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Atividades relacionadas ao envio do dia 14/04/2020 para divulgação dia 20/04/2020 
 
01.  

 
 

Prova histórica do descaso ambiental 
Gramacho operou durante 34 anos, desde 1978 até o dia 03 de junho de 2012, quando oficialmente parou 
de receber lixo. Durante esse tempo, foi o maior depósito de lixo da América Latina e o principal da área 
metropolitana do Rio de Janeiro o 20ª maior do mundo, com 12,6 milhões de habitantes. Recebeu o lixo 
dos principais municípios metropolitanos: além do próprio Rio de Janeiro, acolheu detritos de Niterói, Nova 
Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis, Teresópolis, São João de Meriti, Nilópolis, Queimados e Mesquita. 
Acumulou entre 60 e 80 milhões de toneladas de lixo. 

(Fonte:<http://andradetalis.wordpress.com/2012/05/28/nas-vesperas-da-rio20-escondem-a-eikelandia-e-o-maior-aterro-de-
lixro-da-america-latina/>. Acessado em 09 out 2013) 

 
Pelo fragmento de reportagem acima, pode-se perceber como o lixo é um problema a ser enfrentado nos 
centros urbanos, onde o mesmo causa poluição no solo. Explique os impactos do lixo urbano no processo 
de degradação ambiental que ocorre nas cidades brasileiras.  

  
02. Investir em saneamento básico é investir em saúde. O esgoto encanado é importante para melhorar o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), porque a ausência de tratamento de esgoto possibilita a 
contaminação da água, do solo e de alimentos com diversos organismos causadores de doenças. 
Entre essas doenças, pode-se citar corretamente,  
a)  gripe, hepatite C e AIDS.    
b)  diarreias, cólera e verminoses.    
c)  leptospirose, dengue e varíola.    
d)  verminoses, gripe e elefantíase.    
e)  febre amarela, dengue e AIDS.    
  

03.  O nicho ecológico das baratas nas zonas urbanas.  
As baratas, especialmente as urbanas, são totalmente dependentes da presença dos seres humanos e têm 
papel muito importante dentro da cadeia alimentar das cidades. Elas são muito numerosas, e o seu 
desaparecimento causaria um forte desequilíbrio nos ecossistemas urbanos. 
Esses insetos consomem rapidamente toneladas de fezes, cadáveres, restos alimentares e até papel, além 
de cigarros e plásticos. Se sumissem, sofreríamos com um rápido acúmulo de resíduos nos esgotos e nos 
cemitérios. 
Por servirem de alimento a muitos predadores que fazem parte da fauna da cidade – como ratos, 
morcegos, aranhas, lacraias, escorpiões e aves –, seu fim causaria também uma rápida desestabilização 
das populações animais. 
Seria necessário um longo período de readaptação ecológica até que outro ser vivo ocupasse o nicho das 
baratas. Por isso, mesmo que você não goste delas, é mais sábio deixar que continuem habitando nossos 
esgotos, lixeiras e cemitérios. 

(http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2011/284/nojentas-mas-uteis- Acesso em: 11.03.2012. Adaptado) 
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Baseando-se nas informações do texto, é válido afirmar que as baratas participam na cadeia alimentar 
como:  
a)  onívoras.    
b)  carnívoras.    
c)  herbívoras.    
d)  decompositoras.    
e)  fotossintetizantes.    

  
04. Na zona urbana, principalmente das grandes cidades, durante a época das chuvas, as inundações são o 

principal fator de risco para a ocorrência de surtos epidêmicos de várias doenças, tais como dengue e 
leptospirose humana. 
A dengue relaciona-se com o acúmulo de água parada. E a leptospirose relaciona-se com as más condições 
de saneamento básico, como a presença de esgotos a céu aberto e de lixões próximos a córregos, que 
propiciam o contato direto do homem com a água contaminada pela urina de roedores, principalmente 
ratos. 
 
Assinale a alternativa correta sobre as doenças citadas no texto.  
a)  O agente causador da dengue é um inseto.    
b)  O agente causador da leptospirose humana é um roedor.    
c)  A dengue e a leptospirose são doenças parasitárias causadas por vermes.    
d)  O extermínio do maior número possível de roedores e o descarte apropriado do lixo, evitando o 

acúmulo próximo a residências e a margens dos rios, previnem a leptospirose.    
e)  A utilização semanal de inseticidas nas margens dos rios e a aplicação de multas às famílias que 

acumulam água nos quintais previnem a dengue e a leptospirose.    
  
05. Todos os dias, os escritórios, os restaurantes e as residências produzem muito lixo. As empresas de 

limpeza trabalham diariamente para recolher uma grande quantidade desse lixo e encaminhar 
principalmente para os “lixões”. A figura ilustra alguns materiais e seres vivos que podem ser encontrados 
nos lixões de muitas cidades. 

 

 
 

A respeito do problema do lixo e a partir da figura, foram feitas algumas afirmações: 
I.  os lixões podem produzir o chorume, que consiste em um líquido negro e fétido que pode contaminar 

os lençóis subterrâneos de água. Esse líquido pode conter microrganismos patogênicos e metais 
pesados tóxicos para o ser humano; 

II.  a transmissão das doenças indicadas é exclusiva às pessoas que trabalham da coleta do lixo ou que 
habitem muito próximo desses locais; 

III.  haverá transmissão das doenças indicadas somente se os animais listados conseguirem inocular os 
microrganismos causadores na pele humana; 

IV.  a decomposição da matéria orgânica presente no lixo pode produzir o gás metano, substância 
inflamável, pondo em risco comunidades que vivem próximo desses locais. 

 
É correto apenas o contido em  
a)  I.    
b) I e IV.    
c)  II e IV.    
d)  I, II e III.     
e)  II, III e IV.     
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06. O lixo, resíduo sólido de áreas urbanas, constitui uma das maiores agressões ao meio ambiente, 
acarretando vários problemas ecológicos. NÃO é uma consequência direta dessa degradação ambiental a 
(o)  
a)  emanação de odores fétidos.    
b)  acúmulo de substâncias tóxicas.    
c)  extinção de uma ou mais espécies vivas.    
d)  proliferação de insetos e de outros animais nocivos.    

  
07. Analise a charge. 

 
A seguir, são apontadas possíveis explicações para a ocorrência de enchentes e inundações. 
I.  Impermeabilização do solo. 
II.  Erosão do solo. 
III.  Lançamento de lixo nas ruas das cidades, nas margens ou diretamente nos rios. 
IV.  Destruição das matas ciliares (vegetação nas várzeas ao longo dos rios ou cursos d'água). 
 
Aponte a alternativa que contém todas as explicações corretas  
a)  Apenas I e IV    
b) Apenas II e III    
c) Apenas III e IV    
d) Apenas I, II e III    
e) I, II, III e IV    
  

08. Os vegetais, como todos os seres vivos, sofrem os efeitos da poluição. 
a)  O que você entende por poluição? 
b)  Quais os cuidados que devemos tomar para evitar a poluição?  

  
09. Como o solo pode ser contaminado?  
  
10.  Como o lixo pode ser reaproveitado?  
 


