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Gabarito: 

 
01. Entre os impactos ambientais do lixo urbano no meio ambiente, destacam-se: 

- Degradação e contaminação do solo por resíduos sólidos no caso de disposição inadequada em lixões a 
céu aberto; 
- Contaminação do lençol freático, das águas superficiais e do solo por chorume (líquido tóxico proveniente 
da decomposição do lixo); 
- Disseminação de doenças por conta do contato com o lixo e com os vetores transmissores de doenças 
como roedores, aves e insetos; 
- Emissão de gases tóxicos resultantes da decomposição do lixo, a exemplo do gás metano, um dos gases 
de efeito estufa; 
- Contaminação do solo e dos recursos hídricos pela deposição inadequada de lixo hospitalar. 
- Deposição de lixo nas encostas favorece a erosão e a ocorrência de deslizamentos.   

 
02. b 

Diarreias, cólera e verminoses são doenças transmitidas por água, solo e alimentos contaminados, 
principalmente, por vírus, bactérias e vermes.   

 
03. a 

Ao se alimentarem de restos vegetais, animais e de outros materiais, as baratas são onívoras e 
generalistas.   

 
04. d 

O acúmulo de lixo em áreas urbanas atrai ratos, que são os vetores da leptospirose. O roedor elimina a 
bactéria patogênica através da urina.   

 
05. b 

II.  Falso: A transmissão das doenças pode atingir a população humana e animal em regiões próximas e 
distantes do “lixão”. Os vetores alados e ratos podem se deslocar por longas distâncias, disseminando 
doenças. 

III.  Falso: A transmissão de doenças causadas por micro-organismos pode ocorrer por via oral.   
 
06. c 
 
07. e 
 
08. 

a)  Acúmulo de resíduos produzidos pela atividade humana no ar, na água e no solo. 
b)  Acondicionamento e tratamento do lixo, catalisadores e equipamentos que evitem fumaça, construção 

de emissários para esgotos.   
 
09. Lixo depositado em lugares inadequados, esgotos lançado em valas descobertas, detritos industriais e 

excrementos de animais que às vezes ficam expostos ao solo.   
 
10. Fertilizante. A matéria orgânica encontrada no lixo é fermentada por processos industriais e transformada 

em adubo.   
  
 
 


