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GABARITO 

O ser humano e o ambiente 

   1 - Observe bem o rosto de cada personagem na imagem abaixo e escreva, nos balões, 
o                                              diálogo entre eles. Qual seria a conversa, entre eles, a respeito 
da degradação ambiental retratada                                                                    na imagem? 
 

 
 

 Escreva um pequeno texto falando sobre as providências que poderiam ter sido tomadas 
para que essa situação não ocorresse.  

  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

PESSOAL 
 
 



2 - Observe a imagem a seguir e responda. 

 

 
 

 Qual é o assunto principal tratado na imagem? 
O ASSUNTO DO TEXTO É A POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE, MAIS ESPECIFICAMENTE, A 
QUE OCORRE NAS ÁGUAS DOS RIOS E MARES. 
 

 Quem são os principais responsáveis por essa poluição? 
OS PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS POR ESSA POLUIÇÃO SÃO OS SERES HUMANOS. 
 

 O que você pode fazer, quando vai à praia, para evitar que o lixo que você e sua família 
produzem vá parar no fundo do mar? 

RECOLHER O LIXO PRODUZIDO E DESCARTÁ-LO EM LOCAL ADEQUADO. EVITAR 
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS... 
 
3 - Escreva ( C ), se a alternativa for correta e ( E ), se a alternativa for errada..  
 

a) (     E     )  Na imagem, a cara dos peixes está feliz por causa dos objetos lançados no 

mar. 

  

b) (      C    )  É possível ver que tem uma seringa espetada em um dos peixes. 

 

c) (   C  )  Pilhas e baterias não devem ser lançadas no mar, pois poluem; devem ser 

descartadas em locais apropriados. 

 

d) (      E     )  Latas e garrafas PET não representam risco à vida dos animais marinhos. 

 
 

 

 



4 - Na imagem, dos objetos lançados no mar, quais estão em maior quantidade? 

 

a) (           ) Pneus e pilhas.  

b) (           ) Garrafas PET e sapatos. 

c) (     X    ) Seringas e latas. 

d) (           ) Sapatos e lâmpadas. 

Você sabia? 

Quando as garrafas PET são descartadas, deixadas nos mares, oceanos e rios, elas levam 

aproximadamente 400 anos para se degradar. Causam danos à vida dos animais marinhos e 

ao meio ambiente, estragam a beleza das praias e, assim, podem atrapalhar até a economia; 

afinal, quem gostaria de frequentar um ambiente cheio de poluição, de sujeira? Atenção! 

Degradar significa desgastar, dissolver. 

  

5 - Escolha a palavra mais adequada dos parênteses e complete as frases com exemplos de 
cuidado com o MEIO AMBIENTE. 
 

a) Meu relógio caiu e o vidro quebrou; neste caso, não vou jogar fora, vou consertar. Então 
eu vou_________________________________ (reduzir/ reparar).  

 

b) Fui a uma loja comprar sandálias. Nesse dia, houve uma promoção relâmpago: quem 
comprasse duas sandálias ganharia a terceira. Porém, percebi que não preciso de tantas 
sandálias, então recusei o brinde, isso porque, já que eu não preciso eu 
posso,______________ (recusar/reutilizar). 

 

c) Muitos dos produtos oferecidos apareceram na TV. Mas, antes de comprar algum 
produto, eu me pergunto se realmente preciso dele e se preciso comprá-lo. Essa atitude 
se chama______________________ (reciclar/repensar). 

 

d)  Separo materiais, como papel, embalagens de vidro, latas de plástico e alumínio, e os 
coloco na coleta seletiva. São encaminhados para uma cooperativa, transformados em 
matéria-prima e encaminhados para a indústria, onde encontram novos produtos. Estou 
contribuindo para ___________________  (reciclar/reintegrar).  

 

e) Normalmente, eu converto embalagens, como garrafas PET, garrafas de amaciante, 
potes, enlatados e similares em objetos úteis, como vasos, potes para armazenar 
biscoitos e similares. Com um pouco de tinta e criatividade, ofereço outro destino para 
materiais que seriam jogados fora. Isso significa _________________________ 
(reutilizar/recusar).  

 
 

Fontes pesquisadas: 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/11/1933925-chico-bento-da-turma-da-monicaluta-contra-o-desmatamento-no-pantanal.shtml  
(https://segurancatemfuturo.com.br/index.php/2016/08/26/o-impacto-ambiental-das-garrafas-plasticas/) 

 www.wilsonvieira.net.br/2018/04/por-acidente-cientistas-criam-enzima.html 
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