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VESTIBULAR PUC-Rio 2012 – GABARITO – GEOGRAFIA – DISCURSIVA  
 
 
QUESTÃO 1 
a) As mudanças observadas são: 1) a redução da destinação dos resíduos sólidos para os lixões; 2) o 
aumento da destinação para os aterros sanitários e controlados; e 3) o aumento da destinação para 
reciclagem e compostagem. Essas mudanças na destinação geram uma melhor condição ambiental nos 
lugares de deposição, já que, segundo o site super.abril.com.br (acesso 07 de outubro de 2011): O lixão é 
um grande espaço destinado apenas a receber lixo. Isso significa que nada é planejado para “abrigar” os 
resíduos de forma menos agressiva ao meio ambiente. Não há tratamento para o chorume, líquido liberado 
pelo lixo, que contamina o solo e a água. Por lá, não é difícil encontrar ratos e insetos circulando livremente. 
Os resíduos ficam, literalmente, a céu aberto. Já no aterro sanitário, o lixo é depositado em local 
impermeabilizado por uma base de argila e lona plástica, o que impede o vazamento de chorume para o 
subsolo. Diariamente, o material é aterrado com equipamentos específicos para este fim. Existem, também, 
tubulações que captam o metano, gás liberado pela decomposição de matéria orgânica e que pode ser 
usado para gerar energia. Os aterros controlados são intermediários entre lixão e aterro sanitário. Neles, há 
cobertura diária do lixo com terra, importante para evitar mal cheiro e proliferação de insetos e animais, mas 
a capacidade de impedir a contaminação do solo e águas subterrâneas não é completa. Mesmo assim, 
ambientalmente falando, o aterro controlado ainda é melhor do que os lixões. Em relação ao aumento da 
reciclagem e compostagem há um menor acúmulo de resíduos sólidos nos ambientes de deposição, o que 
reduz o impacto dos resíduos na natureza. 

b) Reciclagem é transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. Esta 
necessidade foi despertada pelos seres humanos, a partir do momento em que foram compreendidos os 
benefícios que este procedimento trás para o planeta Terra, que é a redução da produção de resíduos. No 
processo de reciclagem, há a reutilização de materiais através de diversos processos. Os materiais mais 
reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. A reciclagem contribui para a diminuição 
significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão reciclando materiais como 
uma forma de reduzir os custos de produção. (Fonte: http://www.suapesquisa.com/reciclagem/). 
Compostagem é o processo de reciclagem da matéria orgânica que propicia um destino útil para os 
resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros e melhorando a estrutura dos solos. Esse 
processo permite dar um destino ambientalmente favorável aos resíduos orgânicos domésticos, como 
restos de comidas e resíduos do jardim. A compostagem é largamente utilizada em jardins e hortas, 
como adubo orgânico devolvendo à terra os nutrientes de que necessita, aumentando sua capacidade 
de retenção de água, permitindo o controle de erosão e evitando o uso de fertilizantes sintéticos. Os 
materiais mais utilizados na compostagem são cinzas, penas, lixo doméstico, aparas de grama, rocha 
moída e conchas, feno ou palha, podas de arbustos e cerca viva, resíduos de cervejaria, folhas, resíduos 
de couro, jornais, turfa, acículas de pinheiro, serragem, algas marinhas e ervas daninhas. (Fonte: 
http://www.anbio.org.br/bio/biodiver_inf211.htm). 
Tais destinações são ainda pouco implementadas no Brasil por dois motivos principais: a) falta de políticas 
públicas mais eficazes que facilitem as destinações apresentadas (reduzido investimento público para tais 
fins) e b) os ainda reduzidos projetos de educação ambiental que popularizam tais atividades, não sendo 
estimulada uma cultura social, desde o ambiente escolar, capaz de tornar a população consciente sobre as 
vantagens de tais destinações para a qualidade de vida no planeta Terra. 
 
QUESTÃO 2: 
a) Com a desindustrialização, os grandes centros metropolitanos passaram a ter uma mão de obra 
excedente que busca emprego em serviços diversos, o que viabiliza a formação, em galpões e indústrias 
desativadas, de diversas fabriquetas e confecções, muitas vezes ilegais, onde trabalhadores de muitas 
origens trabalham precariamente, produzindo peças para redes de lojas e grandes magazines. Outra 
característica é que tais confecções produzem nas proximidades do seu mercado consumidor mais 
expressivo, que são as populações dos grandes centros metropolitanos, reduzindo-se os custos de 
transporte e distribuição. 

b) A legislação trabalhista brasileira tem, na sua base legal, duas condições na diferenciação de gênero: a 
licença maternidade e a aposentadoria anterior à do homem, por tempo de serviço. Tal legislação não 
reconhece ainda a dupla jornada de trabalho feminino, sendo que as ainda precárias conquistas sociais no 
país (creches obrigatórias para os filhos de mães trabalhadoras, apoio do poder público nos serviços 
domésticos e da casa...) não dão o apoio necessário para que se combata a desigualdade de acesso à 
renda para a mulher na estrutura formal do trabalho brasileiro, sendo das mulheres a maior parte dos 
empregos informais e formais de menor remuneração, no Brasil de hoje.  
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QUESTÃO 3 
a) Na sociedade da informação da atualidade, os mecanismos de comunicação on line se popularizaram em 
escala mundial, tornando os “espaços cada vez mais próximos”. As tecnologias de comunicação vêm 
aproximando os lugares desde meados do século XX, e as mídias sociais, popularizadas em escala global 
nos dias de hoje, permitem o acompanhamento, em tempo real, de atividades e movimentos sociais, 
políticos, econômicos, além das forças da natureza (como eventos catastróficos) que ocorrem nos mais 
diversos rincões do planeta. O efeito dominó dos movimentos populares nos países árabes e islâmicos em
prol da democratização e liberdade de expressão foi expressivamente ampliado por toda a região norte da 
África como no Oriente Médio, devido às informações instantâneas enviadas de pais a país por aparelhos
de tecnologia de comunicação que acessam, a partir de provedores de internet, mídias sociais 
mundializadas, possibilitando a manifestantes localizados em países distintos mas irmanados por questões 
identitárias, em rede, proporcionarem as mudanças institucionais que o mundo, assombrado, vem 
acompanhando desde dezembro de 2010.  

b) Dos pontos fortes das mídias sociais devem ser destacados: a) a facilidade e/ou rapidez de acesso e 
associação às redes sociais conectadas por elas; b) a pluralidade de ideias, pessoas, povos...que se 
acercam das redes sociais, ampliando a margem de discussão de problemas diversos e c) a segurança às 
populações em iminência de risco físico pela possibilidade do anonimato, o que possibilita denúncias e
protestos gerados por grupos e pessoas. Dos pontos fracos, devem ser destacados: a) as informações 
falsas e sem controle possibilitadas pela descentralização dos instrumentos dessas mídias; b) o anonimato 
que permite a difusão de ideias falsas, equivocadas e geradoras de ações violentas (racismo, xenofobia, 
ódio racial...) em muitos níveis e c) o domínio das redes de tecnologia por grandes corporações e Estados 
autoritários que podem bloquear e impedir o acesso das informações através de recursos técnicos diversos. 
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VESTIBULAR PUC-Rio 2012 – GABARITO – GEOGRAFIA – DISCURSIVA 

QUESTÃO 1 
a) A associação correta é: o aumento no uso dos OGM nos snacks brasileiros corresponde à ampliação do 
consumo de produtos agroindustriais na sociedade brasileira frente à grande demanda urbano-industrial por 
matérias primas no país, na atualidade. Como o Complexo Agroindustrial corresponde a uma cadeia de 
investimentos em setores diversos (pesquisas, financiamentos, uso de insumos...) voltados para a 
ampliação do consumo em escala urbana mundial, a velocidade da plantação dos OGM corresponde mais à 
lógica do complexo do que à dos cultivos tradicionais. Isto pode explicar o aumento expressivo da produção 
do milho transgênico no Brasil, já que a produção tradicional dessa matéria prima não dá conta das 
necessidades do Complexo Agroindustrial atual em ampliar as suas redes de comercialização nos 
mercados emergentes. Os produtos OGM passaram a compor hoje os fundamentos para o crescimento do 
setor agroindustrial brasileiro e para a sua expansão no mercado interno e internacional. 

b) Dos argumentos mais comuns, destacam-se: 1) migração dos genes das plantas geneticamente 
modificadas para outras plantas de cultivo tradicional, causando mudanças genéticas inesperadas; 2) 
plantas geneticamente modificadas são mais resistentes aos herbicidas, ampliando-se o uso dos mesmos, o 
que contaminaria as próprias plantas, os solos e lençóis freáticos; 3) poluição genética dos solos devido à 
liberação de determinadas toxinas, o que causaria infertilidade dos mesmos; 4) risco de os insetos e 
predadores de plantas geneticamente modificadas tornarem-se mais resistentes; 5) declínio e/ou 
desaparecimento de determinadas espécies de insetos (devido ao uso de toxinas muito poderosas), o que 
afetaria a cadeia alimentar; 6) os OGM aumentam os índices de alergia nos humanos; 7) genes de 
resistência a antibióticos existentes em alguns OGM podem passar para o intestino humano; 8) o DNA de 
um alimento transgênico pode ultrapassar a parede intestinal de um hospedeiro, causando uma mutação 
genética; 9) objeções éticas que colocam em questão à legitimidade do ser humano em realizar o 
intercâmbio de genes entre espécies completamente diferentes; 10) o domínio tecnológico de algumas 
empresas sobre os transgênicos, eliminando a variedade de espécies, grãos, sementes, e criando um 
monopólio internacional sobre o setor agroalimentar nos países. 

QUESTÃO 2 
a) Com o objetivo de modernizar e, ao mesmo tempo, preservar a identidade arquitetônica da região 
portuária do Rio de Janeiro, o projeto Porto Maravilha prevê a recuperação dos antigos armazéns do porto, 
fábricas e casarões nos quais são instalados centros culturais e gastronômicos, além de abrigar eventos 
como a Fashion Rio, a Conferência sobre Meio Ambiente Rio+20, dentre outros. Permanecem as antigas 
formas, ligadas às atividades portuárias (depósito de mercadorias, administração portuária, residências para 
os trabalhadores portuários...) com a preservação dos armazéns, fábricas, casarões..., porém com novas 
funções. Além disso, o próprio porto, apesar de manter a sua função tradicional associada ao fluxo de 
mercadorias, destina-se cada vez mais a captar fluxos turísticos para o Rio de Janeiro. 

b) As intervenções públicas e privadas que se realizam nessas áreas provocam melhorias estéticas e na 
qualidade dos serviços ali presentes, ou seja, estimulam um processo de gentrificação (enobrecimento 
urbano de determinadas áreas urbanas deterioradas) contribuindo para a valorização do solo urbano. 
Assim, a permanência da população de baixa renda na área é dificultada, em função do aumento dos 
preços dos aluguéis e do custo de vida pela chegada de novos moradores com maior renda. Segundo o 
Secovi-Rio, Sindicato de Habitação do Rio de Janeiro, o projeto de revitalização Porto Maravilha já valorizou 
os imóveis da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro mesmo antes do início de grande parte das obras 
de infraestrutura. De janeiro a dezembro de 2010, a venda de apartamentos com um quarto, sala, cozinha e 
banheiro, no centro da cidade – que engloba a área do porto – ficou 83% mais cara. 

QUESTÃO 3 
a) Imagem 1: a redução da jornada de trabalho é associada à geração de empregos. Com menos horas 
trabalhadas haveria a liberação de postos de trabalho, com efeitos sobre a redução dos níveis de 
desemprego e subemprego e do número de contratos temporários de trabalho.   Imagem 2: a redução da 
jornada de trabalho é associada à perda de empregos. Essa redução exerceria pressão sobre o aumento 
dos custos de produção resultando, de um lado, em prejuízos à competitividade dos produtos nacionais no 
mercado externo sob o risco de fechamento de muitas empresas (voltadas para exportação e/ou as que têm 
que competir internamente com produtos importados) e/ou a transferência de algumas delas para outros 
países, onde os custos da mão de obra são menores. 

b) A redução da jornada de trabalho melhoraria a qualidade de vida do trabalhador com o aumento do 
tempo para descanso e lazer, além de ampliar as possibilidades de qualificação profissional, já que com 
tempo livre esse trabalhador teria tempo para novos estudos e requalificação profissional. 


