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Expectativa 

Pergunta 1 

A) FALSO. Rachel Carson é uma das grandes desconhecidas dentro do estudo da biologia e seu 
nome é pouco conhecido inclusive nos círculos científicos.  

B) VERDADEIRO. O texto 2 afirma que o DDT é solúvel em gordura, mas não o é em agua, por 
isso a dificuldade em ser eliminado na urina 

Pergunta 2 

A) Carson sofreu críticas das empresas multinacionais, porque seu livro “La primavera 
silenciosa” criticava fortemente as empresas químicas que utilizavam substancias tóxicas.  

B) As críticas eram pessoais e realizadas de forma pouco científica: utilizavam seu estado civil e 
sua ideologia política com o objetivo de desqualifica-la/desprestigiá-la/vilipendiá-la. 

Pergunta 3 

A) VERDADERO. O texto 1 não afirma em que época foi publicado o livro, porém deixa marcas 
de que que faz mais de 25 anos. O texto afirma, por exemplo, que embora a consciência 
ambiental não tenha aparecido no ser humano antes de 25 anos atrás, este livro foi pioneiro 
ao chamar a atenção para o tema. 

B) A partir de 1970 a produção de DDT foi diminuindo, posto que seu uso foi proibido em alguns 
países por causa de efeitos colaterais do produto.  

Pergunta 4 

Desvantagens: 

1. É um composto muito estável, que permanece muitos anos sem degradar-se. 

2. É solúvel nos lípidos/lipídios, portanto se acumula na gordura animal o que faz que seja 
transmitido pela cadeia trófica, aumentando a sua concentração; 

3. Existem indícios bastante sérios de que pode ser cancerígeno para os seres humanos. 

Pergunta 5 

[Ela] Publicou muitos livros dedicados, principalmente, à biologia marinha, mas o [livro] que a 
tornaria fruto de controvérsia foi o intitulado "A Primavera Silenciosa", uma das obras de 
divulgação científica consideradas mais importantes. Foi a primeira pessoa que conseguiu 
demonstrar/expor como o ser humano estava ameaçando a vida na Terra. 

O livro, que criticou amplamente as empresas químicas que utilizavam substâncias tóxicas, não 
agradou às multinacionais, que criticaram a autora, por vezes, de maneiras não-científicas: 
usando seu estado civil de solteira e sua ideologia política para desqualificá-la/desacreditá-la. 

No livro, Carson analisa como o DDT, um inseticida, acaba com uma praga de besouros. Estes, 
por sua vez, foram comidos por pássaros insetívoros, que morreram ao ingerir o veneno. Por 
outro lado, a autora explicou como a água arrastou a substância para os solos, lagos e 
nascentes, causando mortes em massa. Segundo ela, tudo levaria a uma primavera sem 
pássaros: "Uma primavera silenciosa" 

Embora a consciência ambiental em humanos não tenha aparecido antes de cerca de 25 anos 
atrás, este livro chamou a atenção pela primeira vez para essa questão e estimulou a prática de 
políticas ambientais mais severas. 

 


