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A. Proliferação de seres anaeróbios. 
B. Proliferação intensa de microrganismos 

aeróbios. 
C. Aumento da matéria orgânica disponível. 
D. Diminuição da quantidade de oxigénio 

disponível na água. 
E. Morte dos seres aeróbios. 
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1. Observe com atenção a figura 1, que representa o movimento de um poluente persistente no meio. 
 

 
1.1. Qual o fenómeno mais notório? 
 
1.2. Que consequências pode ter? 
 
1.3.  A  “Dose Letal” desse poluente pode ser definida como a quantidade da substância administrada numa dose que: 

a) mata 50% dos animais de uma população teste num período de 14 dias 
b) mata 75% dos animais de uma população teste num período de 14 dias 
c) mata 90% dos animais de uma população teste num período de 14 dias 
d) mata todos os animais de uma população teste num período de 14 dias 

       (identifica a opção correcta) 
 
 
2. Na caixa ao lado descrevem-se as etapas que ocorrem após o lançamento de restos orgânicos na água de um rio 

afluente de uma pequena lagoa: 
 

2.1. Indique a sequência em que ocorrem as etapas 
acima descritas 

 
2.2. Como se denomina o processo descrito nesta 

sequência de acontecimentos ? 
 

Fig. 1 
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3. Certas substâncias químicas, como por exemplo os polifenois biclorados, são consideradas agentes 
teratogénicos, uma vez que: 

a) Interferem com a obtenção e distribuição de oxigénio 
b) Promovem o crescimento de tumores malignos 
c) Provocam o aparecimento de malformações congénitas 
d) Induzem reacções alérgicas 

(identifique a opção correcta) 
 
 
 

4.    A figura ao lado (fig.2) esquematiza um efeito da 
poluição atmosférica responsável pelo aquecimento 
global. 
 

4.1. Dos seguintes gases, indique os que contribuem 
para o aquecimento global da Terra: 

a) CO2 
b) CH4 
c) O2 
d) CFC 
e) N2 

 
4.2. Indique duas consequências do efeito de estufa. 
 
4.3. Indique duas medidas que possam combater o 

aquecimento global. 
 
 
 
5. Um dos problemas que tem sido amplamente 

discutido ao nível da comunidade científica é a destruição da camada de ozono da estratofesra. 
 
5.1. Qual o principal gás responsável pela destruição da camada de ozono. 

a) NO2 
b) CO2 
c) CFC 
d) CO 

(identifique a opção correcta) 
 

5.2. Qual das seguintes fontes não está relacionada com a destruição da camada de ozono. 
a) Arcas congeladoras 
b) Ar Condicionado 
c) Automóveis 
d) Sprays 

(identifique a opção correcta) 
 
6. A poluição orgânica de um rio pode ser revelada por um valor __________ de ___________. 

a) …elevado …..CBO. 
b) …reduzido….CBO. 
c) …elevado…Oxigénio. 
d) …negativo ….CBO 

(identifique a opção que completa de forma correcta os espaços) 
 
7. Numa E.T.A.R., a eliminação da matéria orgânica e a remoção das partículas sólidas em suspensão 

existentes num efluente, é feita respectivamente: 
a) Nos tratamentos primário e terciário 
b) Nos tratamentos secundário e primário 
c) Nos tratamentos secundário e terciário 
d) Nos tratamentos primário e secundário 

(identifique a opção correcta) 

Fig. 2 
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8. Faça corresponder os processos de tratamento de resíduos sólidos da coluna I às afirmações 
relacionadas da coluna II  

 

Coluna I Coluna II 

A - Compostagem 
B - Aterro sanitário 
C - Incineração 

1. Reduz consideravelmente o volume de resíduos originais. 
2. Implica a digestão anaeróbia dos resíduos. 
3. Processo utilizado na eliminação de resíduos perigosos. 
4. O produto final é utilizado como fertilizante. 
5. Pode ter aproveitamento energético para a produção de electricidade 

 
 

9. A chamada “Política dos 3 R” têm sido indicada como uma forma de solucionar o aumento de produção 
de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 
9.1. O que significam os 3 R ? 

a) Reutilizar, Reciclar, Renovar 
b) Reduzir, Renovar, Reciclar 
c) Reciclar, Renovar, Regenerar 
d) Reduzir, Reutilizar, Reciclar 

(identifique a opção correcta) 
 

9.2. Indique duas claras vantagens que resultam da aplicação desta política. 
 
 
 
10. Distinga um aterro sanitário de uma vulgar lixeira. 
 
 
 
 
11. O crescimento ou declínio de uma população depende da relação entre três factores, natalidade, 

mortalidade e migração. Indique dois factores que tenham contribuído para que nos países 
desenvolvidos se tenha verificado: 

 
11.1. Uma diminuição da taxa de natalidade 

 
11.2. Um aumento da esperança média de vida 

 


