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Química

1 - (Enem 2010) O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com o seu chorume (líquido derivado da
decomposição de compostos orgânicos) foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a
qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam.
Revista Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas de Saúde.
Ano 1, no 4, dez. 2000 (adaptado).

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão, em relação às problemáticas abordadas
no texto?

a) O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas.

b) O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele, colocada cal virgem.

c) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume canalizado para ser tratado e neutralizado.

d) O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume.

e) O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos.

2 - (Enem 2012) Lixo: O aumento do lixo gerado, principalmente por causa da enorme quantidade de plásticos (polímeros)
que não são biodegradáveis, é um problema de importância mundial que também pode ser cobrado no Enem, bem como
possíveis soluções para acabar com esse problema ou pelo menos diminuí-lo. Um exemplo são os 3 R's, isto é, Reciclar,
Reutilizar e Reduzir. 

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.

Língua Portuguesa

3 - (CABRAL, Geanne (2016) Em quantas gerações se dividiu a poesia romântica no Brasil? Quais suas temáticas?

4 - (CABRAL, Geanne (2016) Como se dividiu a prosa romântica brasileira? Explique.

Geografia

5 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas 2018.) Ao estudar uma população, costuma-se distribuí-la por idade, sexo e atividades
econômicas desenvolvidas. Explique a classificação por idade e atividades econômicas.

6 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas 2018.) O desenvolvimento demográfico de todos os países ocorre em fases. Quais são
elas? Que características apresentam cada uma dessas fases? (cite no mínimo 02).
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