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É VERDADE QUE EXISTE UMA MANCHA GIGANTE DE LIXO PLÁSTICO NO OCEANO? 
Por Saionara San Pedro 
Access_time2 fev 2009, 16h38 – Atualizado em 19 ago 2016, 18h05 
Ambiente 
Uma não, duas. Elas ficam no meio do oceano Pacífico e, juntas, têm o dobro do tamanho dos Estados Unidos! 

Nesses depósitos de lixo flutuante já foram encontrados os mais bizarros resíduos, de cones de trânsito 
a brinquedos, tênis e malas de viagem. Metade dessa sujeirada toda é lançada no mar por navios e 
plataformas de petróleo. A outra parte deságua nos oceanos trazida por rios espalhados pelo mundo. O 
pior é que o desastre ecológico só aumenta: o volume de plástico no Pacífico mais que triplicou nos 
últimos dez anos. ‘’O isolamento poderia fazer desse lugar um paraíso para os animais. Mas eles 
rondam a linha do lixo e só têm plástico para comer. “ Já encontramos todo tipo de objeto no estômago 
dos bichos’’, diz o pesquisador Charles Moore, da Algalita Marine Research Foundation, entidade 
americana que trabalha na proteção da vida marinha. 
CORRENTE CONTÍNUA 
Pacífico tem ‘’redemoinhos’’ que prendem lixo de todos os oceanos. 
Correntes marítimas como a Círculo Polar Antártica ligam os três oceanos da Terra. Assim, grande parte 
dos resíduos do Atlântico e do Índico acaba se dirigindo para o Pacífico, mesmo que leve décadas 
percorrendo os mares do mundo. 
Em algumas regiões do oceano Pacífico, as correntes marítimas se movimentam em círculos, formando 
enormes ‘’redemoinhos’’. O lixo que entra nessas áreas, após vagar pelos oceanos de todo planeta, fica 
preso nas correntes, formando as duas manchas gigantes de plástico. 
O pior é que o lixo boiando na superfície é só uma pequena parte da sujeira. Com o passar dos anos, 
pedaços menores de plásticos se diluem, formando uma espécie de sopa nojenta. Resultado: as 
manchas têm camadas com até 10 m de profundidade de lixo. 
EFEITOS COLATERAIS 
Lixo das manchas detona dieta dos animais. 
CARDÁPIO IMPRÓPRIO 
Pesquisadores já encontraram tartarugas que comeram isqueiros, peixes engasgados com linhas de 
pesca e pássaros marinhos mortos com o estômago lotado de plástico ingerido na região das manchas. 
ALTERAÇÃO HORMONAL 
O lixo forma resíduos tóxicos que confundem os receptores hormonais de alguns animais. Há espécies 
que tiveram queda na produção de esperma e nascimento de mais fêmeas. 
INTOXICAÇÃO À MESA 
Ao comer peixes que passaram por essas regiões, o ser humano ingere os produtos tóxicos absorvidos 
pelos animais. 
SOLUÇÃO DIFÍCIL 
Problema maior é eliminar ‘’sopa plástica’’ abaixo da superfície. 
Pesquisadores ainda quebram a cabeça para encontrar um jeito de se livrar desse lixo. Apesar de 
trabalhoso, retirar os resíduos da superfície seria a parte mais fácil. O problema é o que está abaixo 
dessa camada. Como o plástico se quebra em pedaços quase microscópicos, remover essa ‘’sopa 
plástica’’ significaria tirar também a água do mar com micro-organismos vivos, o que causaria um 
impacto ambiental ainda maior Uma possível saída seria criar uma substância que fizesse uma faxina na 
região. 
Grandes navios soltariam milhões de litros de um solvente especial. Essa substância teria que ser 
biodegradável e atóxica, para não intervir na vida marinha local. 
O solvente quebraria as moléculas dos microscópicos pedaços de plástico, transformando-os em 
partículas inofensivas para a natureza, como átomos de carbono. 
Mas há um problema: o excesso de átomos de carbono poderia alterar a vida marinha – até mesmo 
provocando mais mutações em algumas espécies. 
LEIA MAIS 
- Onde é guardado o lixo nuclear das usinas brasileiras? 
- Dá para transformar lixo em energia? 
http://mundoestranho.abril.com.br/ambiente/e-verdade-que-existe-uma-mancha-gigante-de-lixo-
plastico-no-oceano/ 
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As questões que seguem devem ser respondidas tendo como base o texto anterior: 

Questão 1) No caso de o texto poder ser resumido em um ditado popular, o que melhor se enquadraria 

ao caso, especialmente considerando o seu início e o seu final, seria: 

a) Amor com amor se paga. 
b) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 
c) Em terra de cego, quem tem um olho é rei. 
d) Mais vale prevenir do que remediar. 
e) Não há regra sem exceção. 

Questão 2) É CORRETO Afirmar que o texto é: 

a) um conto literário, pois possui inúmeros trechos onde é utilizada a ironia. 
b) um relato científico, pois utiliza informações de ordem técnica sobre o tema. 
c) uma crônica, por contar a história de como aconteceu o fato em questão. 
d) uma resenha crítica, em função de posicionar-se contrária à ação. 
e) uma reportagem, por envolver dados oriundos de diferentes fontes. 

Questão 3) O ponto de vista defendido no texto é: 

a) Não há solução para o problema apresentado, logo, o leitor deve se conformar com o fato. 
b) Deve haver punição severa para quem poluir rios e mares. 
c) O problema apresentado é grave e as medidas para tentar solucioná-lo são bastante complexas. 
d) É urgente arrecadar fundos para as instituições que trabalham com proteção dos animais 

marinhos. 
e) Os pesquisadores precisam ampliar sua rede de ações em prol da vida marinha. 

Questão 4) No trecho ‘’Já encontramos todo tipo de objeto no estômago dos bichos’’ (linha 8), as aspas 

são usadas para: 

a) estabelecer a presença de uma metáfora. 
b) delimitar a fala de outra pessoa que não o autor do texto. 
c) marcar a posição de contrariedade do autor do texto em relação ao que é dito. 
d) indicar o uso de uma linguagem mais descuidada. 
e) ressaltar a importância dessa informação no texto. 

Questão 5) Nas linhas 8 e 9, o texto menciona o pesquisador Charles Moore. A referência ao pesquisador 

serve para: 

a) indicar a preocupação dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo. 
b) reforçar que só os países desenvolvidos se importam com as causas da natureza. 
c) denunciar o descaso dos países da América Latina com relação ao assunto. 
d) mostrar que a temática mobiliza instituições de abrangência mundial. 
e) insinuar que são poucos os estudos voltados à preservação do meio-ambiente. 

Questão 6) Observe o título: É verdade que existe uma mancha gigante de lixo plástico no oceano? Sobre 

ele, somente NÃO É CORRETO afirmar que: 

a) simula a pergunta de um leigo – possível leitor – sobre o assunto, a ser discutido ao longo do 
texto. 

b) consiste em uma estratégia para atrair o leitor para a leitura do texto. 
c) quando a pergunta se ‘’é verdade’’, demonstra a dúvida sobre a existência de tal mancha. 
d)  o adjetivo ‘’gigante’’ apenas acentua a gravidade do fato, sendo, portanto, dispensável no título. 
e) a substituição da pergunta por uma afirmação enfraqueceria o apelo do título à leitura. 
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Questão 7) O texto caracteriza-se por usar uma linguagem simples, inclusive em alguns momentos 

bastante informal. Assinale a única alternativa em que a palavra ou a expressão sublinhada NÃO É 

informal, no contexto em que aparece. 

a) uma espécie de sopa nojenta (linha 20)  
b) pesquisadores ainda quebram a cabeça para encontrar um jeito (linha 35) 
c) metade dessa sujeirada toda é lançada (linha 4) 
d) lixo das machas detona dieta (linha 23) 
e) foram encontrados os mais bizarros resíduos (linha 3) 

Questão 8) Assinale a única alternativa que apresenta uma consequência NÃO MENCIONADA pelo texto 

em relação à mancha de lixo:  

a) morte de animais em função da ingestão de plástico.  
b) alteração no ciclo de fertilidade de alguns animais. 
c) intoxicação de seres humanos por meio da alimentação. 
d) alteração do habitat da vida marinha. 
e) riscos à segurança nas navegações oceânicas. 

Questão 9) Assinale a alternativa em que deve ser utilizado acento gráfico na palavra ’’tem’’ pelo mesmo 

motivo que ele é empregado no segmento da linha 20: 

a) O oceano Atlântico tem a segunda maior extensão, sendo superado pelo Pacífico. 
b) O excesso de átomos de carbono tem a capacidade de alterar a vida marinha. 
c) As substâncias utilizadas, sempre é bom lembrar, tem de ser biodegradáveis. 
d) Com as correntes marítimas, tem chance de o lixo ser levado de um oceano para outro. 
e) Às vezes, tem sido encontrado algum exemplar da fauna marinha engasgado com plástico. 

Questão 10) Da linha 37 até o final do texto há predomínio de verbos conjugados no seguinte tempo 

verbal:  

a) Futuro do Pretérito do Indicativo 
b) Futuro do Presente do Indicativo  
c) Pretérito Perfeito do Indicativo 
d) Pretérito Mais-Que-Perfeito do Indicativo 
e) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo 

Questão 11) Esse tempo verbal tem como função, no contexto em que aparece empregado: 

a) apresentar um fato já transcorrido, demonstrando convicção sobre ele. 
b) apresentar um fato ainda a transcorrer, salientando a certeza disso. 
c) apresentar um fato ainda a transcorrer, levantando uma hipótese sobre ele. 
d) apresentar  um fato que está transcorrendo no momento, destacando a sua veracidade. 
e) apresentar um fato já transcorrido, apontando dúvidas sobre ele. 

 Questão 12) Sobre o ‘’mas’’ (linha 44), só NÃO É CORRETO dizer que: 

a) é uma conjunção que estabelece a ligação entre duas ideias distintas. 
b) pode ser substituído sem prejuízo do sentido, pelo expressão ‘’contudo’’. 

c) introduz uma ressalva à ideia anteriormente posta. 

d) marca a presença de uma oração coordenada sintética adversativa. 
e) tem o mesmo valor que em ‘’foram encontrados cones mas também malas’’ 
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Questão 13) O objetivo da indicação de links, ao final do texto, é: 

a) mostrar ao leitor que a leitura não pode se esgotar neste texto. 
b) apontar ao leitor outras possibilidades de leituras afins. 
c) fidelizar o leitor, levando-o a assinar a revista física. 
d) apresentar o leitor aspectos positivos relacionados ao tema. 
e) induzir o leitor a adotar um ponto de vista sobre a temática abordada. 

Questão 14) Assinale a única alternativa em que o sinal indicativo de crase está adequadamente utilizado: 

a) Já foram feitas muitas visitas de estudos às manchas de lixo plástico. 
b) Os cientistas criarão uma substância que quebra às moléculas de plástico. 
c) É necessário tirar à água poluída do mar para tentar salvar o que ainda resta. 
d) Não é possível eliminar à sopa plástica que está abaixo da superfície. 
e) Tudo indica que a situação levará à uma catástrofe ecológica mundial. 

Questão 15) Uma ocorrência linguística muito criticada, hoje em dia, é o ‘’gerundismo’’ Assinale a única 

ocorrência de gerúndio que não é alvo de críticas considerando as normas gramaticais vigentes: 

a) Os pesquisadores vão estar desenvolvendo um produto para limpar os oceanos. 
b) Os oceanos, com o passar do tempo, vão estar ficando cada vez mais poluídos. 
c) O ser humano agride a natureza jogando lixo em lugares indevidos. 
d) Os resíduos dos três grandes oceanos vão estar sendo dirigidos ao Pacífico. 
e) Se você jogar algo no mar, isso não vai estar se diluindo com o passar do tempo. 

Questão 16) Assinale a única alternativa em que nenhuma das palavras apresenta encontro consonantal: 

a) atlântico – encontramos – plástico 
b) mortos – parte – hormonais 
c) alguns – profundida – pequena 
d) pesquisador – alteração – solvente 
e) nascer – redemoinho – bizarro 

Questão 17) Assinale a alternativa em que o pronome assinalado está incorretamente utilizado em razão 

da função sintática que desempenha: 

a) O solvente filtra a água poluída, transformando-a em água limpa. 
b) É preciso criar uma substância que revitalize o oceano, deixando-o limpo.  
c) A sujeira causa problemas também nos continentes, tornando-os inabitáveis. 
d) A entidade alertou a população, pedindo-a que agisse com respeito à natureza. 
e) O lixo entra em todas as áreas, de tal modo que as congestiona. 

Questão 18) No período ‘’O lixo forma resíduos tóxicos que confundem os receptores hormonais de 

alguns animais’’ (linha 28), o uso de adjetivos cumpre a função de: 

a) marcar julgamento de valor do autor do texto em relação aos elementos referidos por 
substantivos. 

b) determinar a natureza dos elementos referidos por meio de substantivos. 
c) descrever características dos elementos referidos a partir do ponto de vista do autor do texto. 
d) retomar elementos referidos em outros momentos do texto. 
e) relacionar os substantivos no interior do texto. 
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Questão 19) Encontra-se na voz passiva a seguinte oração do texto: 

a) ‘’Elas ficam no meio do oceano Pacífico’’ (linha 2) 
b) ‘’Nesses depósitos de lixo flutuante já foram encontrados os mais bizarros resíduos’’ (linha 3)     
c) ‘’o volume de plástico no Pacífico mais que triplicou nos últimos dez anos. ’’ (linha 6) 
d) ‘’Mas eles rondam a linha do lixo’’ (linha 17) 
e) ‘’Já encontramos todo tipo de objeto no estômago dos bichos’’ (linha 8) 

Questão 20) Acerca da construção ‘’Uma não, duas ‘’ (linha 2), só NÃO E´CORRETO afirmar que:  

a) Não há substantivo nesta construção, logo, os numerais não se referem a nenhum elemento 
específico. 

b) A palavra ‘’uma’’ assume a classe gramatical de numeral e afeta também a classe gramatical da 
palavra ‘’uma’’ apresentada no titulo. 

c) Parte do conteúdo informacional desta construção encontra-se implícito e pode ser resgatado 
no título do texto. 

d) A construção faz parte do par pergunta-resposta que abre o texto. 
e) O pronome ‘’Elas’’ (linha 2) retoma parte do conteúdo implícito desta construção. 

Questão 21) Há termos que se relacionam no texto por elementos de retomada. Essa relação ocorre 

entre: 

a) ‘’Nesses depósitos de lixo flutuante’’ (linha 3) – ‘’Estados Unidos’’ (linha 2) 
b) ‘’ desse lugar’’ (linha 7) – ‘’ Pacífico’’ (linha 6)  
c) “eles” (linha 7) – “nos últimos dez anos” (linha 6) 
d) “nessas áreas’’ (linha17) – ‘’enormes redemoinhos’’ (linha 17) 
e) ‘’espécies’’ (linha 28) – ‘’os receptores hormonais’’ (linha 28) 

Questão 22) São acentuadas pelo mesmo motivo as seguintes palavras: 

a) plástico – partículas 
b) fácil – moléculas 
c) já – tênis  
d) difícil – marítima 
e) microscópicos – até 

Questão 23) No seguimento ‘’O pior é que o desastre ecológico só aumenta: o volume de plástico no 

Pacífico mais que triplicou nos últimos dez anos.’’ (linhas 5 e 6 ), após os dois pontos há o recurso de: 

a) enumeração. 
b) citação em discurso. 
c) elucidação da ideia anterior. 
d) exemplo dos fatos já apresentados. 
e) oposição ao que foi dito anteriormente. 

Questão 24) Observe o seguinte fragmento: ‘’O isolamento poderia fazer desse lugar um paraíso para os 

animais. Mas eles rondam a linha do lixo e só têm plástico para comer.’’ Considerando os verbos 

sublinhados, classifica-se o sujeito de cada um deles, respectivamente, como: 

a) oculto, composto, inexistente 
b) simples, simples, oculto 
c) simples, composto, oculto 
d) inexistente, composto, inexistente 
e) composto, oculto, composto  
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Questão 25) Assinale a única alternativa em que o segmento assinalado desempenha a função sintática 

de objeto direto: 

a) O solvente quebraria as moléculas, transformando-as em partículas inofensivas para a natureza. 
b) Pesquisadores ainda quebram a cabeça para encontrar um jeito de se livrar desse lixo. 
c) Essa substancia teria que ser biodegradável e atóxica, para não interferir na vida marinha local. 
d) Em algumas regiões do oceano Pacífico, as ocorrências marítimas se movimentam em círculos. 
e) Metade dessa sujeirada toda é lançada no mar por navios e plataformas de petróleo. 
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