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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também 

que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os 

familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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RELEVO BRASILEIRO 
 

O relevo apresenta diferentes formações que são consequências das ações de agentes 

endógenos (resultado da energia do interior do planeta que se manifesta pela dinâmica ou tectônica 

das placas) e agentes exógenos (associados ao clima da área, como as chuvas, ventos e geleiras, que 

criam ou dão as formas esculturais ao relevo através de um processo erosivo). 

O relevo brasileiro tem formação antiga e resulta, principalmente, da sucessão de ciclos 

climáticos e da ação das forças internas da Terra, como a movimentação das placas tectônicas, as 

falhas e o vulcanismo. 

 

 
Pico da Neblina 

 

Planaltos – São formas de relevo elevadas, com altitudes superiores a 300 metros. Podem ser 

encontradas em qualquer tipo de estrutura geológica. Nas bacias sedimentares, os planaltos 

caracterizam-se pela formação de escarpas em áreas de fronteira com as depressões. Formam 

também as chapadas, extensas superfícies planas de grande altitude. Com 2.995,30 metros, o pico 

da Neblina é o ponto mais alto do relevo brasileiro. 

 

Depressões – São áreas rebaixadas em consequência da erosão, que se formam entre as bacias 

sedimentares e os escudos cristalinos. Algumas das depressões localizadas às margens de bacias 

sedimentares são chamadas depressões marginais ou periféricas. Elas estão presentes em grande 

número no território brasileiro e são de variados tipos, como a depressão da Amazônia Ocidental 

(terrenos em torno de 200 metros de altitude). 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



Planícies – São unidades de relevo geologicamente muito recentes. É uma superfície extremamente 

plana, sua formação ocorre em virtude da sucessiva deposição de material de origem marinha, 

lacustre ou fluvial em áreas planas. Normalmente, estão localizadas próximas do litoral ou dos 

cursos dos grandes rios e lagoas, como as planícies da lagoa dos Patos e da lagoa. 

 

1) Assinale a alternativa que indica as formas de relevo onde predominam os processos de erosão 

em detrimento do acúmulo da sedimentação: 

A) Montanhas e planaltos. 

B) Planícies e depressões. 

C) Planícies e planaltos. 

D) Montanhas e planícies. 

E) Planaltos e depressões. 

 

2) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

1 - Relevo       

2 - Planície 

3 - Montanhas      

4 - Planaltos 

5 - Depressões       
 

(___) Áreas de maiores elevações da superfície terrestre.  

(___) Áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas.  

(___) Formas da superfície terrestre.  

(___) Áreas irregulares onde a erosão é maior que a deposição.  

(___) Áreas planas onde a deposição é maior que a erosão. 
 

O ordenamento correto da segunda coluna é: 

A) 3, 5, 1, 2 e 4. 

B) 3, 5, 1, 4 e 2. 

C) 3, 5, 4, 1 e 2. 

D) 5, 3, 1, 4 e 2. 

E) 5, 3, 1, 2 e 4. 

 

3) Pesquise por que em comparação a maioria dos países Sul-americanos, o relevo brasileiro não 

apresenta grandes altitudes. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



4) Sobre o relevo brasileiro, julgue as afirmativas a seguir: 
 

I. As áreas de depressão no Brasil correspondem somente às zonas de depressão relativa, com 

altitudes variando entre 100 e 500 metros, com destaque para a Depressão Sertaneja e a do São 

Francisco. 

II. As áreas de planície do Brasil estão restritas às margens de grandes rios e seus afluentes, além 

de boa parte do litoral do país. 

III. O centro-sul do Brasil é predominantemente constituído por formações planálticas. 
 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 
 

A) I          B) II          C) III          D) I e III          E) I, II, e III 

 

5) O relevo brasileiro não apresenta elevadas altitudes. Cerca de 92% do espaço natural do país 

apresenta altitudes inferiores a 900 metros acima do nível do mar. Isso ocorre porque: 

a) Predomina no país a ação dos agentes endógenos. 

b) A formação geológica do Brasil é antiga. 

c) Ocorrem frequentes terremotos, que aplainam o relevo. 

d) A atividade humana atuou no sentido de degradar as formas antigas da superfície. 

e) O Brasil localiza-se, em grande parte, nas zonas de encontro entre placas tectônicas. 

 
6) Sobre o relevo brasileiro, pode-se afirmar que: 
 

I - o predomínio dos planaltos no Centro - Sul do Brasil é um dos responsáveis pelo elevado 

potencial hidroelétrico da região. 

II - da interação entre as rochas do embasamento cristalino e o clima tropical úmido resulta a 

presença de solos de grande potencial erosivo. 

III - os planaltos do Brasil Central apresentam, como características, as chapadas e os 

chapadões recobertos pela vegetação dos cerrados. 

IV - as dificuldades oferecidas pelos planaltos, para a construção de ferrovias, explicam a quase 

inexistência deste meio de transporte no país.  
 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente I, III e IV estão corretas. 

b) Somente I, II e IV estão corretas. 

c) Somente I, II e III estão corretas. 

d) Somente II, III e IV estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 
 

Organização Político-administrativa do Brasil 
 

BRASIL - é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior 

do mundo em área territorial (equivalente a 47,3% do território sul-americano) e sexto 

em população (com mais de 210 milhões de habitantes). É o único país na América onde se fala 

majoritariamente a língua portuguesa e o maior país lusófono do planeta, além de ser uma das 

nações mais multiculturais e etnicamente diversas, em decorrência da forte imigração oriunda de 

variados locais do mundo. Sua atual Constituição, promulgada em 1988, concebe o Brasil como 

uma república federativa presidencialista, formada pela união dos 26 estados, do Distrito Federal e 

dos 5 570 municípios.  
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Delimitado pelo oceano Atlântico a leste, o Brasil tem um litoral de 7 491 km. O país faz 

fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto Chile e Equador, sendo limitado a norte 

pela Venezuela, Guiana, Suriname e pelo departamento ultramarino francês da Guiana Francesa; a 

noroeste pela Colômbia; a oeste pela Bolívia e Peru; a sudoeste pela Argentina e Paraguai e ao sul 

pelo Uruguai. Vários arquipélagos formam parte do território brasileiro, como o Atol das Rocas, 

o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha (o único destes habitado por civis) 

e Trindade e Martim Vaz. O Brasil também é o lar de uma diversidade de animais 

selvagens, ecossistemas e de vastos recursos naturais em uma grande variedade 

de habitats protegidos.  

O território que atualmente forma o Brasil foi encontrado pelos espanhóis em 26 de janeiro de 

1500, durante uma expedição comandada por Vicente Yáñez Pinzón, e achado pelos portugueses no 

dia 22 de abril do mesmo ano, em expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. A região, então 

habitada por indígenas ameríndios divididos entre milhares de grupos 

étnicos e linguísticos diferentes, cabia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, e tornou-se 

uma colônia do Império Português. O vínculo colonial foi rompido, de fato, quando em 1808 a 

capital do reino foi transferida de Lisboa para a cidade do Rio de Janeiro, depois de tropas 

francesas comandadas por Napoleão Bonaparte invadirem o território português. Em 1815, o Brasil 

se torna parte de um reino unido com Portugal. Dom Pedro I, o primeiro imperador, proclamou 

a independência política do país em 1822. Inicialmente independente como um império, período no 

qual foi uma monarquia constitucional parlamentarista, o Brasil tornou-se uma república em 1889, 

em razão de um golpe militar chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca (o primeiro presidente), 

embora uma legislatura bicameral, agora chamada de Congresso Nacional, já existisse desde a 

ratificação da primeira Constituição, em 1824. Desde o início do período republicano, a 

governança democrática foi interrompida por longos períodos de regimes autoritários, até um 

governo civil e eleito democraticamente assumir o poder em 1985, com o fim da ditadura militar.[17] 

O PIB brasileiro é o oitavo maior do mundo, tanto nominalmente quanto por paridade do 

poder de compra (PPC). O país é um dos principais celeiros do planeta, sendo o maior produtor de 

café dos últimos 150 anos. É classificado como uma economia de renda média-alta pelo Banco 

Mundial e um país recentemente industrializado, que detém a maior parcela de riqueza global da 

América Latina. Como potência regional e média, a nação tem reconhecimento e influência 

internacional, sendo que também é classificada como uma potência global emergente e como 

uma potencial superpotência por vários analistas. É membro fundador da Organização das Nações 

Unidas (ONU), G20, BRICS, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), União 

Latina, Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização dos Estados Ibero-

americanos (OEI), Mercado Comum do Sul (Mercosul) e da União de Nações Sul-

Americanas (Unasul). 

Embora o navegador espanhol Vicente Yáñez Pinzón tenha sido o primeiro europeu a chegar 

à terra agora chamada de Brasil cuja viagem foi documentada — Pinzón atingiu o cabo de Santo 

Agostinho no litoral de Pernambuco em 26 de janeiro de 1500 —, o território foi reivindicado 

por Portugal em 22 de abril do mesmo ano, com a chegada da frota portuguesa comandada 

por Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro no atual estado da Bahia, em função do Tratado de 

Tordesilhas.  

A colonização do Brasil foi efetivamente iniciada em 1534, quando D. João III dividiu o 

território em quatorze capitanias hereditárias, mas esse arranjo se mostrou problemático, uma vez 

que apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Então, em 1549, o rei atribuiu 

um governador-geral para administrar toda a colônia. Os portugueses assimilaram algumas das 

tribos nativas, enquanto outras foram escravizadas ou exterminadas por doenças europeias para as 

quais não tinham imunidade, ou em longas guerras travadas nos dois primeiros séculos de 

colonização, entre os grupos indígenas rivais e seus aliados europeus.  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Seguro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Tordesilhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Tordesilhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coloniza%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Col%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_III_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitanias_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_S%C3%A3o_Vicente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_governadores_do_Brasil_colonial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa


Em meados do século XVI, quando o açúcar de cana tornou-se o mais importante produto 

de exportação do Brasil, os portugueses iniciaram a importação de escravos africanos, comprados 

nos mercados de escravos da África Ocidental. Assim, estes começaram a ser trazidos ao Brasil, 

inicialmente para lidar com a crescente demanda internacional do produto, naquele que foi 

denominado Ciclo do Açúcar.  

Ignorando o tratado de Tordesilhas de 1494, os portugueses, através de expedições conhecidas 

como bandeiras, paulatinamente avançaram sua fronteira colonial na América do Sul para onde se 

situa a maior parte das atuais fronteiras brasileiras, tendo passado os séculos XVI e XVII 

defendendo tais conquistas contra potências rivais europeias. Desse período destacam-se os 

conflitos que rechaçaram as incursões coloniais francesas (no Rio de Janeiro em 1567 e no 

Maranhão em 1615) e que, após o fim da União Ibérica, expulsaram os holandeses do nordeste, na 

chamada Insurreição Pernambucana — sendo o conflito com os holandeses parte integrante 

da Guerra Luso-Holandesa.  

Ao final do século XVII, devido à concorrência colonial as exportações de açúcar brasileiro 

começaram a declinar, mas a descoberta de ouro pelos bandeirantes na década de 1690 abriu 

um novo ciclo para a economia extrativista da colônia, promovendo uma febre do ouro no Brasil, 

que atraiu milhares de novos colonos, vindos não só de Portugal, mas também de outras colônias 

portuguesas ao redor do mundo, o que por sua vez acabou gerando conflitos (como a Guerra dos 

Emboabas), entre os antigos colonos e os recém-chegados.  

Para garantir a manutenção da ordem colonial interna, além da defesa do monopólio de 

exploração econômica do Brasil, o foco da administração colonial portuguesa se concentrou tanto 

em manter sob controle e erradicar as principais formas de rebelião e resistência dos escravos (a 

exemplo do Quilombo dos Palmares), como em reprimir todo  movimento   

por autonomia ou independência política (como a Inconfidência Mineira). 

 

Regiões brasileiras correspondem às divisões do território nacional com base em critérios, 

como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. O órgão responsável pela regionalização do 

Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divide o país, atualmente, 

em cinco regiões: 
 

1. Norte 

2. Nordeste 

3. Centro-Oeste 

4. Sudeste 

5. Sul 
 

O IBGE já realizou diversas regionalizações, a que vigora atualmente foi elaborada em 1970. 

Em 1988, com a Constituição Federal, houve alterações na divisão territorial do país com a criação 

do estado do Tocantins, que passou a integrar a região Norte. As unidades federativas foram 

agrupadas segundo as suas semelhanças, que podem ser físicas, econômicas, sociais e culturais. 

 
7) A ocupação do território colonial português ocorreu a partir de algumas localidades do litoral 

rumo ao interior do continente. Indique qual das alternativas é incorreta em relação a este processo 

histórico. 

A) A partir do litoral nordestino, seguindo o curso do rio São Francisco. 

B) A partir do litoral paulista, alcançado a região de Minas Gerais e do atual Centro-Oeste brasileiro. 

C) A partir do litoral paulista, alcançando a atual Região Sul do Brasil. 

D) A partir do litoral nordestino, alcançando a atual Região Sul do Brasil. 

 
8) Sobre o território brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exporta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_escravos_para_o_Brasil#Os_primeiros_escravos_e_a_legaliza%C3%A7%C3%A3o_da_escravatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Demanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_do_A%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Tordesilhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entradas_e_bandeiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o_territorial_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Invas%C3%B5es_francesas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a_Ant%C3%A1rtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a_Equinocial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a_Equinocial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Ib%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Holanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Insurrei%C3%A7%C3%A3o_Pernambucana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Invas%C3%B5es_holandesas_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Luso-Holandesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_do_Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Febre_do_ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Emboabas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Emboabas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilombo_dos_Palmares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimentos_separatistas_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autonomia#Autonomia_em_ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inconfid%C3%AAncia_Mineira
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/constituicao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/tocantins.htm


A) o Brasil é um país com dimensões continentais. 

B) a extensão do território brasileiro denuncia a grande distância de seus pontos extremos. 

C) a localização do Brasil indica-se por longitudes negativas, no hemisfério ocidental. 

D) a grande variação de latitudes explica a homogeneidade climática do país. 

 

9) 

“Moro num país tropical, abençoado por Deus 

E bonito por natureza, mas que beleza 

Em fevereiro (em fevereiro) 

Tem carnaval (tem carnaval)”. 
 

                                      (JOR, J. B. ; SIMONAL, W. País Tropical. Intérprete: Jorge Ben Jor). 
 

Ao dizer que o Brasil é um “país tropical”, o trecho acima está, em uma perspectiva geográfica, 

A) correto, pois o território brasileiro é cortado por ambos os trópicos da Terra. 

B) incorreto, pois nenhum trópico, de fato, corta a área do país. 

C) correto, pois a maior parte do país encontra-se em uma zona intertropical. 

D) incorreto, pois não existe o “clima tropical” na classificação climática do Brasil. 

 

10) As fronteiras brasileiras, todas elas posicionadas na América do Sul, totalizam 23.102 

quilômetros de extensão. Desse total, mais de 15 mil quilômetros encontram-se em terras emersas, 

fazendo fronteira com todos os países sul-americanos, EXCETO: 

A) Venezuela e Colômbia 

B) Chile e Equador 

C) Uruguai e Guiana Francesa 

D) Panamá e Peru 

 

11) Em síntese, o Brasil é um país inteiramente ocidental, predominantemente do Hemisfério Sul e 

da Zona Intertropical. 
 

Considere as afirmações: 
 

I) O Brasil situa-se a oeste do Meridiano de Greenwich. 

II) O Brasil é cortado ao norte pela Linha do Equador. 

III) Ao sul, é cortado pelo Trópico de Câncer. 

IV) Ao sul, é cortado pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% do seu território na Zona 

Intertropical, entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio. 

V) Os 8% restantes estão na Zona Temperada do Sul. 
 
 

A) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 

B) Apenas I e II são verdadeiras. 

C) Apenas IV e V são verdadeiras. 

D) Apenas I, II, IV e V são verdadeiras. 

E) Apenas I, II, III e V são verdadeiras. 

 

BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA 
 

Com o desenvolvimento da engenharia genética e da biotecnologia, torna-se muito importante 

a preservação do meio ambiente, desenvolvendo técnicas, preservando o meio ambiente sem 

exploração. Essas novas tecnologias surgiram na década de 1980. 



Tornou-se possível estudar as espécies que ocorrem no território brasileiro, podendo inclusive 

ser estudada e manipulada geneticamente, alterando suas características para obtenção e produção 

de remédios , alimentos e materiais. 

Os especialistas entendem que é necessária ter cuidado nessa manipulação, para que não haja 

um impacto nos ambientes naturais, podendo até mesmo desaparecer algumas espécies. Partindo 

desse principio entendemos a importância da preservação do meio ambiente, pois é de interesse não 

só do Brasil mais também de outros países no estudo genético de plantas, animais e 

microrganismos. 

 

 
Mico leão de cara dourada 

 

      A quantidade de informações precisa ser estuda e armazenada para que haja novas 

oportunidades de estudo e analise, informação está conhecida como informação genética, podendo 

ser guarda em bancos de dados. 

• Engenharia genética – Conjunto de técnicas que alteram uma espécie vegetal ou animal. 
 

• Biotecnologia – Conjunto de técnicas e processos biológicos e químicos que envolvem 

manipulação de organismos vivos para fabricar ou modificar produtos.   

 

Biopirataria 
 

         Infelizmente existe tanto no Brasil como na Venezuela apropriação indevida de material 

genético, conhecida como Biopirataria. Laboratórios estrangeiros patentearam substâncias da fauna 

e flora brasileira 

 
 

Se virando em grana. cupuaçu, a riqueza da Amazônia 
 

 

FISCALIZAÇÃO E DESMATAMENTO 
 

           Infelizmente a fiscalização não vem sendo cumprida com rigorosidade, a constituição 

brasileira de 1988, solicita que municípios, governo federal  e estados participem no cuidado com a 

manutenção do meio ambiente. Apesar da legislação, nem todos os governos estaduais e municipais 

se dedicam a cuidar do ambiente devidamente. 



          Outra preocupação é o desmatamento descontrolado das florestas, principalmente Amazônica 

e as queimadas pondo em risco muitas espécies da fauna e da flora.    

 

 
 

Por trás da alta das queimadas estão desmatamento, que... 

 

12) Relacione a 1a coluna com a 2a coluna 
 

(1) Desmatamento Amazonas  

(2) Biopirataria  

(3) Novas tecnologias surgiram na década de 

(4) Desmatamento Pará 

(        ) 1980 

(        ) 17% 

(        ) 27% 

(        ) Venezuela 

 

13) Qual o significado de engenharia genética? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

14) Na sua opinião, porque é importante a preservação do meio-ambiente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



15) Assista o vídeo. Link: https://www.youtube.com/watch?v=bNE8CyYF0q0 
 

Biotecnologia e suas aplicações 

Faça um comentário, como você entendeu o vídeo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNE8CyYF0q0

