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Texto 1 

Por que a biodiversidade é importante? 

Qual é o valor de um metro cúbico de água liberado pela Floresta Amazônica, por evaporação, que retorna em 

forma de chuva, mantendo o clima úmido da região? Qual é o valor dos nutrientes acumulados nos troncos e nas 

cascas de árvores centenárias? Quais seriam os prejuízos provocados pelos incêndios na Amazônia se estes não 

se apagassem nas margens das florestas? Quanto vale um quilo de carbono que deixa de ser liberado para a 

atmosfera por estar estocado em suas florestas?  

Estas perguntas estão relacionadas ao valor do que pode ser chamado "serviço ecológico" fornecido pela floresta 

Amazônica. A importância desses serviços fica clara quando se projeta um cenário de "Amazônia desmatada". Se 

a maior parte da vasta extensão de floresta existente hoje fosse removida, além do desaparecimento de número 

enorme de espécies, a atmosfera da Terra passaria a ter muito mais gás carbônico, agravando o efeito estufa e o 

consequente aquecimento global.  

Portanto, a biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza por ser responsável pelo equilíbrio 

e pela estabilidade dos ecossistemas. Além disso, a biodiversidade é fonte de imenso potencial econômico por ser 

a base das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras, florestais e também a base da indústria da biotecnologia, 

ou seja, da fabricação de remédios, cosméticos, enzimas industriais, hormônios, sementes agrícolas. Portanto, a 

biodiversidade possui, além do seu valor intrínseco, valor ecológico, genético, social, econômico, científico, 

educacional, cultural, recreativo... Com tamanha importância, é preciso conhecer e evitar a perda da 

biodiversidade! 

 

Fatores que ameaçam a conservação da biodiversidade 

A perda da biodiversidade envolve aspectos sociais, econômicos, culturais e científicos. A situação é 

particularmente grave na região tropical. Populações humanas crescentes e pressões econômicas estão levando a 

uma ampla conversão das florestas tropicais em um mosaico de hábitats alterados por ação humana.  

 

 
 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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Questão 1 
O fichamento é um registro feito em resumo  das ideias principais de um texto, que pode ser um livro, ou parte 

dele, um artigo de revista e uma reportagem jornalística, por exemplo. 

Elabore um fichamento do Texto 1. 
 

Questão 2 
Crie um exemplo de texto injuntivo ou instrucional. (Mínimo 10 linhas) 

 
Questão 3 

Explique as principais funções dos Recursos Gráficos presentes nos textos em geral. 

(aspas, negrito, sublinhado, itálico, divisão silábica e maiúsculas) 
 

 
Texto 2 

 
Questão 4 

A partir da observação do Texto 2, descreva as principais características do texto de Campanha Comunitária. 
 

Questão 5 

Crie novos elementos (palavras e imagens) e acrescente ao Texto 2, de forma a enriquecer a Campanha 
Comunitária sobre a importância da Coleta Seletiva. 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL 

A partir da leitura e análise dos textos 1 e 2, elabore uma Crônica Argumentativa sobre a Coleta Seletiva do 

lixo em seu bairro ou cidade, e de que forma esse fato afeta diretamente a biodiversidade. 
(Mínimo 15 linhas) 

 
 

 

 


