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1. Em uma aula de Ciências, o(a) professor(a) apresentou os seguintes exemplos de unidades de 
conservação e suas características: 

Parque Nacional 

• Menos restritivo. 

• Permite atividades educativas, turísticas e de pesquisa científica. 

Reserva Biológica 

• Mais restritiva. 

• Intervenções humanas são limitadas a ações educativas e de manejo dos ecossistemas. 

Reserva Extrativista 

• Menos restritiva. 

• Área utilizada por populações tradicionais extrativistas, cujas atividades dependem da 
agricultura de subsistência, do extrativismo e da criação de animais.  

Cite um fator que justifica a criação de cada um desses tipos de unidade de conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9ºano 

2º bimestre – Avaliação 

2. Os 12 tipos de unidades de conservação dividem-se em duas categorias: unidades de proteção 
integral e unidades de uso sustentável. Cada uma delas apresenta características próprias e são 
importantes para diferentes finalidades. Observe as imagens a seguir. 

A 
Wikipedia/Wikimedia Commons 

B 
Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do 

Combu, Belém (PA). 

Parque Nacional (Parna) do Pantanal  

Matogrossense (MT). 

A partir dos nomes das unidades de conservação e das fotografias mostradas em A e B classifique-
as em unidade de proteção integral ou unidade de uso sustentável e explique suas características 
e a importância de cada um desses tipos de unidade de conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9ºano 

2º bimestre – Avaliação 

3. Em uma escola, durante a semana do meio ambiente, foram realizadas diversas palestras com a 
temática “conservação da biodiversidade”. Em uma dessas palestras, foi abordada a importância 
da criação de Unidades de Conservação (UC). Um dos estudantes chegou atrasado e perdeu a 
explicação a respeito das Florestas Nacionais (Flonas). 

Como você explicaria para o estudante a importância desse tipo de UC para a preservação da 
biodiversidade, considerando também a presença e a intervenção humana nessas áreas?  

 

 

 

 

 

 

 

4. Um dos maiores problemas ambientais da atualidade é o descarte inapropriado de objetos feitos 
de materiais não-biodegradáveis, como o plástico. Observe a imagem a seguir. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Acúmulo de garrafas PET em praia. 
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Visando a redução do acúmulo de lixo e da poluição causados por plástico, algumas medidas 
podem ser adotadas, como o consumo consciente, a reutilização e a reciclagem.  

Cite ao menos três atitudes que podem ser tomadas no dia a dia para implementar essas medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. O desperdício de água gera uma série de problemas para a manutenção desse recurso natural. A 
previsão é que, nos próximos anos, a disponibilidade de água doce seja drasticamente reduzida, 
de modo que a preservação da qualidade da água e seu reaproveitamento são as maiores 
preocupações atuais.  

Cite quatro atitudes que uma pessoa pode adotar para diminuir seu consumo individual de água, 
também chamado de “pegada hídrica”. 
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6. Leia o texto a seguir:  

Não importa quantas vezes se pode reutilizar os plásticos tradicionais. Isto não 

leva ao seu desaparecimento. A maior parte (mais de 80%) dos plásticos pós-consumo 

no Brasil vai acabar depositada nos aterros sanitários, nos lixões, nas ruas, parques, 

lagos, rios, mares, ou seja, no meio ambiente, se acumulando nestes locais por décadas 

antes que comecem a se degradar. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Resíduos de plástico, papel, papelão, papel metalizado, vidro e metal. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/informma/item/9411-res%C3%ADduos-de-pl%C3%A1stico,-papel,-papel%C3%A3o,-papel-metalizado,-vidro-e-metal.html>. 

 Acesso em: 16 out. 2018. 

O texto menciona, em outras palavras, que a reutilização de objetos de plásticos, embora seja 
relevante, não leva ao seu desaparecimento, por se tratar de um material que não se decompõe 
na natureza. Nesse contexto, qual medida individual é mais importante para reduzir o acúmulo de 
plástico no meio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) compreende as unidades de conservação 
(UC) federais, estaduais e municipais, sendo composto de 12 tipos diferentes de UCs, que se 
diferenciam quanto aos usos permitidos e às formas de proteção. 

Com relação a esse sistema: 

a) Uma Área de Proteção Ambiental tem como finalidade proteger a espécies nativas, sendo 

formada exclusivamente por terras públicas. 

b) Uma Área de Relevante Interesse Ecológico busca proteger ambientes singulares e 

ecossistemas regionais, podendo ser pública ou privada. 

c) Um Parque Nacional pode ser criado para preservar ecossistemas e paisagens naturais, sendo 

proibidas as atividades educativas, turísticas e de pesquisa científica. 

d) Uma Estação Ecológica pode ser aberta ao turismo e a atividades científicas e educativas, 

sendo uma área de propriedade privada criada a partir do interesse do proprietário. 

 

http://www.mma.gov.br/informma/item/9411-res%C3%ADduos-de-pl%C3%A1stico,-papel,-papel%C3%A3o,-papel-metalizado,-vidro-e-metal.html
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8. Leia o texto a seguir:  

Localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo, o Parque Nacional do Caparaó é um dos ícones do montanhismo no 

Brasil e abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, que tem 2.892 

metros de altitude. 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. Parque Nacional do Caparaó. Disponível em: 

<http://www.icmbio.gov.br/parnacaparao/4-parque-nacional-do-caparao.html>. Acesso em: 16 nov. 2018. 

A unidade de conservação mencionada no texto é uma: 

a) Unidade de uso sustentável, que concilia a conservação da biodiversidade com a presença de 

pessoas. 

b) Unidade de proteção integral, que permite a exploração direta de recursos naturais por meio 

de coleta ou consumo. 

c) Área de grande extensão, que tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica. 

d) Floresta Nacional, que visa a proteção e o estudo da diversidade, além do uso sustentável 

dos recursos naturais florestais. 

 

9. Analise as opções a seguir a respeito de aspectos relacionados ao lixo urbano, atribuindo V para 
as verdadeiras e F para as falsas. 

(   ) A destinação inadequada do lixo pode gerar vários problemas ambientais, como a poluição do 
solo e da água e o entupimento de bueiros. 

(   ) O lixo orgânico é todo resíduo de origem vegetal ou animal, e, quando coletado 
separadamente, pode ser utilizado para produção de adubo orgânico ou energia elétrica. 

(   ) A preocupação em reduzir a produção de lixo é desnecessária, pois todo esse material é 
reciclado, fortalecendo a economia local. 

A sequência correta de classificação das alternativas, de cima para baixo, é: 

a) V, F, F. 

b) F, V, F. 

c) V, V, F. 

d) F, V, V. 

  

http://www.icmbio.gov.br/parnacaparao/4-parque-nacional-do-caparao.html
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10. Leia o texto a seguir: 

A poluição atmosférica pode ser definida como qualquer forma de matéria ou 

energia com intensidade, concentração, tempo ou características que possam tornar 

o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, 

danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 

propriedade e à qualidade de vida da comunidade. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Qualidade do ar. Disponível em: <www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar>  

acesso em: 16 nov. 2018. 

Qual ação, individual ou coletiva, pode ser tomada para minimizar esse tipo de poluição? 

a) Evitar a utilização dos meios de transporte coletivos. 

b) Utilizar meios alternativos de transporte, como bicicletas. 

c) Reduzir a cobertura vegetal, aumentando os níveis de O2. 

d) Criar campanhas de incentivo ao uso de veículos individuais, como carros e motocicletas.  

 


