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TAREFA 01  

Leia abaixo um fragmento de um artigo científico: 
Este artigo mostra através da análise de dados censitários sobre uso da terra no Brasil que a possível dicotomia 

entre a preservação da vegetação natural e a produção de alimentos na realidade não existe. Demonstramos que 

o Brasil já tem uma área desprovida de vegetação natural suficientemente grande para acomodar a expansão da 
produção agrícola. Demonstramos também que a maior expansão se dá nas áreas ocupadas pelas chamadas 

culturas de exportação – soja e cana-de-açúcar – e não propriamente nas áreas ocupadas por arroz, feijão e 
mandioca, que são consumidos de forma direta pelo mercado nacional. Pelo contrário, a área colhida de arroz e 

feijão tem inclusive decrescido nas últimas décadas, enquanto a área colhida de mandioca encontra-se 
praticamente constante há quatro décadas. Os maiores entraves para a produção de alimentos no Brasil não se 

devem a restrições supostamente impostas pelo Código Florestal, mas, sim, à enorme desigualdade na 

distribuição de terras, a restrição de crédito agrícola ao agricultor que produz alimentos de consumo direto, a 
falta de assistência técnica que o ajude a aumentar a sua produtividade, a falta de investimentos em 

infraestrutura para armazenamento e escoamento da produção agrícola, a restrições de financiamento e 
priorização do desenvolvimento e tecnologia que permita um aumento expressivo na lotação de nossas 

pastagens, Palavras-chave: alimentos, uso do solo, preservação, leis ambientais, Código Florestal Brasileiro. 

Referência do fragmento acima: MARTINELLI, L.A., JOLY, C.A., NOBRE, C.A. & SPAROVEK, G. A falsa dicotomia 
entre a preservação da vegetação natural e a produção agropecuária. 

 
A partir da leitura do fragmento acima, responda: 

a) Quais são as principais características de um Artigo Científico? 

b) Qual é o assunto central? 

c) Quais são os problemas apresentados em relação ao tema? 

 

TAREFA 02  
SINÔNIMOS: 

  “São palavras que possuem significados iguais ou semelhantes.” 

a) Reescreva a oração abaixo usando Sinônimos, evitando assim a repetição de termos: 

 

O professor perguntou à criança se ela queria ler. A criança disse que não ao professor. Então, o 
professor sorriu e perguntou à outra criança se ela queria ler. 
 

 
 

 

 
 

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 permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais     
     serão anulados.  
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada  
     no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.  
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que  
     devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.  
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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO. 

 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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ANTÔNIMOS:  
“São palavras que apresentam significados opostos, contrários.” 

A partir da afirmativa acima, escreva o Antônimo das seguintes palavras: 

 Aberto 

 Bem  

 Bom  

 Forte  

 Gordo  

 Grosso  

 Grande 

 Inadequada  

 Ordem  

 Pesado  

 Presente 

 Progredir  

 Quente  

 Simpático  

 Soberba  

 


