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Comentários:  

a) Considerando a legenda apresentada junto à figura, você poderia citar como resposta: a 
perda da diversidade genética por interferência da integridade da biosfera. Essa perda de 
diversidade genética pode ocorrer por atividades humanas (relacionadas ao desenvolvimento sem 
considerar a sustentabilidade nos ecossistemas), que, muitas vezes resultam em extinções de 
populações, acarretando redução na variabilidade genética da espécie. 

E, considerando a legenda apresentada com a figura, poderia ser citado as interferências nos 
ciclos biogeoquímicos do fósforo e nitrogênio. Cada vez mais a atividade humana tem alterado o 
ciclo natural deste desses macronutrientes. Com relação ao fósforo, tais alterações ocorrem por 
meio de atividades como mineração ou pelo amplo uso de fertilizantes.  

 O excesso de fósforo quando lixiviado para cursos d'água acaba por aumentar a 
biodisponibilidade deste nutriente no ambiente aquático e, como consequência, pode intensificar o 
desenvolvimento de algas. Um número cada vez maior de algas em um lago, por exemplo, fará 
reduzir a quantidade de luz que penetra neste ambiente (reduzindo drasticamente a zona trófica), 
prejudicando outros organismos locais. Este processo é denominado eutrofização. 

Em relação ao nitrogênio, o despejo de esgoto doméstico ou mesmo a lixiviação de 
fertilizantes utilizados na agricultura podem interferir no seu ciclo. 
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b) O processo é o de manutenção da temperatura corporal em torno de 37 °C. 

 A importância disso para os seres humanos é que, independentemente da temperatura 
ambiental, a temperatura do corpo é mantida constante, o que é primordial para o seu bom 
funcionamento. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Comentários:  

a) Este memorial foi construído como uma honra às quase 3 mil pessoas mortas nos ataques 
terroristas. No próprio texto, traduzindo, afirma que as duas piscinas representam a maior piscina 
na América do Norte, localizadas exatamente onde ficavam as Torres Gêmeas, com os nomes de 
todas as pessoas que morreram nos ataques destacados em painéis de bronze que cercam o 
Memorial. 

A passagem que destaca a importância, é, claro, é “... a powerful reminder of the largest loss 
of life resulting from a foreign attack on American soil and the greatest single loss of rescue personnel 
in American history”, que, traduzindo, conforme solicitado no enunciado, em Português - “um 
lembrete poderoso da maior perda de vidas resultante de um ataque estrangeiro em solo americano 
e a maior perda de pessoal de resgate da história americana.” 

b) O impacto geopolítico descrito no texto é a guerra contra o terror. Esse impacto geopolítico 
para os EUA foi o início da Doutrina Bush, mais conhecida como Doutrina de Guerra contra o Terror. 
A partir dela, se construiu uma lista Internacional, na qual foram incluídas várias organizações 
consideradas terroristas. Um país envolvido no acontecimento a citar é o Afeganistão, porque era a 
base da organização terrorista. 

 


