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1. Preencha as lacunas das frases a seguir com as palavras do quadro. Cada palavra pode ser usada apenas
uma vez.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DESMATAMENTO

POLUIÇÃO

A) ..............................................................: Trata-se da remoção da vegetação natural para dar lugar a plantações,
pastagens e construções ou explorar madeira e minérios.
B) .............................................................: Trata-se da conservação do planeta, garantindo que as gerações
futuras ainda encontrem recursos naturais.
C) ..............................................................: Corresponde a um problema ambiental que ocorre, principalmente,
nas grandes cidades. Prejudica a vida de pessoas, plantas e animais.

Wessel du Plooy/Shutterstock

2. Observe a imagem.

Qual é o problema retratado na imagem? Como ele afeta o meio ambiente e as pessoas?
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3. Leia a frase.
“Conservar e Preservar - Conservar os recursos naturais implica usá-los de forma econômica e racional
para que os renováveis não se extingam por mau uso e os não renováveis não se extingam rapidamente.”
Explique, com suas palavras, o que significa conservar.

4. Poluição é tudo aquilo que ocasiona desequilíbrio ecológico em nosso planeta. Tais alterações podem
ocorrer no ar e na água. Podem ser provocadas pela ação da água, do vento e pelo próprio homem.
Numere a 2ª coluna de acordo com os tipos de poluição escritos na 1ª coluna:
(

)

O trânsito de veículos

(B) Poluição do solo

(

)

As pichações

(C) Poluição do ar

(

)

Os esgotos

(D) Poluição visual

(

)

A fumaça tóxica

(E) Poluição sonora

(

)

A erosão

Todos nós temos responsabilidade na preservação do meio ambiente.
A poluição é um dos problemas mais sérios que a humanidade enfrenta atualmente, mas é claro que esse
problema não começou agora. Na realidade é um processo que começou há décadas, basicamente pela
ação desordenada do homem na natureza.
A foto a seguir mostra um rio poluído.
Vectorpouch/Shutterstock

5.

(A) Poluição da água

Escreva 3 ações do homem que podem ter contribuído para a poluição desse rio.
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6. A imagem a seguir mostra uma atitude importante para o descarte do nosso lixo.

Explique de que maneira essa atitude contribui para o futuro da humanidade no planeta Terra.

Anson_shutterstock/Shutterstock

7. É muito comum vermos o símbolo abaixo relacionado à reciclagem e ao consumo consciente.

Explique o que é o consumo consciente e dê um exemplo.
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8. Leia o texto a seguir.
A campanha publicitária lançada pelo governo para incentivar o uso consciente de energia elétrica é
baseada em personagens fictícios da “Família Luz”, composta pelo pai, mãe, dois filhos e uma empregada
doméstica. As peças publicitárias serão veiculadas na televisão, rádio e na internet, onde a filha mais
nova da família apresenta vídeos comentando o consumo de energia na casa. A população é convidada a
participar do debate, compartilhando as dicas de economia de energia nas redes sociais.
“FAMÍLIA Luz” vai orientar população a economizar energia. Disponível em: <http://goo.gl/aYn47P>. Acesso em: 2 abr. 2015. (Fragmento.)

Qual dica você compartilharia para a economia da energia? Por quê?

Paulo Werner/Acervo do ilustrador

9. Analise o cartum a seguir.

Qual é a mensagem do cartum?

10. Analise o bairro em que você mora. Pense sobre o comportamento das pessoas que você conhece em
relação à natureza.
A) Você acredita que todos a sua volta têm atitudes corretas em relação ao meio ambiente?

B) Como você pode ajudar essas pessoas a entender a importância da preservação da natureza?
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