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ASSUNTO: Resoluções 2ª série–  GEOGRAFIA – PROF. Mike 

 
Lista 01 

 
01. O chumbo é um metal pesado de efeito cumulativo nos organismos vivos. Quando o ser humano inala e/ou ingere 

alguma substância à base de chumbo (como o chumbo tetraetila –> esse penetra pela pele), em pouco tempo, 
rins e fígado recebem o chumbo. Como sintomas da intoxicação por chumbo, pode-se citar a presença de “gosto 
metálico”, vômitos, prisão de ventre, dor de cabeça, confusão mental, dentre outros. 
Resp.: B 

 
02. A queima incompleta de moléculas orgânicas libera, além do CO2 e de H2O, o CO (monóxido de carbono). Esse 

gás tem a propriedade de ligar-se de forma muito estável à molécula de hemoglobina, formando a 
carboxiemoglobina. Dessa forma, a hemoglobina deixa de transportar o gás oxigênio, o que leva ao desmaio e 
até ao óbito. Em casos de incêndio, como o ocorrido na boate Kiss e no CT do Flamengo, o CO2 foi um dos gases 
responsáveis pela morte de várias pessoas. 
Resp.: A 

 
03. A construção de usinas eólicas pode reduzir a necessidade do uso de termelétricas (e de hidrelétricas, que liberam 

muito gás metano), que liberam grande quantidade de CO2 para a atmosfera. A decomposição de resíduos 
orgânicos (principalmente resíduos urbanos e agrossilvopastoris) é uma das fontes emissoras de gases do efeito 
estufa, principalmente, CH4.A queima de combustíveis pelos veículos é uma fonte muito expressiva da liberação 
de gases estufa para a atmosfera.  
 

A agricultura de baixa emissão de carbono é um projeto do plano ABC  (Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação 
às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura), 
estruturado pelo governo brasileiro e que tem como objetivos a mitigação da emissão de gases do efeito estufa 
e combate ao aquecimento global. 
Resp.: E 

 
04. Como o polímero é produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, é oriundo de fonte renovável. 

Resp.: B 
 
05. As matas ciliares desempenham importantíssimo protetor de rios e lagos. A presença das matas ciliares reduz o 

despejo de resíduos no ambiente aquático, além de auxiliar na retenção de argila, contribuindo para reduzir o 
processo de assoreamento. Além disso, podem atuar como corredores ecológicos, contribuindo para a 
manutenção da biodiversidade. Isso sem falar na disponibilidade de alimento e abrigo para a fauna. 
Resp.: C 

 
06. Com a redução do teor de O2 dissolvido na água, ocorrerá uma consequente redução dos organismos aeróbicos 

e um aumento nas populações de organismos anaeróbicos. 
Resp.: B 

 
07. A biorremediação é a técnica em que se usam micro-organismos (bactérias, fungos) para reduzir ou eliminar 

determinado poluente do ambiente. 
Para ser utilizado nesta técnica, o micro-organismo deve ser capaz de utilizar a substância poluente e gerar 
subprodutos menos poluentes, que são liberados no ambiente. 
Resp.: E 

 
08. A questão envolve estritamente uma análise do gráfico. Conclui-se, pelo gráfico, que a temperatura média do 

planeta está aumentando, e que está havendo um degelo no hemisfério Norte, o que vem provocando um 
aumento no nível do mar. 
Resp.: B 

 
09. O lixo favorece a proliferação de ratos, animais em cuja urina é eliminada a bactéria causadora da leptospirose. 

Resp.: C 
 
10. I. Verdadeira 

II. Falsa. O gás que se liga à hemoglobina é o monóxido de carbono (CO). 
III. Verdadeira. 
IV. Falso. A maré vermelha é decorrente de uma explosão populacional de algas, principalmente, do grupo dos 

dinoflagelados. 
V. Verdadeira. 
Resp.: D 



A impressão deste material não é obrigatória. 

Questões Desafio 
 
11. a) A responsabilidade compartilhada é uma ação que envolve todos os setores da sociedade na gestão dos 

resíduos sólidos, desde o fabricante até o consumidor, pois todos deverão ser responsáveis pela destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos (a sociedade, as indústrias, o comércio e as três esferas do 
governo). A logística reversa é o conjunto de ações, procedimentos e meios destinados à coleta e à 
recondução dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em ciclos produtivos ou em 
outras formas corretas de destinação final do produto. 

b) A aplicação da responsabilidade compartilhada e da logística reversa se dá por intermédio do cumprimento 
do que estabelece a Lei com o envolvimento de todos os setores da sociedade, partindo do produtor de 
matéria-prima, passando pela indústria, pelo comércio, pela prestação de serviços, chegando até o 
consumidor, por meio de ações que buscam práticas ambientais sustentáveis. 
 

Exemplos: 
– Responsabilidade Compartilhada e Logística Reversa: 
– Coleta seletiva dos resíduos sólidos. 
– Reciclagem de produtos, como: papel, óleo de cozinha, plásticos, metais, vidros, entre outros. 
– Descarte de medicamentos, celulares, pilhas, baterias, entre outros. 
– Recusa e/ou redução de produtos e embalagens que agridem o meio ambiente; não jogar lixo nas ruas, 

entre outros. 
– Encaminhamento/devolução de produtos usados aos fabricantes para reciclagem. 

Agentes responsáveis: Fabricantes e consumidores; Estado, Sociedade e Empresas. 
 
12. a) Obsolescência programada é a decisão do produtor de, propositadamente, desenvolver, fabricar e distribuir 

um produto para consumo, de forma que se torne obsoleto ou não funcional, especificamente para forçar o 
consumidor a comprar uma nova geração do produto. É programada pela indução contínua de compra e de 
consumo. 
A partir do início do século passado, a indústria automobilística procurou atrair e motivar os compradores de 
automóveis a trocarem de carro, anualmente, tendo como apelo a melhora dos modelos e de seus acessórios, 
criando, assim, uma dinâmica contínua de compra e consumo para os novos produtos, acarretando a 
“descartalização” dos produtos usados, fato que ocorre até os dias atuais. Isso garante à indústria uma 
demanda contínua de consumo. Outro fato que, associado à produção, também induziu o consumidor a optar 
pela compra de novos produtos, em comparação ao conserto de aparelhos usados, foi o elevado custo de 
manutenção pela reposição de peças e do custo da mão de obra para o seu conserto. Fazer a manutenção 
da maioria dos reparos era menos vantajoso do que comprar um aparelho novo, descartando, assim, o usado. 

b) Coador de papel para café e chá, lenços de papel, guardanapos de papel, toalhas de papel, fraldas 
descartáveis, copos plásticos, pratos plásticos e de alumínio, talheres plásticos, carros, hardware e software, 
celulares, computadores e monitores, moda, entre outros, são exemplos de materiais que passaram a ser 
produzidos pela indústria como materiais descartáveis, em substituição aos tradicionais materiais de panos, 
entre outros, a fim de promover maior comodidade, higiene, rapidez aos serviços domésticos, mas que 
também promoveram uma geração maior de resíduos (lixo) pela sociedade, criando uma cultura de descarte. 
Bill Gates, da Microsoft, adotou esta estratégia de negócio nas atualizações do Windows, entre outros. 

 


