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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades 
(parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles 
relacionados. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 

O estudante cita que a criação de um Parque Nacional permite a preservação de 
ecossistemas e diferentes recursos naturais; a Reserva Biológica permite proteger a 
biodiversidade local pois prevê intervenções humanas mínimas; e a Reserva 
Extrativista assegura o uso sustentável dos recursos naturais em áreas já utilizadas 
por populações extrativistas. 

50% 
O estudante consegue justificar corretamente a importância da criação de apenas 
um ou dois tipos de unidades de conservação apresentados. 

0% 
O estudante não consegue justificar a importância da criação de nenhum dos tipos 
de unidade de conservação apresentados ou as cita de forma incorreta. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em compreender a 
importância e diferenças entre os tipos de unidade de conservação. Solicite aos estudantes 
que, individualmente, pesquisem se existem unidades de conservação no município onde 
vivem ou em municípios próximos. Caso haja, proponha que se informem a respeito do tipo 
de unidade de conservação e qual é sua importância. Proponha que os estudantes discutam 
a respeito dessa unidade de conservação e exponham as informações obtidas. Por fim, 
recomende que pesquisem a respeito do Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí), unidade 
de proteção integral, como forma de ampliar o estudo. Realizada as pesquisas, realize uma 
roda de conversa sobre os pontos que consideraram relevantes e a importância desse parque 
para a população local e para os cientistas (como biólogos, historiadores, ambientalistas, 
paleontologistas, arqueólogos, estudiosos em arqueoastronomia, entre outros). Após o 
debate, caso seja possível, apresente um vídeo que mostre esse parque e as problemáticas 
que o envolvem. Sugerimos o documentário Serra da Capivara produzido pela Unesco e 
disponível em:  <http://www.youtube.com/watch?v=9576H-X39J8> (acesso em: nov. 2018).       

http://www.youtube.com/watch?v=9576H-X39J8
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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades 
(parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles 
relacionados. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 

O estudante identifica corretamente que a fotografia A é uma Unidade de Uso 
Sustentável, pois permite a exploração e a moradia de pessoas, como pode ser 
observado na imagem, e que a fotografia B é uma Unidade de Proteção Integral, pois 
é um ambiente natural que não pode ser habitado pelo ser humano. As áreas de uso 
sustentável (A) propiciam o uso planejado e controlado de recursos e conciliam 
conservação da biodiversidade com a presença de populações humanas nas áreas 
protegidas de modo sustentável. Já as áreas de proteção integral (B) são importantes 
porque permitem: proteção máxima de uma região e seu ecossistema; ausência de 
exploração direta de recursos naturais; intervenções humanas indiretas e restritas.  

50% 
O estudante consegue classificar as imagens das duas unidades de conservação, mas 
não apresenta as características e a importância de cada uma delas, ou vice-versa. 

0% 
O estudante não consegue classificar as imagens das duas unidades de conservação 
nem apresentar as características e a importância de cada uma delas. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em identificar e 
justificar a importância das diferentes categorias de unidades de conservação. Trabalhe com 
os estudantes o texto da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Organize a turma em dois grupos e 
distribua cópias do Capitulo III - Das categorias das Unidades de Conservação. Faça uma breve 
exposição a respeito da divisão das UCs por categorias. Explique que elas estão separadas em 
dois grandes grupos: proteção integral e uso sustentável. Ao todo são 12 tipos (sendo cinco 
de proteção integral e sete de uso sustentável). Proponha que cada grupo fique responsável 
por pesquisar informações e exemplos desses tipos. Oriente os estudantes a buscarem 
informações acerca dos objetivos dos diferentes tipos de unidades, onde se localizam e quais 
biomas abrangem, apresentando seus resultados em seguida para o outro grupo. 

 

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?  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades  
(parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles 
relacionados. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 

O estudante justifica corretamente que a criação de Florestas Nacionais contribui 
para promover o uso sustentável de recursos florestais e a pesquisa científica, com 
ênfase em métodos para exploração sustentável da floresta nativa. Nesse tipo de UC, 
é permitida a permanência de populações tradicionais que as habitavam quando 
foram criadas, bem como a visitação pública, de acordo com as normas 
estabelecidas. 

50% 
O estudante justifica corretamente apenas a importância das Florestas Nacionais, 
sem abordar a intervenção do ser humano nessa unidade de conservação, ou vice-
versa. 

0% 
O estudante justifica de maneira equivocada a importância da criação de Florestas 
Nacionais para a conservação da biodiversidade, sem abordar a ação do ser humano 
nessa unidade de conservação. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em justificar a 
importância das Florestas Nacionais, considerando as atividades humanas nessas unidades de 
conservação. Como recurso para trabalhar o tema, apresente aos estudantes o documentário 
a respeito da Floresta Nacional do Amapá, realizado pelo ICMBio. A Floresta Nacional do 
Amapá é uma unidade de conservação de uso sustentável, administrada pelo ICMBio, e possui 
460.352,61 hectares de área no bioma Amazônia. Sugestão de vídeo disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=xLanfCxg1rs> (acesso em: nov. 2018).  Após a exibição do 
vídeo, proponha um debate, permitindo que os estudantes exponham suas impressões acerca 
do documentário e da importância das Florestas Nacionais. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xLanfCxg1rs
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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. 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 

100% 

O estudante explica corretamente que o consumo consciente envolve repensar 
nossas atitudes gerando menos produtos plásticos. Exemplos bastante divulgados na 
atualidade são a eliminação ou redução do consumo de objetos descartáveis, como 
canudos e copos, que são utilizados por pouco tempo e geram lixo 
desnecessariamente e o uso de sacolas retornáveis ao invés de sacolas plásticas. O 
estudante também cita a reutilização de materiais para outras finalidades, como 
reutilizar potes de vidro para armazenamento de objetos ou alimentos, e a separação 
e a destinação corretas do lixo reciclável. 

50% 
O estudante cita corretamente apenas uma ou duas atitudes que podem ser tomadas 
no dia a dia para implementar medidas de redução do lixo e da poluição causados 
por plástico. 

0% 
O estudante não cita ou cita incorretamente atitudes que podem ser tomadas no dia 
a dia para implementar medidas de redução do lixo e da poluição causados por 
plástico. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldades em identificar atitudes 
do dia a dia que podem contribuir com a redução do lixo e da poluição ambiental pelo uso excessivo 
de materiais plásticos. Muitos estudantes compreendem com clareza os problemas ambientais 
decorrentes do excesso de lixo gerado pelo ser humano e a poluição ambiental que causam, mas 
apresentam dificuldade em transpor esse conhecimento para o dia a dia e compreender quais 
atitudes diárias podem minimizar os efeitos danosos do uso excessivo de plástico. É interessante 
apresentar algumas iniciativas de redução do uso de objetos plásticos, como o incentivo à redução 
de canudos e copos descartáveis. Se possível, apresente aos estudantes algumas iniciativas nesse 
sentido, por exemplo, a campanha Nesse verão, dispense o canudinho, promovida pela ONG WWF. 
É possível encontrar informações sobre essa campanha no seguinte endereço eletrônico:      
<www.wwf.org.br/informacoes/sala_de_imprensa/?62902/Nesse-verao-dispense-o-canudinho> 
(acesso em: nov. 2018). 
Além disso, promova discussões acerca dos materiais que podem ser reciclados e como a 
reciclagem pode ser realizada. Verifique se em sua cidade há alguma cooperativa que realize a 
reciclagem de algum tipo de material. Caso exista, pode-se agendar uma visita para que os 
estudantes conheçam um pouco mais do processo. Se não houver essa possibilidade, apresente 
um dos seguintes documentários sugeridos a respeito do processo de reciclagem: Reciclagem no 
Brasil (produzido pelo CEMPRE, Compromisso Empresarial para Reciclagem), ou Luxo do lixo 
(documentário realizado pela Naturesco em parceria com o Sesc). 

 

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”. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 

100% 

O estudante consegue propor quatro ou mais iniciativas individuais para contribuir 
com o uso responsável da água, por exemplo, fechar a torneira durante a escovação 
dos dentes; tomar banhos de 5 minutos; reutilizar a água da lavagem de roupas para 
a limpeza de quintais, calçadas e de outros ambientes externos; não lavar as calçadas 
utilizando água potável; lavar o carro utilizando baldes ao invés de mangueiras; não 
praticar o consumo excessivo de objetos e roupas etc. 

50% 
O estudante consegue propor apenas uma ou duas iniciativas para contribuir com o 
uso responsável da água. 

0% 
O estudante não consegue propor iniciativas individuais para contribuir com o uso 
responsável da água. 

  

http://www.wwf.org.br/informacoes/sala_de_imprensa/?62902/Nesse-verao-dispense-o-canudinho
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em identificar atitudes 
que possam contribuir com o uso responsável da água. Divida a turma em grupos de quatro 
estudantes e peça que organizem uma lista de atividades que consomem água realizadas pela 
sociedade, como abastecimento de água para o nosso consumo, utilização de água na agricultura 
e criação de animais, indústrias e estabelecimentos comerciais e de serviços, geração de energia e 
outros. Em seguida, peça que os grupos discutam e proponham ações que contribuam para 
economia de água em cada uma das atividades listadas. Por fim, organize uma roda de conversa 
para que em conjunto elaborem medidas individuais que promovam a redução da pegada hídrica. 

 

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? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 

100% 

O estudante cita corretamente que o consumo consciente, com a redução do uso de 
plástico, é a medida mais importante para contribuir com diminuição do acúmulo 
desse material no ambiente, porque somente a reutilização e a reciclagem não são 
suficientes para conter esse grave problema ambiental. Algumas iniciativas que 
podem ajudar a diminuir o consumo de plástico são: redução do consumo de 
embalagens plásticas; eliminação do uso de canudos descartáveis; uso de sacolas 
reutilizáveis no supermercado; substituição de copos descartáveis por copos 
reutilizáveis, etc. 

50% 
O estudante cita corretamente apenas uma ou duas iniciativas que podem ajudar a 
diminuir o uso excessivo de plástico.  

0% 
O estudante não cita iniciativas que podem ajudar a diminuir o uso excessivo de 
plástico. 

  

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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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em propor 
iniciativas que contribuam para diminuir o uso excessivo de plástico. Solicite que, em grupos 
de seis integrantes, eles realizem uma campanha de conscientização do uso de materiais 
plásticos para ser divulgada pela escola. Os estudantes devem pesquisar e sugerir medidas 
que possam ser adotadas na escola, como evitar utilizar canudos plásticos, utilizar canecas e 
copos reutilizáveis em vez de copos descartáveis, levar lanches em embalagens reutilizáveis e 
não em embalagens descartáveis, etc. Durante o desenvolvimento das pesquisas assegure-se 
que os estudantes reflitam sobre a ineficiência dos programas de reciclagem que teriam o 
potencial de reduzir o descarte precoce de plástico no meio ambiente. Se possível, produza 
panfletos de divulgação para serem distribuídos para as famílias dos estudantes. Oriente-os 
na confecção desses panfletos, para que distribuam as informações necessárias de modo 
coerente e claro ao leitor, e auxilie-os a obter imagens de uso gratuito para serem 
incorporadas ao panfleto. Para isso, é possível realizar uma busca na internet por imagens 
com direitos de uso livre.  

 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades 
(parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles 
relacionados. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa opção não compreende que uma Área de Proteção 
Ambiental pode ser formada por terras públicas ou privadas. 

b 
O estudante que seleciona essa opção compreende a importância da Área de Relevante 
Interesse Ecológico, bem como suas características.  

c 
O estudante que opta por esse item não compreende que as atividades educativas, 
turísticas e de pesquisa científica são permitidas em Parques Nacionais. 

d 
O estudante que seleciona essa opção não compreende que uma Estação Ecológica é 
uma área pública de unidade de proteção integral que tem como propósito a 
preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas ou visitas educativas.  
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em diferenciar a 
finalidade dos tipos de unidades de conservação. Proponha a formação de grupos de quatro 
integrantes e distribua cópias do mapa do Brasil com a divisão dos biomas brasileiros. 
Entregue a eles também um segundo mapa com as principais unidades de conservação 
presentes no território nacional e uma cópia do Capítulo III da Lei nº9.985, de 18 de julho de 
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da natureza (SNUC). 
Solicite que comparem os dois mapas e identifiquem em quais biomas existem mais unidades 
de conservação. Os grupos podem utilizar papel vegetal para extrair os contornos dos biomas 
e sobrepô-los ao mapa de UCs encontrando assim as informações solicitadas. Questione os 
grupos a respeito da criação e dos tipos de UCs em determinados biomas e não em outros. 
Aborde questões como: 

• Por que é importante proteger essas áreas? 

• O que pode ser feito para que sejam conservadas? 

 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 
(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, 
reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa opção não compreende que o Parque Nacional é uma 
unidade de proteção integral, e não de uso sustentável. 

b 

O estudante que seleciona essa opção não compreende que uma área de proteção 
integral (como é o caso dos Parques Nacionais), não permite a exploração direta de 
recursos naturais por meio de coleta ou consumo, possuindo, portanto, regras mais 
restritivas. 

http://www.icmbio.gov.br/parnacaparao/4-parque-nacional-do-caparao.html
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c 
O estudante que seleciona esse item compreende o que é um Parque Nacional, suas 
características e a sua importância.  

d 
O estudante que opta por esse item não compreende que as características da unidade 
mencionada nesta opção se referem à Floresta Nacional, uma unidade de uso 
sustentável, e não a um Parque Nacional. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em caracterizar e 
justificar a importância dos Parques Nacionais. Divida a turma em grupos de cinco integrantes.  
Peça que cada grupo escolha um Parque Nacional, evitando repetições, e solicite que os 
grupos pesquisem a respeito dele. Os estudantes devem pesquisar quais ações de 
preservação são adotadas, se são efetivas e o que eles pensam que poderia ser feito para 
auxiliar na preservação dessas áreas. Em seguida, proponha que eles discutam a respeito das 
informações obtidas com as pesquisas e convide cada grupo para apresentar suas ideias para 
a turma. 

 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 4 

Justificativas 

a 
O estudante que opta por esse item não compreende que a segunda afirmativa é 
verdadeira. 

b 
O estudante que seleciona esse item não compreende que a primeira afirmativa é 
verdadeira. 

c 

O estudante compreende que: a primeira opção é verdadeira, pois a destinação 
inadequada do lixo pode promover diversos problemas socioambientais, uma vez que 
esse material tem grande potencial para poluir o solo, bloquear a passagem de água nos 
bueiros e nas galerias pluviais, dentre outros; a segunda afirmativa é verdadeira, pois 
lixo orgânico, um material de origem biológica (animal ou vegetal), pode ser utilizado na  
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produção de adubo; e a terceira opção é falsa, pois a reciclagem do lixo ainda é 
insuficiente no Brasil. 

d 
O estudante que seleciona esse item não compreende que a primeira afirmativa é 
verdadeira e a terceira afirmativa é falsa, pois nem todo lixo é reciclável e a reciclagem 
do lixo ainda é insuficiente, inclusive no Brasil. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em compreender 
ações sustentáveis relacionadas à produção e destinação do lixo. Se julgar pertinente e houver 
oportunidade junto à escola, proponha aos estudantes que separem o lixo reciclável do lixo 
orgânico produzido no colégio durante um mês, com a utilização de luvas de proteção. Em 
seguida, solicite que façam um levantamento da quantidade de cada material que poderá ser 
reciclado ou reaproveitado (plástico, vidro, metal e papel) e produzam um gráfico de barras 
para cada um deles. Se possível, envolva o(a) professor(a) de Matemática nessa atividade. 
Tendo o gráfico pronto, eles podem analisá-lo para terem uma referência visual da proporção 
dos diferentes materiais que são descartados e da consequência desse descarte. É provável 
que o plástico seja o material mais significativo, o que pode gerar uma reflexão sobre a 
redução do uso desse material na escola.  

 

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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 4 

Justificativas a 
O estudante que seleciona esse item não compreende que evitar o transporte coletivo 
incentiva a população a utilizar mais veículos próprios, o que pode colaborar para o 
aumento da poluição atmosférica. Assim, o transporte coletivo é uma boa opção. 
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b 
O estudante compreende que uma ação que pode ser realizada por qualquer cidadão é 
optar por meios de transporte que não utilizem combustíveis fósseis, e a bicicleta tem 
sido uma alternativa para esse fim. 

c 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que os vegetais liberam O2 
durante a fotossíntese e que a redução da cobertura vegetal diminuiria os níveis de gás 
oxigênio na atmosfera. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o incentivo à utilização 
de veículos individuais não reduz a emissão de gases poluentes da atmosfera.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente estão com dificuldade em identificar 
ações que podem minimizar a poluição atmosférica. Debata com os estudantes o que é 
poluição ambiental e peça que eles apontem os agentes causadores da poluição, bem como 
estratégias para minimizar a poluição atmosférica. À medida que respondem, registre no 
quadro os pontos abordados por eles. Proponha uma campanha de conscientização na escola, 
e peça que os estudantes confeccionem painéis com o que foi discutido em sala de aula para 
que sejam apresentados à comunidade escolar. 

 


