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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Leia atentamente os exercícios. 

- Na folha de respostas coloque o seu nome, número do RM, unidade e a disciplina. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/[ 

 

UNIDADE 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 1: Poluição do solo - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Discutindo questões sobre trabalho e saúde – página 97. 

Tema 2: Preservação do solo - EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 3: Solo, saúde e saneamento - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto1: Desde quando o homem se preocupa com o descarte de lixo – página 114. 

Texto 2: Saneamento básico e doenças – página 115 - 117. 

 

 



Unidade 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 1 – Poluição do solo 

O que polui o solo? 

A poluição do solo resulta do descarte inadequado de alguns materiais. Ela envolve tanto 

o lixo doméstico como o descarte de produtos químicos em locais inadequados e em 

concentrações maiores do que o permitido, o que prejudica os seres humanos e outros 

organismos que vivem ali. Por isso, chamamos de poluente qualquer substância que não 

entra na ciclagem natural, por ser de composição estranha a determinado ambiente ou 

por estar em concentração acima do tolerável nesse ambiente. 

Até meados do século XVII, a maior parte do lixo produzido era biodegradável, pois era 

formado basicamente de restos de alimento, fezes e outros resíduos orgânicos, e se 

decompunha rapidamente. Com o crescimento das cidades e da população humana, o 

surgimento das indústrias e o desenvolvimento de novas tecnologias e materiais 

(combustíveis, plásticos, borrachas e ligas metálicas), cada vez mais são produzidos 

resíduos que se acumulam no ambiente e demoram mais a ser decompostos, seja por 

serem formados por novos materiais, seja por estarem em concentrações muito 

elevadas. Atualmente, o lixo despejado no solo em grandes quantidades diminui pouco a 

pouco a qualidade do solo para o plantio e para a sobrevivência dos seres vivos e, muitas 

vezes, torna-o até inabitável. Por isso, é fundamental estar atento a essas questões e 

auxiliar, na medida do possível, a reduzir a contaminação do solo por resíduos. Existem 

vários elementos causadores desse tipo de poluição: metais pesados, como o cobre, o 

chumbo e outros; agrotóxicos, como os pesticidas; e ainda outros resíduos, tais como o 

óleo de cozinha. 

 

 

Estudo Complementar  

Texto: Discutindo questões sobre trabalho e saúde – página 97 

 



Unidade 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 3 – Solo, saúde e saneamento 

O saneamento básico é um conjunto de ações ou procedimentos adotados em 

determinada região a fim de mantê-la limpa e proporcionar saúde e bem-estar à 

comunidade que vive nela. Esses procedimentos incluem a coleta e o tratamento do lixo, 

o tratamento e a distribuição de água, e a eliminação segura de urina e fezes humanas 

com a canalização e o tratamento de esgotos. Um bom saneamento básico pode diminuir 

a taxa de mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida das pessoas e evitar 

doenças.  

Qual a relação entre saneamento, saúde pública e meio ambiente? 

Existe uma relação extremamente próxima e íntima entre saneamento, saúde pública e 

meio ambiente. É necessário salientar que o saneamento é a base de todo o sistema de 

saúde de um país. A saúde pública está intimamente ligada ao saneamento. O aumento 

de doenças infecciosas e contagiosas aumenta proporcionalmente à falta de saneamento 

e inversamente é a mesma coisa. As incidências de doenças infecciosas que levam a 

queda de produtividade, aumento de custos, aumento da conta em saúde, está 

totalmente ligado justamente a presença ou ausência de saneamento básico. Quanto ao 

meio ambiente, é a mesma forma, se você não tem uma rede de coleta de esgoto e não 

faz uma eliminação correta desse esgoto, tudo isso vai cair um dia a céu aberto e esses 

detritos que não são apenas os detritos humanos mas o lixo que o homem faz, alimentos 

são jogados, sacos ou até garrafas e caixas de substâncias químicas inclusive das tóxicas, 

que se espalha pelo meio ambiente, no solo depois até o lençol freático. 

 

Estudo Complementar 

Texto1: Desde quando o homem se preocupa com o descarte de lixo – página 114 

Texto 2: Saneamento básico e doenças – página 115 á 117 



 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

Ensino Fundamental 

COMPONENTE CURRICULAR - CIÊNCIAS 

 

ATIVIDADE 4 

Unidade 04 

Nome: ______________________________RM____________________ 
 

 

1. Além da indústria, existem vários outros setores (ou áreas) da economia que 

também contribuem para deteriorar o solo, produzindo resíduos. Dê exemplos de 

resíduos que contaminam o solo e locais onde eles podem ser encontrados. 

2. Analise as condições do entorno de sua casa e de sua escola e responda: As áreas 

nas quais elas se encontram possuem saneamento básico? Justifique sua 

resposta, identificando quais são os elementos da paisagem que você pode 

utilizar para responder a essa questão. 

3. Explique, com suas palavras, a relação entre saneamento, saúde pública e meio 

ambiente. 

4. Complete: 

________________________ é um conjunto de ações ou procedimentos 

adotados em determinada região a fim de mantê-la limpa e proporcionar saúde 

e bem-estar à comunidade que vive nela. No Brasil, é um direito assegurado pela 

Constituição e definido pela Lei nº. 11.445/2007 . 

5. Esse processo consiste em separar os resíduos recicláveis por tipo de material de 

transportá-los para locais adequados. Essa separação pode ser feita pela 

população. Na cidade de Santos, ela é realizada pela prefeitura em dias alternados 

para a maioria dos bairros da cidade. Estamos falando da: 

a) Coleta seletiva. 

b) Coleta de resíduos. 

c) Coleta superficial. 

d) Separação de lixo orgânico. 

6. Em que consiste a técnica de incineração? 

 



7. Dos materiais abaixo, assinale aqueles que podem ser reciclados: 

 

 

          

 

8. A qualidade do solo influencia diretamente na saúde da população. Cite algumas 

doenças causadas por esse motivo. 

9. Observe o gráfico abaixo e responda: 

 

 

 

O que você pode concluir ao observar o gráfico de investimento do ministério das 

cidades em saneamento básico? 

 

10. De que forma podemos contribuir para a diminuição da poluição do solo? E o 

governo, o que deve fazer? 

 


