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01. (UFCG) A poluição nos dias atuais representa uma das maiores agressões ao ambiente. O lançamento de
lixo é um das principais. A poluição industrial, hospitalar, agrícola, nuclear e urbana são alguns exemplos
importantes. A poluição urbana, por exemplo, tem merecido a atenção de todos os governantes, pois é a
que mais tem afetado a natureza. Sobre o lixo urbano, leia as assertivas abaixo e assinale as corretas:

I.  A maior parte desse lixo é de matéria orgânica, que pode ser decomposta por microrganismos como
fungos e bactérias. Outra parte é formada por componentes de matéria não biodegradável e 
substâncias tóxicas, como tintas, solventes e remédios. 

II. Uma das formas mais eficazes de lidar com o lixo urbano é a incineração, que diminui o volume do
lixo, elimina micróbios causadores de doenças e representa um método barato e relativamente simples 
de ser adotado. 

III. Uma outra forma de lidar com o lixo é a adoção de aterros sanitários. Nesta técnica, o lixo é lançado
em depressões formadas por uma camada de argila ou asfalto. A cada dia, esse procedimento tem-se 
mostrado uma importante técnica contra a lixiviação. 

IV. Um outro método de gerenciamento do lixo é a reciclagem, com o aproveitamento total ou parcial de
materiais recuperáveis. Nesse procedimento, o lixo orgânico é separado do lixo inorgânico e usado na 
produção de compostagem e gases (CH4) combustíveis. 

V.  A melhor prática para lidar com o lixo urbano é a reciclagem. Assim, a coleta seletiva, o uso racional 
dos recursos naturais, o uso de materiais biodegradáveis, a adoção de matrizes energéticas renováveis 
e a informação são requisitos primordiais. 

Estão corretas as assertivas: 
a) I, II, III, IV e V.
b) I, IV e V.
c) II, III e V.
d) II, III e IV.
e) I, II e III.

02. Sabemos que o solo pode ser poluído de diferentes formas, e uma delas é o acúmulo de lixo sólido. Entre
os problemas abaixo, marque o único não relacionado com a deposição de lixo no solo.
a) Aumento de vetores de doenças.
b) Aumento de micro-organismos patogênicos.
c) Morte de plantas.
d) Contaminação da água subterrânea.
e) Aumento da chuva ácida.

03. Quando nos ferimos com objetos enferrujados ou somos mordidos por animais, por exemplo, devemos
tomar uma vacina que evita o desenvolvimento de uma doença grave. Essa doença bacteriana causa
contrações musculares e, quando não tratada adequadamente, pode levar à morte por parada respiratória
e cardíaca.

Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa enfermidade:
a) Botulismo.
b) Meningite.
c) Tétano.
d) Impetigo.
e) Erisipela

04. Sobre a ascaridíase, marque a alternativa correta:
a) A ascaridíase é uma doença transmitida pela ingestão de água e alimentos contaminados por ovos do

Ancylostoma duodenale.
b) A ascaridíase caracteriza-se pelo surgimento de manchas vermelhas pelo corpo e febre alta.
c) Os ovos da lombriga são eliminados juntamente às fezes do indivíduo contaminado.
d) A ascaridíase é transmitida através da penetração da larva de Ascaris lumbricoides na pele.
e) A ascaridíase é transmitida pela picada de um mosquito.
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05. (PUC-SP) O parasita que penetra no organismo pela boca, em fase de ovo, vai consecutivamente para o 
aparelho digestivo, circulatório, respiratório e volta novamente para o tubo digestivo é: 
a)  Ascaris; 
b)  Taenia; 
c)  Wuchereria; 
d)  Ancylostoma; 
e)  Necator. 


