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1) "O adubo é um material composto de substancias orgânicas que ajudam as plantas a se 
desenvolverem melhor no solo, onde se encontram. Através do lixo, é possível produzir uma 
adubação de alta qualidade utilizando o lixo e as substancias que estão contidas nele, 
possivelmente ajudando o meio ambiente a ser menos poluído." 
 
A técnica que transforma o lixo orgânico em adubo se chama: 
A) compostagem  
B) reciclagem  
C) adubagem 
D) jardinagem 
E) aterragem  
 
 
2) Atualmente, muitos artesãos usam materiais recicláveis em suas criações. Há diversos 
produtos disponíveis no mercado fabricados com garrafas PET, caixas de papelão, latas de 
alumínio, entre outros. Além da produção de peças decorativas, esses materiais têm sido 
utilizados na confecção de bancos, vassouras, luminárias e até roupas. O uso de materiais 
recicláveis em novos produtos é importante porque: 
 
A) Possibilita a reutilização de materiais que seriam jogados fora e que seriam depositados 
em lixões, contribuindo para a redução do acúmulo de resíduos sólidos de difícil 
decomposição no ambiente. 
B) Permite o crescimento econômico em regiões em desenvolvimento, uma vez que se 
torna uma alternativa econômica. 
C) Leva à redução do consumo de embalagens e impede que os resíduos sólidos sejam 
decompostos no ambiente, evitando a produção de chorume. 
D) Permite uma melhor utilização de materiais que seriam transformados em resíduos 
nucleares e que poderiam contaminar milhares de pessoas que tivessem contato com o 
produto. 
E) Reduz a quantidade de resíduos orgânicos voláteis no ambiente, evitando a dengue e 
outras doenças tropicais. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3)  Ajudar o meio ambiente não consiste em só separar o lixo de casa, mas também passa 
por um consumo consciente, ou seja, passa por uma atitude comportamental em parar e 
pensar nos produtos que consumimos e utilizamos, uma vez que até 40% do que 
consumimos vai parar no lixo. Por essa razão é importante priorizarmos produtos que levem 
o seguinte símbolo: 

 
O que este símbolo representa? 
A) Que o produto é reutilizável. 
B) Que o produto é reciclável. 
C) Que o produto é tóxico. 
D) Que o produto é radioativo. 
E) Que o produto é descartável. 
 
4) "Termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades 
atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações." 
Que termo é esse?  
A) Compostagem. 
B) Sustentabilidade. 
C) Adubação. 
D) Reciclagem. 
E) Transição.  
 
 
5) O gráfico acima representa em porcentagem os resíduos reciclados no Brasil. 
Observando o gráfico pode-se concluir que:  

 
A) O alumínio é o material mais reciclado no Brasil. 
B) O plástico é o material mais reciclado no Brasil.  
C) O alumínio é o material menos reciclado no Brasil.  
D) O vidro é o material mais reciclado no Brasil.  
E) O papel é o material mais reciclado no Brasil.  
 
 



6) Na imagem acima pode-se observar a incineração do lixo. Qual a desvantagem de 
realizar esse processo à céu aberto?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 
Emissão 

de gases poluentes 
B) Falta de local de tamanho adequado.  
C) Emissão de vapor d'água.  
D) Produção de altas temperaturas na litosfera.  
E) Poluição dos solos.  
 
 
7) Na imagem abaixo pode-se observar um aterro sanitário. Qual é a desvantagem do 
aterro em relação aos lixões?  

 
 
A) O aterro polui mais o meio ambiente.  
B) O lixão polui mais o meio ambiente.  
C) O aterro possui um custo maior.  
D) O lixão não pode receber metais.  
E) O aterro não pode receber metais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8) Observe a imagem abaixo e responda 

 
 
O símbolo vermelho representa qual material?  
A) alumínio 
B) papel 
C) plástico 
D) adubo 
E) vidro 
 
9) A charge abaixo ilustra de maneira bem-humorada um problema com o qual nossa 
sociedade deve aprender a lidar urgentemente. 

 
Sobre tal problema assinale a opção correta: 
 
A) A incineração é uma das técnicas que pode ser usada para destruir o lixo produzido e 
está diretamente vinculada a queima de lixo em terrenos. 
B) A compostagem é uma boa solução para o lixo inorgânico, uma vez que, reduz o volume 
de lixo e auxilia na adubação de terras. 
C) O ato de reciclar está diretamente vinculado a reutilização de objetos que foram jogados 
no lixo. 
D) Para que a incineração seja realizada de maneira correta faz-se necessária a utilização 
de filtros com o objetivo de eliminar possíveis gases poluentes produzidos. 
E) O aterro sanitário é o melhor destino para o lixo produzido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10) A produção de lixo é uma questão com a qual nossa sociedade vem aprendendo a lidar. 
Inúmeros são os destinos que tais materiais podem tomar embora alguns não sejam tão 
bons quanto os outros quando pensamos na natureza e sociedade. 
 
A imagem abaixo representa um desses possíveis destinos. 

 
Assinale a opção que apresenta o destino representado na imagem: 
A) Lixão 
B) Reciclagem 
C) Aterro sanitário 
D) Reutilização 
E) Compostagem  
 
 
11) Observe a tirinha a seguir: 
 

 
 
O senhor que está lendo e se protegendo da enchente, afirma que precisamos mudar os 
nossos hábitos para que as enchentes não sejam constantes, pois de acordo com ele: 
 
A) O acúmulo de poucos materiais orgânicos lançados na natureza entopem os bueiros. 
B) A elevada produção de lixo e o acúmulo deste nas ruas entopem os bueiros. 
C) O acúmulo de materiais recicláveis nas áreas distantes das cidades entopem os bueiros 
D) O baixo hábito de reciclar os materiais provoca enchentes 
E) O acúmulo somente de materiais não recicláveis provoca enchentes 
 
 
 
 
 



12) O gráfico a seguir mostra a quantidade de material que é separado no Brasil. 

 
Segundo o gráfico, podemos afirmar que: 
 
A) O Brasil recicla a maior parte das latinhas de alumínio que produz. 
B) O gráfico mostra o quanto ainda se tem que investir no setor de reciclagem para que 
tenhamos padrões ótimos de reciclagem. 
C) Nem todo setor industrial consegue reciclar seus produtos, daí a importância de um 
maior incentivo industrial no setor de logística de reciclagem. 
D) O papel e o papelão são materiais possuem maior quantidade de separação, mas 
devemos lembrar que papel sujo com óleo, leite e outras substâncias são incapazes de 
serem reciclados. 
E) Apesar das toneladas de materiais separados, o Brasil ainda não consegue dar um 
destino a todo esse material, 
 
 
13) O uso racional dos materiais passa por uma esfera econômica que nem sempre 
prestamos atenção. Leia o texto abaixo extraído do site da Tetrapack®, indústria que 
produz a embalagem de leites. 
"A escolha de métodos de reciclagem depende do mercado: sem um mercado forte, não há 
incentivo para coletar os materiais recicláveis ou fabricar produtos feitos com esses 
materiais reciclados."   
Sabendo disso, é correto afirmar que: 
 
A) O destino dos materiais recicláveis depende de onde jogamos nosso lixo. Dessa 
maneira, se aumentarmos a quantidade de lixo reciclável, mais industrias de produtos 
recicláveis irão aparecer. 
B) O incentivo ao consumo de produtos recicláveis passa por uma educação ambiental, 
uma vez que somente esta pode dar sentido ao ato de reciclar. 
C) Pensando na esfera conômica da reciclagem, o destino de produtos recicláveis também 
depende da demanda dada pelo mercado: quanto mais pessoas consumirem produtos 
recicláveis, mais industrias de reciclagem aparecerão. 
D) Todos os produtos deveriam conter materiais que fossem capazes de serrem reciclados, 
fazendo com que a cadeia da reciclagem fosse mais vantajosa. 
E) A separação do lixo nas residências influencia diretamente na cadeia da reciclagem, uma 
vez que lixo org~enico pode atrapalhar esse caminhos. 
 
 
 



14) Correlacione as colunas, de acordo com as resposta corretas. 
 
(1) célula  
(2) tecido 
(3) órgão 
(4) sistema 
(5) organismo 
 
( ) conjunto de tecidos com função especializada 
( ) unidades formadoras de um organismos 
( ) conjunto de sistemas 
( ) conjunto de células com função definida 
( ) conjunto de órgãos 
 
A sequência correta é: 
 
A) 3 - 1 - 5 - 2 - 4 
B) 3 - 1 - 5 - 4 - 2 
C) 1 - 3 - 5 - 2 - 4 
D) 1 - 2 - 5 - 3 - 4 
E) 3 - 2 - 5 - 1 - 4 
 
15) Em 1663 o Cientista Robert Hooke estudou a cortiça no microscópio a fim de investigar 
o que tornava aquela material tão leve e flutuante. Ao observar cortes de cortiça ao 
microscópio, Hooke observou vários espaço vazios como os demonstrados na imagem 
abaixo: 
 

 
 
Anos mais tarde, outros dois cientistas estabeleceram que a célula é a unidade fundamental 
da vida, teoria conhecida como “Teoria Celular” que foi de grande importância para os 
estudos sobre os seres vivos pois: 
 
A) Explicou que seres vivos são formados apenas de moléculas que se unem formando 
moléculas mais complexas. 
B) Permitiu compreender que todas as células são formadas por membrana, citoplasma e 
núcleo. 
C) Afirmou que todos os seres vivos são formados por células, que são a unidade funcional 
dos indivíduos. 
D) Explicou que o metabolismo dos indivíduos é o conjunto de reações químicas do corpo e 
independe das células. 
E) Afirmou que somente organismos pluricelulares são considerados seres vivos de acordo 
com essa teoria. 
 


