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1 - (Enem 2012) Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor 
econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se, em escala 
internacional, a política dos três erres: Redução, Reutilização e Reciclagem. 
Um exemplo de reciclagem é a utilização de 
a) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. 

b) latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. 
c) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. 
d) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. 
e) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vassouras. 
 
 

2 - (Enem 2014) O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece 

subutilizado — apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. 
Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia 
ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto. 
Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o 
a) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias. 
b) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica. 

c) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias. 
d) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria 
orgânica. 
e) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de 
comida. 
 
3 – (Enem 2011) Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que 

apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas 
temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a 

incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. 
Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto, é 
a) aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. 
b) fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. 

c) aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. 
d) fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. 
e) diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia 
elétrica. 
 
4 - (VUNESP 2009) Todos os dias, o lixo é produzido em todas as cidades. Existem formas 
mais adequadas para o encaminhamento desses resíduos. Isso trará benefício econômico e 

ambiental. Por exemplo, restos de alimentos, lixo hospitalar (de clínicas médicas e 
odontológicas) e resíduos sólidos (vidros, plásticos, papéis, metais) devem ser 
encaminhados, respectivamente, para: 
a) usina de compostagem, aterro sanitário e reciclagem. 
b) biodigestor, lixão e usina de compostagem. 
c) usina de compostagem, incineração e reciclagem. 
d) incineração, incineração e lixão. 

e) lixão, incineração e biodigestor. 
 
5 - (UNIVAS) O lixo urbano é responsável por vários impactos ambientais. Mesmo este não 
sendo um problema exclusivo das grandes cidades, é nelas que ele se torna um grande 
desafio para as administrações públicas. Sobre as formas de recolhimento e contaminação do 
lixo urbano é correto afirmar: 

Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. 
1. Os lixões e aterros sanitários, normalmente, são localizados na periferia, e recebem lixo 
das cidades. É frequente, porém, pessoas usarem os terrenos abandonados ou da própria 
rua para esse fim. 



2. Os aterros sanitários são locais onde o lixo fica a céu aberto, em zonas de mata, afastado 

dos rios e da periferia. 

3. Além do mau cheiro, da poluição visual e da presença de ratos e insetos, os aterros e os 
lixões trazem outras consequências para as áreas onde estão situados. O chorume e os 
resíduos sólidos do lixo afetam a saúde da população do entorno, geralmente formada por 
pessoas de baixa renda. 
4. A decomposição da matéria orgânica do lixo produz um resíduo fétido e ácido que evapora 
e não polui os solos e as águas. 

a) Quando as alternativas 1, 2 e 3 estiverem corretas.  
b) Quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas. 
c) Quando as alternativas 2 e 4 estiverem corretas. 
d) Quando somente a alternativa 4 estiver correta.  
e) Quando todas as alternativas estiverem corretas. 
 

6 - (UFSCar-2006) Nas zonas urbanas das grandes cidades, cada habitante produz cerca de 
1kg de lixo diariamente. A maior parte desse material acaba sendo depositada em lixões ou 
aterros sanitários. Sobre esses dois métodos de destinação do lixo, pode-se dizer que 
a) os lixões são mais indicados que os aterros apenas quando localizados fora do perímetro 
urbano e quando houver controle sobre o acesso de pessoas. 

b) lixões e aterros apresentam o inconveniente de inviabilizar a coleta seletiva do lixo e a 
reciclagem de material. 

c) os aterros apresentam a vantagem de minimizar o risco de transmissão de doenças, mas 
são desvantajosos porque não impedem a contaminação do solo e das águas subterrâneas. 
d) os lixões mantêm o lixo exposto a céu aberto, atraindo animais e provocando mau cheiro. 
Quando cobertos com lona ou mantidos sob galpão, são denominados aterros sanitários. 
e) os aterros, assim como os lixões, produzem gás metano e chorume, mas nos aterros há 
controle sobre a produção e drenagem desses produtos, de modo a não contaminar o solo e 
a atmosfera. 

 
7 - Para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o ambiente aquático, 
devemos 
I. evitar a liberação de esgotos sem tratamento nos cursos d’água. 
II. incentivar a construção de aterros sanitários para a deposição de lixo. 
III. exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nos mananciais de água. 

IV. estimular as indústrias a instalarem equipamentos que diminuam o grau de toxicidade de 
seus efluentes líquidos. 

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas 
a) somente I, II e III 
b) somente I, II e IV 
c) somente I, III e IV 
d) somente II, III e IV 

e) I, II, III e IV 
 
8 - Um poeta habitante da cidade de Poços de Caldas – MG assim externou o que estava 
acontecendo em sua cidade: 
Hoje, o planalto de Poços de Caldas não 
serve mais. Minério acabou. 
Só mancha, “nunclemais”. 

Mas estão “tapando os buracos”, trazendo para 
cá “Torta II”1 
aquele lixo do vizinho que você não gostaria 
de ver jogado no quintal da sua casa. 
Sentimentos mil: do povo, do poeta e do Brasil. 
Hugo Pontes. In: M.E.M. Helene. A radioatividade e o lixo nuclear. São Paulo: Scipione, 

2002, p. 4. 
1Torta II – lixo radioativo de aspecto pastoso. 
A indignação que o poeta expressa no verso “Sentimentos mil: do povo, do poeta e do 
Brasil” está relacionada com 
a) a extinção do minério decorrente das medidas adotadas pela metrópole portuguesa para 
explorar as riquezas minerais, especialmente em Minas Gerais. 
b) a decisão tomada pelo governo brasileiro de receber o lixo tóxico oriundo de países do 

Cone Sul, o que caracteriza o chamado comércio internacional do lixo. 
c) a atitude de moradores que residem em casas próximas umas das outras, quando um 
deles joga lixo no quintal do vizinho. 



d) as chamadas operações tapa-buracos, desencadeadas com o objetivo de resolver 

problemas de manutenção das estradas que ligam as cidades mineiras. 

e) os problemas ambientais que podem ser causados quando se escolhe um local para 
enterrar ou depositar lixo tóxico. 
 
Gabarito  
1 – B 
2 – D 

3 – B  
4 – C  
5 – B 
6 – E  
7 – B 
8 – E  

 


