
“Durante

milênios o

homem jogou

os resíduos de

sua atividade

vital e

produtora nas

águas dos rios

e dos mares, no

ar e na terra.

Com tanto lixo

acumulado, os

ecossistemas se

fragmentaram,

os processos

normais

de reciclagem se

esclerosaram.

A natureza,

saturada do lixo

humano, com

sua capacidade

de absorção

esgotada,

começa a

devolver à

superfície toda a

imundície

lançada

em suas

entranhas.”
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OBJETIVO PUC (1º Dia) Junho/20052

Biologia e Química
A produção de lixo decorrente das atividades humanas é responsável por sérios problemas ambientais causados

pela liberação inadequada de resíduos residenciais ou industriais.
Um dos resíduos industriais que merece destaque na contaminação do ambiente é o metal mercúrio e seus

compostos. O mercúrio tem larga aplicação como eletrodo do processo de obtenção do cloro gasoso (Cl2) e da soda
cáustica (NaOH) a partir da eletrólise da salmoura (NaCl(aq)). O metal mercúrio também é utilizado no garimpo do ouro
em leito de rios, e na fabricação de componentes elétricos como lâmpadas, interruptores e retificadores.

Compostos iônicos contendo os cátions de mercúrio (I) ou (II), respectivamente Hg2
2+ e Hg2+, são empregados

como catalisadores de importantes processos industriais ou ainda como fungicidas para lavoura ou produtos de
revestimento (tintas).

O descarte desses compostos, de toxicidade relativamente baixa e geralmente insolúveis em água, torna-se um
grave problema ambiental, pois algumas bactérias os convertem na substância dimetilmercúrio (CH3HgCH3) e no cátion

metilmercúrio (II) (CH3Hg+) que são altamente tóxicos. Esses derivados são incorporados e acumulados nos tecidos
corporais dos organismos, pois estes não conseguem metabolizá-los.

Foto de Peter Hirth



OBJETIVO PUC (1º Dia) Junho/20053

Com base em seus conhecimentos de
Biologia e Química responda às seguintes
questões:

1. Em um determinado ambiente aquático
contaminado por mercúrio, verificou-se a
presença desse elemento nos inte-
grantes de uma cadeia alimentar formada
por plantas, pequenos moluscos herbí-
voros e peixes que se alimentam desses
moluscos. Caracterize esses organismos
segundo o nível trófico que ocupam
nessa cadeia alimentar.
Pesquisadores verificaram que a quan-
tidade de mercúrio por quilograma de
biomassa era maior nos peixes, interme-
diária nos pequenos moluscos e menor
nas plantas. Como essas observações
podem ser explicadas?

2. Os seres humanos ao se alimentarem de
peixes contaminados por mercúrio tam-
bém estão sujeitos aos efeitos danosos
causados por esse elemento.
Particularmente são afetados os neu-
rônios, as células cardíacas e as renais,
que apresentam alterações no número
de mitocôndrias e uma redução do retí-
culo endoplasmático rugoso (ou granu-
lar). Quais os principais processos bioló-
gicos que ocorrem nessas organelas e
que, portanto, estariam alterados nessas
células?

3. O mercúrio é obtido a partir do cinábrio, minério vermelho cujo principal componente é o sulfeto
de mercúrio (II), HgS. Minérios com alto teor de HgS são aquecidos em contato com cal (CaO),
formando mercúrio metálico (Hg), sulfato de cálcio (CaSO4) e sulfeto de cálcio (CaS). Escreva a
equação balanceada do processo descrito. Determine a massa de mercúrio obtida a partir de
465 kg de sulfeto de mercúrio (II), considerando que o rendimento do processo é de 80%.
Dados: Hg = 200,5 g/mol; S = 32,0 g/mol; Ca = 40,0 g/mol; O = 16,0 g/mol

4. Considerando a eletrólise da salmoura,
• equacione as semi-reações que ocorrem no cátodo e no ânodo, bem como a equação global

do processo, representando a formação do NaOH.
• identifique os pólos de cada eletrodo e indique em qual deles ocorre o processo de oxidação

e em qual ocorre o processo de redução.



OBJETIVO PUC (1º Dia) Junho/20054

1) Cadeia Alimentar

plantas ® moluscos herbívoros ® peixes

Níveis tróficos

plantas  –  produtores
moluscos herbívoros –  consumidores primários 
peixes  –  consumidores secundários

O mercúrio (Hg) é um metal líquido a temperatura ambiente e não biodegradável. Por este motivo, não pode ser metabolizado pelos seres
vivos. Acumula-se nos tecidos animais causando, principalmente, distúrbios nervosos, cardíacos e renais.

2) As mitocôndrias realizam a oxidação de compostos orgânicos (respiração celular), fenômeno que resulta na produção da energia utilizada
no trabalho celular.
Os ribossomos presentes no retículo endoplasmático rugoso são responsáveis pelo encadeamento de aminoácidos durante o processo de
síntese protéica.

3) De acordo com o enunciado, a equação da reação química é a seguinte:

4HgS     +     4CaO     ® 4Hg     +     1CaSO4 +     3CaS
¯ ¯

4 mol –––––––––––––––––– 4 mol (Rendimento: 100%)
4 mol –––––––––––––––––– 0,80 . 4 mol (Rendimento: 80%)

x = 320,8kg de Hg

4) Consideremos os eletrodos inertes.

I) Dissociação iônica do sal:

2 NaCl (aq) ® 2Na+(aq) + 2Cl–(aq)

II) Oxidação: ocorre no ânodo, que é o pólo positivo.
0

2Cl1–(aq) ® 2e– + C l2(g)

III) Redução: ocorre no cátodo, que é o pólo negativo.
1+ 0

2H2O(l) + 2e– ® H2(g) + 2OH –(aq)

IV) Equação global: somando-se as três equações, temos:
2NaCl(aq) + 2H2O(l) ® H2(g) + Cl2(g) + 2Na+(aq) + 2OH –(aq)

2NaOH

4 . 232,5g –––––––––––––– 0,80 . 4 . 200,5g

465kg ––––––––––––––– x

HgS    +      CaO     ®   Hg  +  CaSO4   +  CaS
2+ 2– 0 6+

oxidação: D = 8

redução:       Hg      2 . 1 = 2 ® 1           4 Hg

redução: D = 2

oxidação:  CaSO4   8 . 1 = 8 ® 4 1CaSO4

2–

Resolução Comentada



Geografia e História
Leia com atenção:

“Para [o] pensamento movido pela crença do poder criador do trabalho
organizado, a presença da máquina definiu de uma vez por todas a fábrica
como o lugar da superação das barreiras da própria condição humana. 'A
invenção da máquina (...)', escrevia Engels em 1844, 'deu lugar como é
sobejamente conhecido a uma Revolução Industrial, que transformou toda a
sociedade civil'.”

Edgar de Decca. O nascimento das fábricas. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 9

“Os dejetos são parte significativa dos ciclos da natureza e da economia, há sempre perda de matéria ou
energia. A industrialização acrescenta às variáveis quantidade/tipo a consideração da escala. A sociedade
(pós-industrial) avançada, desenvolvida, gera dejetos evidentemente industriais (subprodutos dos
processos das fábricas) e modifica também o lixo doméstico: antes quase que exclusivamente orgânico,
tem atualmente outros componentes, sobretudo inorgânicos.”

Raphael T. V. Barros. Resíduos Sólidos e Meio Ambiente. In Seminário SP, 1993

“De uns tempos para cá, um novo tipo
de lixo acumula problemas para o meio
ambiente: o lixo eletrônico. São
computadores, telefones celulares,
televisores e outros tantos aparelhos e
componentes que, por falta de destino
apropriado, são incinerados e
depositados em aterros sanitários.
Estima-se que até 2004 cerca de 315
milhões de microcomputadores serão
descartados, 850 mil dos quais no
Brasil.” 

Revista Tema. Serpro, no 160. 
Março, 2002, ano XXVI 

Desde o final do século XVIII, com o surgimento do modelo de fábrica
inglês, a industrialização foi associada à idéia de progresso. No decorrer
do século XX, a fábrica obteve sucessos impressionantes, tanto no
volume e na diversidade da produção, quanto no aperfeiçoamento
tecnológico que atingiu.

O pós 2ª Guerra Mundial tornou-se, dessa forma, uma espécie de
idade de ouro para as sociedades modernas capitalistas da Europa
Ocidental e para os EUA, desdobrando-se, particularmente no meio
urbano, na chamada sociedade de consumo.

No final do século XX, porém, começou-se a perceber e a criticar um
outro lado do desenvolvimento associado ao consumo: a imensa
quantidade de resíduos gerados por esse modelo industrial e os
problemas que provocava.

OBJETIVO PUC (1º Dia) Junho/20055

Lixão - Tegucigalpa/Honduras



OBJETIVO PUC (1º Dia) Junho/20056

Redija uma dissertação sobre os “dois lados” desse modelo de sociedade, levando em
conta:

• as condições que facilitaram a ocorrência da “Revolução Industrial” na Inglaterra do
século XVIII e as novas formas de organização social que a fábrica trouxe;

• alguns dos avanços tecnológicos mais notáveis dos séculos XIX e XX, que aumentaram
o potencial produtivo dessa sociedade;

• a velocidade dos avanços tecnológicos (que produz o que o geógrafo Milton Santos
chamou de “tecnologia perecível”) em comparação com as formas hoje desenvolvidas
para acondicionar os resíduos e, assim, diminuir os efeitos ambientais provocados por
eles.

Aterro sanitário na Zona Sul da cidade de São Paulo



A Revolução Industrial, caracterizada pela introdução da máquina no processo produtivo, teve início na Inglaterra, por volta de 1760. Vários
fatores contribuíram para o pioneirismo inglês nessa importante transformação, a saber:
a) Maior acumulação primitiva de capitais na Inglaterra, durante a Revolução Comercial da Idade Moderna.
b) Abundância de jazidas de ferro e de carvão mineral — materiais necessários, respectivamente, à fabricação de máquinas e à produção

de vapor.
c) Hegemonia marítima da Inglaterra, assegurando-lhe o controle das rotas oceânicas e, conseqüentemente, dos mercados mundiais.
d) Facilidade na obtenção de matéria-prima para a indústria têxtil (no caso, algodão procedente da América do Norte, do Caribe e do

Maranhão).
e) Disponibilidade de mão-de-obra numerosa e barata, graças ao êxodo rural provocado pelo cercamento das propriedades rurais.
f) Participação da burguesia na vida política a partir das Revoluções Inglesas do século XVII – notadamente a Revolução Gloriosa de 1688.
g) Aperfeiçoamentos tecnológicos no setor têxtil e na metalurgia, tendo como ponto importante a invenção da máquina a vapor por James

Watt.
A Revolução Industrial veio substituir o artesanato e as manufaturas (ambos embasados no trabalho manual) pela fábrica (estabe-
lecimento que concentra em seu espaço as máquinas e os trabalhadores que as operam. Como as primeiras máquinas eram rudi-
mentares e de fácil manejo, não se exigia dos operários nenhuma especialização – o que se traduzia no aviltamento dos salários e nas
contratação de mulheres e crianças. Os trabalhadores fabris viram-se, assim, submetidos a formas autoritárias de controle em suas
atividades (como, por exemplo, cumprimento de longas jornadas de trabalho e exigência de se manter silêncio nos locais de trabalho).

Em termos de organização social, a Revolução Industrial deu origem a uma nova classe de assalariados, caracterizada pela não-qualificação
profissional e pela perda da propriedade de seus instrumentos de produção (ferramentas). A essa classe Marx deu o nome de prole-

tariado. Este, por não possuir ainda consciência de classe e carecendo de coesão, foi terrivelmente explorado durante a fase conhecida
como “capitalismo selvagem”. Mesmo mais tarde, quando o proletariado se organizou dentro do movimento sindical e das teorias
socialistas, suas condições continuaram ainda penosas.
Ainda no plano socioeconômico, a Revolução Industrial fortaleceu a burguesia, graças à maior acumulação de lucros proporcionada pela
separação entre o capital e o trabalho. Tais condições vieram consolidar o sistema capitalista.
Durante a chamada Primeira Revolução Industrial, além dos já mencionados progressos nos setores têxtil e metalúrgico, houve um
notável avanço nos transportes, graças à locomotiva e ao navio a vapor. Com a Segunda Revolução Industrial do século XIX, o trinômio
vapor–carvão–ferro cedeu espaço à eletricidade–petróleo–siderurgia, o que propiciou novos progressos tecnológicos: veículos com motor
de explosão, tanto terrestres como marítimos e aéreos; telégrafo com fio e sem fio, telefone e iluminação elétrica.
Já no século XX, a introdução da linha de montagem por Henry Ford aumentou consideravelmente a capacidade produtiva da indústria.

Após a Segunda Guerra Mundial, a energia nuclear veio somar-se às outras fontes energéticas já utilizadas. E, nos dias de hoje, assistimos
à Revolução Digital provocada pela expansão da indústria de informática e da robótica.
As sociedades atuais vivem um processo de sublimação do capitalismo pós-industrial. Por um lado, as melhorias tecnológicas trazidas pelo
sofisticado sistema produtivo atual geram uma considerável melhoria nas condições de vida das populações. Por outro lado, essa sociedade
de consumo se realiza principalmente nas cidades, o que já gerou, nas socidades européia e norte-americana primeiramente, e poste-
riormente no mundo subdesenvolvido, um intenso processo de urbanização. É na urbe moderna que se produz atualmente a maior parte
do lixo que se encontra na Terra.
O processo de industrialização gerou a sociedade de consumo que necessita uma quantidade cada vez maior de produtos, o que representa
uma demanda, por sua vez, maior de matéria-prima, ocasionando um elevado impacto ambiental. Ao mesmo tempo, a preocupação com
a qualidade cria a necessidade da sofisticação do produto – seja nas tecnologias utilizadas na produção, seja na apresentação ou no
acondicionamento dos produtos. Tudo isso leva a um resultado: uma geração cada vez maior de lixo.
As sociedades modernas têm encontrado dificuldades para lidar com o crescimento econômico, a produção do lixo e sua destinação.
Observa-se que a solução apresentada para o acondicionamento e a destinação do lixo não acompanha, de uma maneira geral, o
crescimento de seu volume. Geralmente, é produzido mais lixo do que se pode destinar e processar racionalmente.
A divisão do mundo “Norte-rico, Sul-pobre” também se verifica na questão da produção e destinação do lixo. Os países desenvolvidos
atuam como centros de tecnologia de ponta e acabam repassando sistemas de produção mais antiquados aos países subdesenvolvidos,
que arcam com os custos ambientais desse processo, na proporção em que os adotam em larga escala na forma de sistemas mais
poluentes. Nos países ditos desenvolvidos, a produção de lixo por habitante é maior e se constitui de muito material sólido, ao passo que,
no mundo subdesenvolvido, é produzida menor quantidade por habitante, e o lixo se compõe principalmente de material orgânico. Mas
isso vem mudando rapidamente com o advento da globalização. Entre as soluções encontradas para a destinação do lixo, estão desde seu
simples descarte até tentativas de reciclagem. Uma das formas mais comuns de descarte que se utilizam, principalmente no mundo
subdesenvolvido, é o vazadouro a céu aberto, também conhecido como “lixão”, no Brasil. Escolhe-se um terreno público geralmente
distante dos centros urbanos e vai-se acumulando o lixo, cuja solução é a incineração. Nas grandes metrópoles, tal solução é inviável, o
que obriga a busca de outras opções. Pode-se tentar o aterro sanitário, onde o lixo é sepultado sob camadas de terra.
Outras técnicas seriam a incineração – opção sempre problemática, uma vez que pode gerar poluição atmosférica – e a compostagem, na
qual, através de processos químicos, o lixo pode ser transformado em subproduto útil. Uma das melhores opções, sem dúvida, é a
reciclagem, pois faz com que o lixo volte a se tornar útil noutra forma, evitando-se o emprego de nova matéria-prima. Algumas formas de
lixo são problemáticas, como, por exemplo, o lixo radioativo, que perdura até o decaimento do elemento, cuja destinação é uma das mais
difíceis.
Uma tendência mundial é a busca das formas mais adequadas de produção e consumo, em sintonia com a preocupação de preservar os
recursos naturais e a contenção das ameaças ao meio ambiente. Embora em ritmos diferentes, tanto nos países do Norte, quanto nos
países do Sul, há uma forte pressão da sociedade pela busca do desenvolvimento sustentável. E isso efetivamente será atingido quando
o ímpeto de consumo não subjugar a idéia de preservação. O desenvolvimento sustentável deve estar equalizado com a idéia de desen-
volvimento sustentado.

Resolução Comentada

OBJETIVO PUC (1º Dia) Junho/20057



Um dos grandes
problemas ambientais de
nossa sociedade diz
respeito ao destino final
do lixo que produzimos.
Orgânico ou inorgânico,

sólido ou semi-sólido, proveniente de
residências ou de indústrias, o lixo é
resultado da atividade humana, muito
embora também possa ser gerado a
partir de fenômenos naturais que
carregam e espalham porções de terra,
areia, pó e folhas.

Várias ações têm sido propostas
visando à redução, à reciclagem e à
reutilização do lixo. Esses
procedimentos, no entanto, não são
aplicáveis a um tipo de lixo: o lixo
radioativo, gerado pelos reatores nucleares das usinas
atômicas.

O lixo radioativo representa um problema ambiental
sério, de solução difícil e que exige alto investimento.
Afinal, a radiação emitida por uma substância,
concentrada e não controlada, é extremamente
prejudicial à nossa saúde, pois danifica as células do
organismo, causando diversos tipos de doenças,
algumas incuráveis. 

Uma substância radioativa é constituída por núcleos
atômicos instáveis que emitem radiação para adquirir
estabilidade. Essa instabilidade está relacionada à
proporção entre o número de prótons e o de
nêutrons, do qual dependem também as radiações
emitidas. Uma delas é a radiação a (alfa), formada por
partículas com dois prótons e dois nêutrons. Outro
tipo de radiação, a radiação b (beta), é um elétron
emitido em grande velocidade pelo núcleo do
elemento radioativo.

Em muitos núcleos, a emissão de partículas a e b é
seguida de emissão de energia em forma de uma
onda eletromagnética denominada radiação g (gama).

OBJETIVO PUC (1º Dia) Junho/20058

Matemática e Física



OBJETIVO PUC (1º Dia) Junho/20059

O que é O que é meia-vidameia-vida??

INSTRUÇÕES

Nas respostas lembre-se de deixar seus processos de resolução claramente expostos.
Não basta escrever apenas o resultado final. É necessário mostrar os cálculos e/ou o raciocínio utilizado.

Com a passagem do tempo, a capacidade de emissão
de radiação de uma amostra diminui. A meia-vida é
uma medida da taxa dessa diminuição. Como o nome
sugere, meia-vida é o tempo necessário para que uma
amostra perca metade de sua radioatividade original. O
isótopo radioativo rádio-226, por exemplo, tem uma
meia vida de 1620 anos. Assim, se considerarmos uma
massa inicial de rádio-226, passados 1620 anos,

metade dessa massa não será mais rádio-226, tendo
se transmutado em outro elemento. Passado esse
período, nos próximos 1620 anos, metade do rádio-226
remanescente se transformará em outro elemento,
restando apenas um quarto da massa radioativa
original de rádio-226 na amostra.

Veja na tabela outros valores de meia-vida.

Nas questões seguintes, eventualmente, você
precisará de informações e dados contidos no
texto. Procure-os com atenção.

a) Observando a figura 1, relacione as radiações a
(alfa), b (beta) e g (gama) aos percursos 1, 2, e 3.
Justifique sua resposta.

b) Quanto tempo será necessário para que uma
amostra de Iodo-131 tenha sua atividade
radioativa reduzida à quarta parte?

c) Considere uma massa inicial de 1600 mg de
rádio-226 e faça o esboço do gráfico da função
que relaciona a quantidade de massa radioativa
de rádio-226, em mg, ao tempo, em anos.
Nesse gráfico deve ser possível identificar
claramente as coordenadas de, pelo menos, 5
pontos.

d) Partindo de amostra inicial de 1000 mg de
césio-137, escreva uma seqüência de quatro
termos referentes aos valores das massas
radioativas restantes de césio-137, após
períodos de tempo iguais a uma, duas, três e
quatro meias-vidas. Em seguida, sendo y a mas-
sa radioativa restante da amostra, em miligra-
mas, e t o período de tempo decorrido, em
anos, determine a equação matemática y = f(t).

Isótopo radioativo

Meia-vida

Iodo-131

8 dias

Cobalto-60

5,27 anos

30 anos

Césio-137

Urânio-228

4,5 bilhões de anos

Figura 1 – Tipos de radiação

emitidas por uma amostra de rádio-226 e os

desvios sofridos por elas devido à ação de

um campo elétrico uniforme.



1) a) O percurso (1) corresponde a uma partícula eletrizada com carga negativa e, portanto, é a radiação b (elétron).
O percurso (2) corresponde à radiação eletromagnética (raio g) pois não é desviada pelo campo elétrico.
O percurso (3) corresponde a uma partícula eletrizada com carga positiva e, portanto, é a radiação a.

b) Em cada meia-vida (8 dias) a atividade radioativa se reduz à metade.
Portanto, para reduzir à quarta parte, são necessárias duas meias-vidas, isto é, 16 dias.

c) A função que relaciona a quantidade de massa radioativa, em miligramas, decorrido o tempo t, em anos, é do tipo 

y = f(t) = m0 . 
kt

, onde m0 é a massa inicial e kt é o número de meias-vidas.

Como a “meia-vida” do rádio-226 é 1620 anos, tem-se k . 1620 = 1 Û k = e y = 1600 . . O gráfico que representa essa 

função é

d) A seqüência pedida é uma P.G. de razão e primeiro termo 1000. Após uma, duas, três e quatro meias-vidas, os valores das massas

radioativas restantes serão, respectivamente, 500 mg, 250 mg, 125 mg e 62,5 mg.

Sendo y a massa radioativa restante da amostra, em miligramas, e t o período de tempo decorrido, em anos, a equação matemática será

y = 1000 . 
kt

, onde kt é o número de meias-vidas.

Para o césio-137, temos k . 30 = 1 Û k = 

Assim sendo, a fórmula é

1  
t

–––
30y = 1000 . 1–––22

1
–––
30

21
–––
21

1
–––
2

t––––
162011–––22

1
––––
1620

11–––22
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Título: MUNDUS IMMUNDUS

PROPOSTA:

Há tantos tipos de lixo, hoje, que podemos pensá-lo sob um ponto de vista filosófico, cultural, religioso, político,
ecológico, espacial, nuclear, eletrônico, ambiental. Podemos pensar nos efeitos que ele causa ao ser humano, à
natureza e à sociedade. Qual deles será mais nocivo? Qual deles nos atinge mais? Você deverá responder a essas
questões no seu texto.

Leia com atenção os textos e as imagens que selecionamos para ajudá-lo(a) a contruir o seu texto. Ele poderá ser
dissertativo ou narrativo. A opção pelo formato é sua, mas o tema e o título nós oferecemos, portanto não se desvie
da proposta.

OBJETIVO PUC (1º Dia) Junho/200511

Redação

“Este final de século e de milênio
está submerso na cultura do lixo.
Primeiro foram os anos dourados, ao
início da centúria; agora, são os
anos trash. (...)Lixo sempre houve
sobrando por toda parte. Ainda no
século 19, as famílias burguesas e
aristocráticas de Paris despejavam o
penico na calçada. As práticas mais
elementares de higiene são
surpreendentemente recentes. Não
se sabe como nossos antepassados
podiam conviver com tanta imundície
nos hábitos cotidianos. Mundus
Immundus, mundo imundo, clamava
Tertuliano no século II da era cristã,
indignado com as torpezas morais
do seu tempo e de todos os tempos.”

Kujawski, G. A cultura do lixo in Quem está
escrevendo o futuro? Brasília: Letraviva,2000.

Augusto de Campos

“O mundo não é imundo.(...) Mas o
mundo está imundo, sujo,

poluído, cheio de impurezas.
Montou-se uma verdadeira

indústria do lixo, no sentido
literal e figurado, para

processar a matéria-prima
do crime, do vício, da

indigência mental, do
obscurantismo, da

desinformação, do mau
gosto e da

corrupção.
Kujawiski, G. Idem

‘FALTA DE ESPAÇO FAZ JAPÃO CRIAR DEZENAS DE

CLASSIFICAÇÕES PARA O LIXO

Quando a cidade de Yokohama dobrou o número de 
categorias de lixo para 10, ela distribuiu um manual de 
27 páginas, com instruções detalhadas sobre 518
itens. Batom entre os incineráveis; os tubos de
batom, “após o conteúdo ter sido usado” em “metais

pequenos” ou plásticos. Pegue sua fita métrica
antes de jogar sua chaleira: com menos de 30

centiímetros ela vai junto com os metais
pequenos, mas acima disso com o refugo

grande. (...) Em cidades pequenas e
aldeias onde todos se conhecem, não

separar o lixo pode ser impensável.
Mas nas grandes cidades, nem

todos o fazem, e talvez mais do
que qualquer outro ato,

separar o lixo adequadamente
é considerado como prova
de que se é um cidadão
adulto, responsável.

Disponível na internet
http://noticias.uol.com.br

/midiaglobal/nytimes/
2005/05/1



Partindo do princípio de que o lixo pode ser "pensado" sob os mais diferentes pontos de vista – do filosófico ao ecológico,
passando pelo religioso –, a Banca Examinadora perguntou ao candidato: "Qual deles será mais nocivo? Qual deles nos atinge mais?”

A resposta a essas questões deveria constituir o texto a ser elaborado, quer fosse uma dissertação, quer uma narração. Como
subsídios, o vestibulando pôde contar não apenas com os textos da pequena e excelente coletânea específica, mas também com
outras informações, constantes das questões sobre as demais disciplinas.

No que se refere aos textos fornecidos para a prova de Redação, destaca-se o poema concretista de Augusto de Campos, que,
valendo-se de uma tipografia sofisticada, de "luxo" e ao mesmo tempo "kitsch", constrói a  palavra LIXO a partir de repetições da
palavra LUXO, o que por si só deve ter dado margem a uma reflexão acerca dos efeitos deletérios do luxo, representado aqui pelos
excessos e extravagâncias decorrentes de um acelerado desenvolvimento tecnológico e do conseqüente aumento do consumo,
quer de alimentos industrializados, quer de aparelhos eletrônicos, a maioria dos quais descartáveis. 

Quanto aos demais textos, dois são de autoria do escritor Gilberto de Mello Kujawski: no primeiro, o autor faz um breve histórico
da "decadência" em que a sociedade moderna se encontraria mergulhada, que remontaria ao início da era cristã e teria motivado
Tertuliano (escritor cristão do antigo Império Romano) a denunciar a imundície predominante na época através da  célebre fórmula
Mundus Immundus, “mundo imundo”. No segundo texto, o autor amplia o conceito original da palavra lixo, analisando-a como uma
metáfora do "crime, do vício, da indigência mental" e até mesmo da "corrupção".

Como forma de conter, ao menos em parte, a devastação provocada pelo aumento do lixo – esse literal – a Banca ofereceu um
quarto texto (ao lado de uma foto bastante sugestiva), relatando as medidas adotadas por cidades do Japão que estão empenhadas
em instruir seus cidadãos, através de um manual de 27 páginas, a classificar e separar adequadamente os diferentes tipos de lixo –
um processo certamente trabalhoso, mas reconhecido como fundamental para a preservação do ambiente. 

De posse de tantas informações, o candidato deveria preocupar-se em reter aquelas que julgasse mais relevantes ao seu projeto
dissertativo ou narrativo. Isso implicaria selecionar o tipo de lixo (literal ou metafórico) que, de seu ponto de vista, representasse mais
perigo à humanidade, tanto no tocante àquilo que degrada o meio ambiente, quanto ao que fere princípios que devem reger o
comportamento humano.

Como é da tradição recente de seu vestibular, a PUC propôs uma prova temática, com o que isso implica de positivo e negativo.
De positivo ressalte-se sobretudo a focalização de um tema da maior importância, de explosiva atualidade. Assim, a exploração do
assunto na redação se fez a partir de textos muito  ricos e sugestivos, muito inteligentemente selecionados pela Banca Examinadora.
Nas questões de Geografia, o assunto também foi explorado com propriedade e amplitude. De negativo deve-se destacar a limitação
que o tema impôs às questões de História – restritas à Revolução Industrial e aos avanços tecnológicos contemporâneos –, à questão
única de Física – pois apenas um dos itens de uma questão exigia conhecimento da disciplina –, assim como às questões de
Química e Biologia – para as quais o tema abordado não passou de um “gancho” um pouco forçado. Ressalte-se, porém, que tal
“gancho” foi utilizado com criatividade nas questões de Matemática.

Comentário Geral
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