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A questão abaixo foi resolvida em vídeo pela Equipe de Ensino do Colégio e Curso Pré-Vestibular _A_Z, líder em aprovação nas carreiras 
mais concorridas, com ensino de alta qualidade e atendimento personalizado. Acesse o site deaaz.com.br/videos-deaaz e procure pelo 
CÓDIGO abaixo. Conheça outros materiais de preparação para o vestibular e o ENEM em http://deaaz.com.br. 
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CÓDIGO: B0173 
 
QUESTÃO  
 
(ENEM 2010 - 1ª Aplicação) A lavoura arrozeira na planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à 
salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução de produção da lavoura. Solos com processo de 
salinização avançado não são indicados, por exemplo, para a cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de 
embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água retida no solo. 

(M.Cultura do arroz: salinização de solos em cultivos de arroz. //agropage.tripod.com/saliniza.html. acesso em: 25 juin.2010(adptado).) 
 
 

A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno 
conhecido por seca fisiológica, caracterizado pelo(a) 
a) aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células das raízes das plantas, 

impedindo, assim, que a água seja absorvida. 
b) aumento da salinidade, em que o solo atinge um nível muito baixo de água, e as plantas não têm força de sucção para absorver a 

água. 
c) diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas não têm forças de sucção, fazendo com que a água não seja 

absorvida. 
d) aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, não tendo força de sucção para superá-la. 
e) Diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas ficam túrgidas e não tem força de sudação para superá-la 


