
A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da
atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio
maior do novo século. No entanto, tão importante quanto
aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no
reaproveitamento da água de que dispomos hoje.

A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas
e qualitativas da água:

I. Contaminação de lençóis freáticos.
II. Diminuição da umidade do solo.
III. Enchentes e inundações.

Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às
alterações I, II e III são, respectivamente,
a) uso de fertilizantes e aterros sanitários/ lançamento de gases
poluentes/ canalização de córregos e rios.
b) lançamento de gases poluentes/ lançamento de lixo nas ruas/
construção de aterros sanitários.
c) uso de fertilizantes e aterros sanitários/ desmatamento/
impermeabilização do solo urbano.
d)  lançamento de lixo nas ruas/ uso de fertilizantes/ construção
de aterros sanitários.
e) construção de barragens/ uso de fertilizantes/ construção de
aterros sanitários.

Aprenda mais em: https://enem.ced.ce.gov.br/
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Comentário: A busca por novas terras
aráveis leva ao constante desmatamento
das poucas florestas ainda conservadas
no mundo e até a invasão de reservas
ecológicas, provocando problemas de
erosão e, junto com a questão das
monoculturas, à exaustão das terras,
fatores de realimentação de problemas
ambientais, reduzindo o lençol freático,
corrigindo as propriedades da terra
exaurida com mais produtos químicos,
desmatando mais para compensar a
produção perdida. Os fertilizantes são
produtos químicos aplicados no solo com
o objetivo de torná-lo mais favorável às
culturas cultivadas, no entanto, tais
compostos causam a contaminação dos
solos, da água, do ar, da fauna e da flora,
colocando em risco a saúde do próprio
homem, diretamente, na hora da
aplicação ou por intermédio do consumo
de frutas, verduras e cereais. É
extremamente importante discutir os
problemas de nosso ambiente de vida,
seja o globo terrestre como um todo,
país, estado, região ou cidade a fim de
fazer cumprir a Lei n 9.605 que trata  de
Crimes Ambientais : .desmatamento,
poluição da águas, usos indiscriminados
de agrotóxicos e fertilizantes químicos
dentre outros.

GABARITO:
alternativa C

NÍVEL DA QUESTÃO:  FÁCIL
Cont.

Aprenda mais em: https://enem.ced.ce.gov.br/


