
1. O professor Paulo Saldiva pedala 6km em 22 minutos de casa para o
trabalho, todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é
vítima diária do trânsito de São Paulo: a cada minuto sobre a bicicleta,
seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição
particulada – poeira, fumaça  fuligem, partículas de metal em suspensão,
sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias
nocivas.
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A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições
socioambientais das do professor citado no texto apresentará uma
tendência de

a) ampliação da taxa de fecundidade.
b) diminuição da expectativa de vida.
c) elevação do crescimento vegetativo.
d) aumento da participação relativa de idosos.
e) redução na proporção de jovens na sociedade.



Comentário: O meio urbano constitui-se em um
ambiente complexo, multiplicando rapidamente os
problemas sociais, de relacionamentos interpessoais
e ambientais. Enfrentam-se comumente situações
como: lama nas ruas, lixo amontoado em todos os
lugares, proliferação de mosquitos e doenças,
poluição excessiva, barulho infernal, calor excessivo
etc. Além disso, verificam-se os problemas sociais
como: favelamento, marginalidade, prostituição
infantil, consumo de drogas, violência, mendicância,
falta de saúde, trabalho e moradia. Outros graves
problemas atuais é a falta de mobilidade urbana
estruturada e o desordenado processo de
degradação ambiental. Mas o quê fazer? Um
planejamento urbano bem feito, com
responsabilidade social e ambiental, aplicado e
respeitado por todos é fundamental. Engaje-se em
movimentos populares de sua comunidade,
reivindique o cumprimento do dever do Estado em
assegurar condições dignas de vida para todos,
acompanhe as leis que regulam a utilização do solo
urbano. Faça a sua parte! Conscientizando-se e
evitando a destruição do meio ambiente. Além disso,
cada um pode e deve adotar postura cidadã e de
civilidade nas ações do cotidiano, tais como: sendo
consciente no consumo de água e energia, evitando o
desperdício; separando o lixo reciclável, tecnológico e
descartando-os corretamente em locais apropriados;
não poluindo os rios; não despejando o óleo de
cozinha nos ralos de pia; preservando e evitando a
destruição dos bens públicos, e sempre procurando
ajudar ao próximo.
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