responsabilidade compartilhada podem impactar 

a economia do país OU o candidato aborda, de forma satisfatória,  de que forma a economia circular pode impactar a economia 

do país (sem abordar a responsabilidade compartilhada) OU o candidato aborda, de forma satisfatória, de que forma a 

responsabilidade compartilhada pode impactar a economia do país (sem abordar a economia circular).  

3 – O candidato aborda, de forma satisfatória, de que forma a economia circular e a responsabilidade compartilhada podem 

impactar a economia do país. 

 


