


83.Normalmente, as plantas medicinais não são consumidas in

natura (pela alimentação de sementes, cascas, flores ou

folhas), mas através de processos que permitam extrair

princípios ativos. Qual dos processos abaixo NÃO apresenta

uma forma de permitir extração de princípios ativos de plantas

medicinais?

a) Maceração b) Decocção 

c) Trituração d) Infusão

e) levigação
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MACERAÇÃO -Este método consiste em emergir a planta em água fria durante

10 a 24 horas, para o líquido adquirir as propriedades da planta. Pode-se auxiliar

este processo friccionando a planta. Quanto mais bem TRITURADA esta estiver,

melhor será o aproveitamento dos seus princípios ativos.

INFUSÃO -Na maior parte das vezes, os chás são preparados a partir de uma

infusão. Nesse processo, a água é fervida separadamente. Depois a erva é

colocada em um recipiente, de preferência de louça, e a água quente é despejada

sobre ela. O próximo passo é abafar a infusão, colocando uma tampa no

recipiente.

DECOCÇÃO -No processo de decocção, a erva é fervida juntamente com a água,

para extrair os princípios ativos da planta. Geralmente, esse método é utilizado

para partes mais duras da planta, como a raiz, o caule, folha ou casca

3

DICA CANAL EDUCAÇÃO



84. O rótulo de um recipiente de leite em pó indica:

O fabricante recomenda usar duas colheres das de sopa para um copo de 

200 mL. Considerando que cada colher contém 20 g do leite em pó, a 

quantidade de gordura que se ingere, ao beber todo o conteúdo de um 

copo, é de:

a) 10,0 g b) 2,5 g c) 0,6 g d) 0,4 g e) 0,2 g
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85. O álcool etílico pode provocar alterações no organismo humano;

acima de uma concentração de 0,46 g de álcool por litro de sangue, o

risco de acidentes automobilísticos é duas vezes maior. Um adulto tem,

em média, 7 litros de sangue. Para que uma pessoa possa tomar uma

bebida alcoólica sem cair na faixa de risco deve ingerir até:

a) 5 g de álcool etílico.

b) 0,07 mol de moléculas de álcool etílico.

c) 35 g de álcool etílico.

d) 0,5 mol de moléculas de álcool etílico.

e) 0,1 mol de moléculas de álcool etílico.
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86. Considere a estrutura:

Dos carbonos numerados na molécula representada, qual deles 

corresponde a um carbono assimétrico?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
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É o átomo de carbono que possui quatro ligantes diferentes entre si

CCH H

ClH

H OH

como o composto tem carbono assimétrico, ele apresenta 

ATIVIDADE ÓPTICA
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87. Em uma das etapas do tratamento de água se acrescenta o Sulfato de

alumínio Al2(SO4)3, este composto tem um importante papel no processo, sem

ele seria praticamente impossível retirar as impurezas presentes na água sem

tratamento. A imagem a seguir ilustra o Al2(SO4)3 agindo sobre a água, ela

também serve para representar duas etapas do tratamento convencional

usado nas ETA’s,
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As etapas observadas são: 

a) sedimentação e floculação 

b) floculação e desinfecção 

c) floculação e sedimentação 

d) desinfecção e sedimentação 

e) decantação e floculação
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# FILTRAÇÃO GROSSEIRA

1.COAGULAÇÃO – APLICA-SE SULFATO DE ALUMÍNIO

2.FLOCULAÇÃO - FORMAÇÃO DE FLOCOS PARA ACELERAR A 

DECANTAÇÃO

3.DECANTAÇÃO/SEDIMENTAÇÃO–USO DA GRAVIDADE

4.FILTRAÇÃO – USO DE FILTROS

5.DESINFECÇÃO – USA  A CLORAÇÃO E/OU A OZONIZAÇÃO

6.FLUORETAÇÃO – APLICAÇÃO DE FLÚOR PARA EVITAR A CÁRIE

7.CORREÇÃO DE PH – USO DA CAL HIDRATADA  -Ca(OH)2 OU 

CARBONATO DE SÓDIO – Na2CO3 (BARRILHA)

8.DISTRIBUIÇÃO
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88. (Enem) O lixo orgânico de casa – constituído de restos de verduras, frutas,

legumes, cascas de ovo, aparas de grama, entre outros –, se for depositado nos

lixões, pode contribuir para o aparecimento de animais e de odores indesejáveis.

Entretanto, sua reciclagem gera um excelente adubo orgânico, que pode ser

usado no cultivo de hortaliças, frutíferas e plantas ornamentais. A produção do

adubo ou composto orgânico se dá por meio da com postagem, um processo

simples que requer alguns cuidados especiais. O material que é acumulado

diariamente em recipientes próprios deve ser revirado com auxílio de ferramentas

adequadas, semanalmente, de forma a homogeneizá-lo. É preciso também

umedecê-lo periodicamente. O material de restos de capina pode ser intercalado

entre uma camada e outra de lixo da cozinha. Por meio desse método, o adubo

orgânico estará pronto em aproximadamente dois a três meses.
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Suponha que uma pessoa, desejosa de fazer seu próprio adubo orgânico,

tenha seguido o procedimento descrito no texto, exceto no que se refere

ao umedecimento periódico do composto. Nessa situação,

a) o processo de compostagem iria produzir intenso mau cheiro.

b) o adubo formado seria pobre em matéria orgânica que não foi

transformada em composto.

c) a falta de água no composto vai impedir que microrganismos

decomponham a matéria orgânica

d) a falta de água no composto iria elevar a temperatura da mistura, o que

resultaria na perda de nutrientes essenciais.

e) apenas microrganismos que independem de oxigênio poderiam agir

sobre a matéria orgânica e transformá-la em adubo.
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Decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou
vegetal, por bactérias e fungos. Este processo tem como resultado final um
produto - o composto orgânico - que pode ser aplicado ao solo para
melhorar suas características, sem ocasionar riscos ao meio ambiente
(ADUBO ORGÂNICO).
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VANTAGENS:

elimina o problema de “catação” de lixo;

impede a proliferação de ratos e insetos;

recicla o lixo úmido, devolvendo-o aos campos de cultivo
em forma de adubo.
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89. (ENEM) O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a

região com o seu chorume (líquido derivado da decomposição de

compostos orgânicos) foi recuperado, transformando-se em um aterro

sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e

proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele

subsistiam.
Revista Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas de Saúde. Ano 1, no 4, dez. 2000

(adaptado).

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais

vantajoso que o lixão, em relação às problemáticas abordadas

no texto?
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a) O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas 

temperaturas.

b) O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele, 

colocada cal virgem.

c) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume 

canalizado para ser tratado e neutralizado

d) O lixo orgânico é completamente separado do lixo 

inorgânico, evitando a formação de chorume.

e) O lixo industrial é separado e acondicionado de forma 

adequada, formando uma bolsa de resíduos.
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