
Leia o texto a seguir e responda as questões 1, 2 e 3.

O Brasil é um país de muitos contrates. Estima-se que em alguns estados 85% das casas tenha

rede de coleta de esgoto e tratamento de água, enquanto em outros esses números não chegue a

11%. A média brasileira é de aproximadamente 50 % dos municípios com saneamento básico.

Retirado: http://economia.estadao.com.br

Questão 01)

No texto a parte em destaque afirma que apenas 50% da população tem saneamento básico. O

que é feito no caso dos outros 50%, onde nas casas não há rede de coleta de esgoto?



Questão 02)

No trecho “A média brasileira é de aproximadamente 50 % dos municípios com saneamento

básico”. Explique no que consiste o saneamento básico.

Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio

ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida

da população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o

saneamento básico é um o conjunto de serviços e infraestrutura que oferecem as pessoas:

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de

resíduos sólidos e de águas pluviais.



Questões 03)

Que tipo de problemas a população que não tem saneamento básico pode presenciar? Cite pelo

menos dois problemas.

A população que não tem saneamento básico pode presenciar problemas relacionados à

ingestão de água contaminada, já que eles não possuem água tratada, e ingerir microrganismos

patogênicos ou substâncias que podem causar problemas sérios de contaminação; além disso,

essas pessoas podem acabar por contaminar o solo da região em que elas vivem, ao descartar

as substâncias que deveriam ir para o esgoto.



Observe e analise a imagem a seguir para responder as questões 4 e 5.

Questão 04)

Identifique qual doença está com seu ciclo

representado na figura acima.

A figura acima está ilustrando o ciclo de

contaminação da esquistossomose.



Observe e analise a imagem a seguir para responder as questões 4 e 5.

Questão 05)

Explique por que essa doença afeta principalmente comunidades pobres e rurais, em especial as

populações agrícolas e de pesca.

Para o ser humano ficar contaminado com o verme, a larva, que vive na água precisa penetrar em

sua pele. Populações pobres agrícolas e de pesca, geralmente, são populações menos assistidas

pelas medidas governamentais e grande parte, vive em regiões sem saneamento básico. Assim, a

água que eles consomem e entram para praticar a atividade econômica tem grandes chances de

entrar em contato com a água contaminada com larvas que vão penetrar na pele e causar a

esquistossomose.



Questão 06)

A cólera é causada por uma bactéria, o Vibrio cholerae. Transmitida pelo cosumo de água

contaminada com o vibrião colérico.

Quais ações podem ajudar a prevenção dessa doença?

A cólera é causada quando um indivíduo ingere a bactéria Vibrio cholerae através de água e

alimentos. Assim, para prevenir essa doença é necessário tomar medidas que diminuam de

contaminação da água, solo e alimentos, como por exemplo, saneamento básico para a parcela da

população que não tem acesso, ferver a água antes de beber em locais sem água tratada, lavar os

alimentos antes de consumir, lavar as mãos, entre outras medidas.



Questão 07)

A leptospirose é causada pela bactéria, Leptospira. Causa dores de cabeça e musculares, febre

alta, vômitos e aumento do fígado.

Qual a forma de contágio dessa doença?

A transmissão da leptospirose ocorre, principalmente, através do contato com a água ou lama de

enchentes contaminadas com urina de animais portadores, sobretudo os ratos. A penetração da

Leptospira no corpo, através da pele, é facilitada pela presença de algum ferimento ou arranhão.

Também pode ser transmitida por ingestão de água ou alimentos contaminados.



Questão 08) Água limpa e acessível para todos é parte essencial do mundo em que queremos

viver. Há água doce suficiente em todo o planeta para que isso seja uma realidade. Porém, por

causa de problemas econômicos ou infraestrutura de baixa qualidade, todos os anos milhões de

pessoas, crianças em sua maioria, morrem de doenças associadas ao fornecimento inadequado de

água e a condições sanitárias e de higiene ruins.

Retirado de: http://www.ofuturoquenosqueremos.org.br/water.php

O trecho “Água limpa e acessível para todos” se refere que tipo de água? Justifique.

O trecho “Água limpa e acessível para todos” se refere a água tratada e própria para consumo,

que vem da estação de tratamento de água (ETA), uma vez que essa água que é adequada para o

consumo.



Questão 09) Leia o texto abaixo em seguida responda o que se pede.

“A crise da água chegou para mudar a sua vida definitivamente a curto, médio e longo prazo. Não

importa se você mora num lugar em que o nível dos reservatórios ainda é razoável - a crise

também tem a ver com você. E é um pouco culpa sua também.”

Retirada: http://super.abril.com.br/crise-agua/crise-mundial.shtml

Explique o que o autor quer dizer no trecho: “Não importa se você mora num lugar em que o

nível dos reservatórios ainda é razoável - a crise também tem a ver com você. E é um pouco

culpa sua também.”



A água é uma molécula que está em constante movimento no planeta Terra, pelo ciclo da água.

Dessa forma, esse é um recurso natural que deveria estar disponível todos os seres humanos e

todas as espécies, independente do lugar que ele vive. Ao desperdiçar água no dia a dia, essa ação

diminui a quantidade de água que terá disponível para outros seres vivos, afetando o ciclo da água.

Assim, todos nós temos parcela de culpa na crise hídrica, pois todos nós temos a responsabilidade e

o dever de cuidar da água, para que todos os seres vivos tenham acesso a esse recurso que é

fundamental para a sobrevivência.



Questão 10) O texto nos fala que uma vez que a quantidade de água continua a mesma “desde

que o mundo é mundo”, mas o número de pessoas no planeta só aumenta, temos que usar a

água de forma consciente. Cite 3 atitudes que podem ajudar a conter a escassez de água.

Três atitudes que podem ajudar a conter a escassez de água são: usar água da chuva para molhar

plantas e lavar calçadas e quintais; tomar banhos mais rápidos e com o chuveiro desligado nos

momentos em que uma pessoa está passando sabão, shampoo, entre outros produtos; e reduzir

a vasão da torneira no momento em que for abrir para escovar os dentes, lavar a louça, entre

outras atividades domésticas.


