


2



1. (Enem cancelado 2009) Desde os anos 1990, novas tecnologias para a produção de

plásticos biodegradáveis foram pesquisadas em diversos países do mundo. No Brasil,

foi desenvolvido um plástico empregando-se derivados da cana-de-açúcar e uma

bactéria recém-identificada, capaz de transformar açúcar em plástico.

“A bactéria se alimenta de açúcar, transformando o excedente do seu metabolismo em

um plástico biodegradável chamado PHB (polihidroxibutirato). Sua vantagem é que, ao

ser descartado, o bioplástico é degradado por microorganismos existentes no solo em

no máximo um ano, ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, que geram

resíduos que demoram mais de 200 anos para se degradarem.”
GOMES, A. C. Biotecnologia ajuda na conservação do ambiente. Revista Eletrônica Vox Sciencia. 

Ano V, nº 28. São Paulo: Núcleo de Divulgação Científica José Gomes. 

Acesso em: 30 abr. 2009 (adaptado).
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A nova tecnologia, apresentada no texto, tem como consequência,

a) a diminuição da matéria orgânica nos aterros e do mau cheiro nos lixões.

b) a ampliação do uso de recursos não renováveis, especialmente, os plásticos.

c) a diminuição do metabolismo de bactérias decompositoras presentes nos solos.

d) a substituição de recursos não renováveis por renováveis para fabricar plásticos.

e) o lançamento no meio ambiente de produtos plásticos inertes em relação ao

ciclo da matéria.

D
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2. (Enem cancelado 2009) Nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, enquanto

o consumo de água foi multiplicado por sete. Da água existente no planeta, 97% são de

água salgada (mares e oceanos), 2% formam geleiras inacessíveis e apenas 1%

corresponde à água doce, armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. A poluição

pela descarga de resíduos municipais e industriais, combinada com a exploração excessiva

dos recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a

disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse

ritmo se mantiver, em alguns anos a água potável tornar-se-á um bem extremamente raro

e caro.

MORAES, D. S. L.; JORDAO, B. Q. Degradação de recursos hídricos e 

seus efeitos sobre a saúde humana. Saúde Pública, São Paulo, v. 36, nº. 

3, Jun. 2002 (adaptado).
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Considerando o texto, uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água doce

seria

a) fazer uso exclusivo da água subterrânea, pois ela pouco interfere na quantidade de água

dos rios.

b) desviar a água dos mares para os rios e lagos, de maneira a aumentar o volume de água

doce nos pontos de captação.

c) promover a adaptação das populações humanas ao consumo de água do mar, diminuindo

assim a demanda sobre a água doce.

d) reduzir a poluição e a exploração dos recursos naturais, otimizar o uso da água potável e

aumentar a captação da água da chuva.

e) realizar a descarga dos resíduos municipais e industriais diretamente

nos mares, de maneira a não afetar a água doce disponível. D
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3. (Pucrj 2009) No processo de eutrofização de águas, pode ser encontrado o seguinte

fenômeno:

a) grande mortandade de peixes.

b) suprimento escasso de nutrientes na água.

c) diminuição das taxas de decomposição bacteriana.

d) aumento da concentração de oxigênio na coluna de água.

e) diminuição da concentração de matéria orgânica. A
7



4. (Enem 2009) O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos

últimos anos na região Nordeste do Brasil e, em algumas localidades, passou a ser a

principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos

dessa atividade está relacionada à descarga, sem nenhum tipo de tratamento, dos

efluentes dos viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou em manguezais.

Esses efluentes possuem matéria orgânica particulada e dissolvida, amônia, nitrito, nitrato,

fosfatos, partículas de sólidos em suspensão e outras substâncias que podem ser

consideradas contaminantes potenciais.

CASTRO, C. B.; ARAGÃO, J. S.; COSTA-LOTUFO, L. V. Monitoramento da toxicidade de efluentes de uma

fazenda de cultivo de camarão marinho. Anais do IX Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, 2006 (adaptado).
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Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura

próximo a um manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se
que

a) a atividade microbiana se torne responsável pela reciclagem do fósforo orgânico excedente
no ambiente marinho.

b) a relativa instabilidade das condições marinhas torne as alterações de fatores físico-químicos
pouco críticas à vida no mar.

c) a amônia excedente seja convertida em nitrito, por meio do processo de nitrificação, e em
nitrato, formado como produto intermediário desse processo.

d) os efluentes promovam o crescimento excessivo de plantas aquáticas devido à alta
diversidade de espécies vegetais permanentes no manguezal.

e) o impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão venha a comprometer a
produtividade primária do ambiente marinho, que resulta da atividade

metabólica do fitoplâncton. E
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5. (Pucrj 2009) Na Linha Amarela, via existente na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro,

existe uma operação denominada "túnel limpo", que consiste em promover medidas que

evitem que os carros fiquem parados e ligados em engarrafamento no interior do túnel.

Caso o movimento seja muito grande, o engarrafamento acontece a céu aberto. A razão

principal desta medida é evitar que as pessoas respirem monóxido de carbono produzido

pela combustão parcial dos combustíveis. Este gás é considerado extremamente tóxico

porque:

a) se liga à hemoglobina, competindo com o O2.

b) se combina com o O2, formando O3 e CO2.

c) se liga às células do pulmão, dificultando a hematose.

d) se complexa a proteínas da cadeia respiratória.

e) obstrui os brônquios, enrijecendo os alvéolos pulmonares.
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