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1. (FUVEST) 
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b) Em um condomínio residencial há quatro grandes recipientes para receber, separadamente, 

metais, vidros, papéis e plásticos. Seria importante que houvesse outro recipiente, que até 

poderia ser menor, para receber outro tipo de material. Que material seria esse, sabendo-se 

que, do ponto de vista ambiental, ele é mais prejudicial que os outros mencionados? Explique 

por que esse material é muito prejudicial ao ambiente, quando aí descartado. 

 

 

 

 
 

Com base nas informações fornecidas e em conhecimentos sobre a dinâmica do lixo sólido no 

Brasil, é correto afirmar que a coleta seletiva 

a) mais do que dobrou de 2006 a 2008, devido ao surgimento de usinas de compostagem, 

sendo as regiões Sul e Norte as mais atendidas em 2010. 
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b) dobrou de 2004 a 2006, devido ao crescimento de cooperativas de catadores de lixo, 

sendo as regiões Sudeste e Centro-Oeste as mais atendidas em 2010. 

c) mais do que quintuplicou de 1994 a 2010, devido à possibilidade de reciclagem de 

vários materiais, sendo as regiões Sul e Sudeste as mais atendidas em 2010. 

d) triplicou de 1994 a 1999, devido à rígida Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

sendo as regiões Sul e Sudeste as mais atendidas em 2010. 

e) dobrou de 1994 a 2004, devido à instalação de cooperativas de reciclagem, sendo as 

regiões Sul e Nordeste as mais atendidas em 2010. 

 

 

4. As alterações do clima vêm sendo debatidas pelo Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações Unidas. Segundo o IPCC, até 2100 a 

 
(Adaptado de http://hdr.undp.org/en/media/HDR-20072008-PT-complete.pdf. Acessado em 

02/10/2012.) 
 

Considerando o texto acima, responda: 

a) Quais seriam as consequências do possível aumento da temperatura da Terra? 

b) Cite duas metas definidas pelo Protocolo de Kyoto para reduzir o possível aumento da 

temperatura no planeta. 

 

 

5. 

tanto espaço, com plantações, cidades, estradas, poluição e lixo que, para alguns cientistas, 

entramos em um novo período geológico, o Antropoceno. As atividades humanas já seriam a 

força mais relevante para moldar a superfície da Terra. Alimentar e dar conforto a toda essa 

g  
 

 

a) Aponte duas explicações para a maior disponibilidade de alimentos nas décadas recentes, 

situação nunca antes existente na história humana. 

b) Considerando a sustentabilidade ambiental, quais seriam os principais desafios para 

alimentar e dar conforto a todos os seres humanos? 
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Gabarito  
 

1. D 

2. a) Ordenando os verbos temos: REUTILIZAR (reaproveitamento dos objetos sem grandes 

gastos de energia); RECICLAR (reaproveitamento dos materiais com gastos de energia); 

REDUZIR (diminuir a produção de novos materiais do planeta com gastos de energia). 

b) O outro recipiente, que poderia até ser menor, é para receber LIXO ELETRÔNICO 

(pilhas, baterias, dispositivos elétricos e eletrônicos). Esses materiais contém metais 

pesados e outros contaminantes (ácidos e bases) que são mais prejudiciais ao meio 

ambiente do que os outros mencionados. 

3. C 

4. a) Destacam-se com consequências imediatas o degelo dos polos, glaciares e neves 

eternas, resultando no aumento do nível médio dos oceanos. Este processo ocasiona o 

avanço dos oceanos sobre as planícies litorâneas, nas quais estão concentradas a maioria 

das cidades e da população mundial. 

b) Destaca-se a busca por fontes alternativas de energia, menos poluentes, a expansão 

consumo racional e maior eficiência energética. 

5. a) São fatores que ampliaram a disponibilidade de alimentos nas décadas recentes, o uso 

de tecnologia e técnicas agrícolas elevando consideravelmente a produtividade; o 

desenvolvimento da indústria de alimentos; o desenvolvimento da logística de transporte 

e armazenamento e a incorporação de novas áreas agricultáveis produtivas. 

b) Considerando a sustentabilidade ambiental, são desafios: aumentar a produtividade 

agrícola minimizando impactos negativos no meio ambiente; utilizar fontes de energia 

renováveis e menos poluentes; diminuir os padrões de consumo para poupar recursos 

naturais; tornar equânime a distribuição de alimentos; aumentar a disponibilidade de 

terras agricultáveis sem prejudicar o meio ambiente; prover moradia e saneamento 

básico, minimizando impactos negativos no meio ambiente; diminuir desperdício de 

alimentos e recursos naturais. 


