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CIÊNCIAS 

 

Atividades complementares 

 

1- A destinação inadequada do lixo pode gerar diversos problemas para a população. Um 

desses fatores negativos é a proliferação de doenças. Nesse sentido, aponte as principais 

doenças que podem ser disseminadas pelo acúmulo de lixo. 
 

2- A produção de lixo tem se intensificado a cada ano, sendo uma das consequências do 

aumento populacional nas cidades e da intensificação do modelo consumista. Com base 

nos seus conhecimentos e no que estudamos, aponte os principais malefícios gerados 

pelo lixo urbano. 
 

3- Analise as alternativas sobre aspectos relacionados ao lixo e marque (V) para as 

verdadeiras e (F) para as falsas. 
 

a) O lixo é caracterizado como tudo aquilo que não tem mais utilidade e não apresenta nenhum 

valor para o homem e, consequentemente, é jogado fora. 

b) A destinação inadequada do lixo pode desencadear vários problemas socioambientais, como, 

por exemplo, poluição do solo, entupimento de bueiros e poluição visual. 

c) A produção de lixo não é tão prejudicial ao meio ambiente, visto que em todas as cidades 

brasileiras ocorrem a coleta e o tratamento adequado desse material. 

d) O lixo urbano recebe classificação de acordo com sua fonte geradora e composição do 

material, havendo a necessidade de tratamento específico para cada tipo de lixo. 

e) A população não deve se preocupar em reduzir a produção de lixo, pois todo esse material é 

reciclado, fato que fortalece a economia local. 

4- A reciclagem consiste no reaproveitamento de materiais para a produção de um novo 

objeto. Esse processo tem se mostrado uma necessidade real para a preservação 

ambiental, uma vez que diminui a exploração de recursos naturais. Associe as duas 

colunas, relacionando o objeto ao respectivo recurso natural que será preservado coma 

sua reciclagem. 

 

Objeto: 

1. Pneu usado. 

2. Caderno velho. 
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3. Vidro quebrado. 

4. Lata de refrigerante. 
 

Recurso natural preservado: 

(      ) Vegetação. 

(      ) Areia. 

(      ) Alumínio. 

(      ) Petróleo. 
 

A sequência correta dessa associação de cima para baixo é: 

a) 1, 3, 4, 2 

b) 2, 3, 4, 1 

c) 2, 4, 3, 1 

d) 4, 2, 1, 3 
 

5- O plástico é um dos materiais mais utilizados pela sociedade. Consequentemente, é um 

dos maiores poluentes do ambiente, fazendo-se necessárias medidas urgentes do controle 

de seu uso. São iniciativas que ajudam a diminuir a poluição ambiental provocada pelo 

uso de plásticos: 

I. Aumentar a queima do lixo plástico. 

II. Reduzir o consumo de embalagens plásticas. 

III. Desenvolver tecnologias de plásticos biodegradáveis. 

Estão corretas as iniciativas: 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 

6- São considerados resíduos orgânicos: 

a) Folhas, restos de alimentos e vidro; 

b) Galhos de árvores, restos de alimentos e cascas de frutas; 

c) Vidro, papel e alumínio; 

d) Restos de alimentos, galhos de árvores e alumínio; 

 

7- Diferencie lixão de aterro sanitário. 


