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15- O que liga a floresta Amazônica, o aquecimento mundial e você?

Há muito tempo a floresta Amazônica é reconhecida como um

repositório de serviços ecológicos, não só para os povos indígenas e as

comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além

disso, de todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única

que ainda está conservada, em termos de tamanho e diversidade.
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No entanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de
aquecimento global é intensificado, o desmatamento da Amazônia gradualmente
desmonta os frágeis processos ecológicos que levaram anos para serem construídos e
refinados.

Ironicamente, enquanto as florestas tropicais úmidas diminuem continuamente, o
trabalho científico realizado nas últimas duas décadas jogou um pouco de luz sobre os
vínculos essenciais que existem entre a saúde das florestas tropicais e o resto do mundo
[...].

WWF Brasil. Por que a Amazônia é importante? Disponível em: http://www.wwf.org.br, Acesso em: 13/09/2013.

Sobre a Floresta Amazônica, considere as seguintes afirmações:

I. Evapotranspiração intensa e produção de umidade;

II. Vegetação densa e fechada;

III. Produção de oxigênio para o planeta;
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Dentre as alternativas acima, aquela (s) que demarca (m) corretamente a
importância da Floresta Amazônica para a biosfera é (são):

a) I

b) I e II

c) I e III

d) II e III

e) I, II e III

B
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16 - Química Verde pode ser definida como a criação, o

desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos

químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de

substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente.

Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas

pelo homem exercem, ou têm potencial para exercer,

em algum nível, impactos ambientais negativos.

CORRÊA, A. G.; ZUIN, V. G. (Orgs.). Química Verde:
fundamentos e aplicações. São Carlos: EdUFSCar, 2009.
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À luz da Química Verde, métodos devem ser desenvolvidos para
eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas:

a) hidrelétricas.
b) termelétricas.
c) usinas geotérmicas
d) fontes de energia solar
e) fontes de energia eólica.
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17- O lixo é um dos problemas ambientais mais preocupantes no
âmbito das cidades, não só brasileiras, mas de todo o mundo. Por outro
lado, gera emprego e renda. Sobre essa questão, assinale a opção
correta.

a) A produção de lixo cresce na razão inversa do poder aquisitivo das
populações. Isso ocorre porque os segmentos de alto poder aquisitivo
adotam posturas mais conscientes em relação ao destino de lixo.

b) A participação do lixo orgânico em relação ao total de lixo produzido
é menor nos bairros de baixo poder aquisitivo e maior nos bairros de
classe média alta. Isso decorre das diferenças na qualidade de nutrição
entre os estratos populacionais.

20



c) O Brasil figura entre os países do mundo que mais reciclam latas de
alumínio e papelão, Esse resultado decorre da conscientização da população
e da implantação de programas de coleta de lixo seletiva nas principais
cidades brasileiras.

d) O lixo representa uma fonte de trabalho e renda para uma população
cada vez mais numerosa, sobretudo nos grandes centros urbanos do Brasil.
Assim, muitas pessoas retiram do lixo coletado nas ruas e nos lixões a
principal fonte de sua sobrevivência.

e) O lixo produzido nas cidades brasileiras tem um destino apropriado.
Verifica-se que, na grande maioria dos casos, ele é depositado em aterros
sanitários tecnicamente adequados ou é incinerado. D
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