
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quanto custa preservar a Mata Atlântica? 

Estudo comprovou que com 0,01% do PIB daria para restaurar uma área de floresta equivalente a 

424 mil campos de futebol 

 

Segundo estimativas do Ministério do Meio Ambiente, hoje em dia não resta no Brasil mais 

do que 22% da área originalmente coberta pela Mata Atlântica. Desta porção, somente 7% 

pode ser considerada bem conservada, com fragmentos superiores a 100 hectares de extensão. 

A legislação em vigor prevê que os proprietários rurais que ocupem a região do bioma devem 

preservar o equivalente a 20% de floresta em seus terrenos – mas especialistas descobriram 

que, para se ter uma preservação eficaz das espécies e mananciais, seria preciso que estas 

reservas correspondessem a no mínimo 30% das terras. 

A boa notícia é que esta expansão, além de comercialmente viável, já conta também com certa 

vontade política para sair do papel. “Existe agora um interesse do Ministério do Meio 

Ambiente, além das secretarias correspondentes em alguns estados e de ONGs, mas faltava ter 

um valor e dizer quanto e onde preservar”, diz Cristina Banks-Leite, bióloga brasileira e 

professora do Imperial College de Londres. A solução, segundo ela, seria o governo pagar 

taxas diretamente aos proprietários para que eles zelem pelo reflorestamento de 10% de suas 

propriedades. 

Cristina é a principal autora do estudo publicado semana passada na revista Science que 

propõe que os incentivos não se restrinjam à esfera local e passem a integrar uma diretriz 

nacional. A equipe de pesquisadores elegeu 37 mil áreas prioritárias espalhadas por toda a 

Mata Atlântica que já preservam os 20% exigidos, e descobriu que R$ 445 milhões por ano 
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viabilizariam a iniciativa. Apesar de parecer um montante significativo, corresponde a menos 

de 0,01% do PIB nacional, e 6,5% do que o país paga em subsídios agrícolas. 

A região reflorestada abrangeria 424 mil hectares – como um campo de futebol equivale a 

cerca de um hectare, o número é o mesmo. De acordo com os pesquisadores, o custo seria 

mais elevado nos primeiros três anos, devido aos gastos diretos com a recuperação. Depois 

disso, cairia para cerca de 0,0026% do PIB. “Já há uma certa quantidade de animais e plantas 

vivendo ali, de maneira que a recuperação seria mais simples”, explica a bióloga. Além do 

mais, a perda na produtividade seria mínima (cerca de 0,61% do PIB agrícola) e os lucros dos 

agricultores não seriam comprometidos, já que eles estariam recebendo para cuidar do bioma. 

 

Via Revista Pesquisa FAPESP 

 
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2014/09/quanto-custa-preservar-mata-atlantica.html 

1) Qual a função desempenhada por esse texto?  

Estampar que uma pequena ação de investimento do PIB, já seria suficiente para salvar uma 

imensa área – 424 mil hectares. 

 

2) Em que suporte foi veiculado o texto “Quanto custa preservara Mata Atlântica”?  
 

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2014/09/quanto-custa-preservar-mata-atlantica.html 

 

 

3) A que público o texto é destinado?  

É destinado para um público em geral, interessados em preservação ambiental. 

 

4) Com base na resolução das questões anteriores, defina o gênero desse texto e 

justifique sua resposta.  

Esse texto é um artigo de opinião, uma vez que o autor defende a ação da Bióloga na atuação e 

preservação do meio ambiente, mediante a apresentação de inúmeros argumentos estudados. 

 

5) Explique o que é Suporte? 

É o meio pelo qual um texto é publicado. Jornais – Livros – Internet – Mídias Sociais. 

 

 

 

 

 

6) Em poucas palavras, defina as diferenças essenciais entre charge e cartum. 

Charge – possui marca temporal clara, trata apenas fatos da realidade, de rápida percepção. 

 

Cartum – possui marca atemporal, abrange qualquer tipo de personagem, pode apresentar 

questionamentos críticos por meio de ironia. 

 

7) Ao ato de “criação” de uma nova palavra, que ainda não possui registro em 

dicionários, se dá o nome de:  

 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/08/28/quanto-custa-preservar-mata-atlantica/
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2014/09/quanto-custa-preservar-mata-atlantica.html


a) Transitividade. 

b) Regência. 

c) Crase. 

d) Neologismo. 
e) Predicativo do sujeito. 

 

8) Como se identifica um artigo de divulgação científica? 

Por meio de palavras fáceis de entendimento, por meio de exemplos, ação e aproximação com  o 

leitor e vocabulário versátil. 

 

 

 

 

9) Nas orações a seguir, reconheça o sujeito e o predicativo do sujeito. 

a) Novelas e noticiários são programas de muita audiência. 

Sujeito – Novelas e noticiários \\\\\ Predicativo do Sujeito – programas de muita audiência. 

b) Hélio sempre foi meu amigo. 

Sujeito – Hélio  \\\\\\ Predicativo do Sujeito – amigo. 

c) Depois de publicar o livro, ele se tornou muito conhecido. 

Sujeito – Ele   \\\\\\  Predicativo do Sujeito – muito conhecido. 

d) Maria virou uma excelente cozinheira. 

Sujeito – Maria   \\\\\\  Predicativo do Sujeito – excelente cozinheira. 

 

10)  O que são verbos de ligação? Escreva uma frase com verbo de ligação. 

Verbos de ligação – são verbos utilizados para ofertar uma qualidade ao sujeito. 

                                Cristina               é                        muito bonita. 

                               Sujeito            Verbo Ligação       Predicativo do Sujeito. 

 

11) Assinale a única oração que há predicativo do sujeito.  

 

a) Uma andorinha só não faz verão. 

b) A pressa é inimiga da perfeição. 
c) A União faz a força 

d) O seguro morreu de velho. 

 

 

 

12) Nas orações a seguir, indique o núcleo do predicado. Depois, classifique o predicado 

em verbal ou nominal. 

a) O planeta enfrenta alterações climáticas. 

Núcleo do predicado – enfrenta   \\\\ Predicado verbal 

b) A melhor herança para as próximas gerações é a paz. 

Núcleo do predicado – paz   \\\\ Predicado nominal. 

c) Muitas famílias, atualmente, são desorientadas. 

Núcleo do predicado – desorientadas   \\\\\  Predicado nominal. 

d) Tecnologia não resolve tudo. 

Núcleo do predicado – resolve   \\\\\   Predicado verbal. 



 

13) Indique nas orações a seguir, a existência de verbos intransitivos, verbos transitivos 

diretos / indiretos e seus respectivos objetos. 

 

a) A árvore cresceu. 

Verbo intransitivo – cresceu. 

 

b) Você gosta de chocolate? 

Verbo transitivo indireto – gosta. 

Objeto indireto – de chocolate? 

c) O aluno devolveu o livro ao bibliotecário. 

Verbo transitivo direto e indireto – devolveu. 

Objeto direto – o livro   \\\\     Objeto indireto – ao bibliotecário. 

d) O beija-flor rondava as camélias no jardim. 

Verbo transitivo direto – rondava. 

Objeto direto – as camélias no jardim. 

e) Eu sempre sonho. 

Verbo Intransitivo – sonho. 

 

f) A felicidade depende da tranquilidade. 

Verbo transitivo indireto – depende. 

Objeto indireto – da tranquilidade. 

 

14) Qual dessas frases apresenta objeto direto?  

 

a) O filho queria uma bicicleta de presente. 
b) A mãe precisou de ajuda. 

c) O amigo insistiu no assunto. 

d) Você chegou cedo? 

e) Não vá embora sozinho. 

 

15) Encontre nas orações a seguir o termo regente e o termo regido.  

a) Ele procurou por você. 

Regente – procurou    \\\\\    Regido – por você. 

b) Sempre acreditei em você. 

Regente – acreditei  \\\\\\  Regido – em você. 

c) Falou bonitas palavras. 

Regente – Falou   \\\\\   Regido bonitas palavras. 

d) Eu confio em você! 

Regente – confio  \\\\\\  Regido – em você! 

 
16) Assinale a opção em que há equívoco no emprego do acento grave. 

 

a) Viagem à São Paulo. 
b) Viagem à Bahia. 

c) Viagem à Grécia. 

d) Viagem à Holanda. 

e) Viagem à Espanha. 

 

17) Complete as orações, marcando a crase quando ela ocorre.  



a) ___ÀS________ duas horas, irei ao médico. 

b) Vou _____A_______ Belo Horizonte. 

c) Sim, o preço é ______A_______ combinar! 

d) Refiro-me _____À_________ prova de Biologia.    

             

18) Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: “Após ___ aula, ____13h, 

iremos todos ____ feira de livros. 

a) a  -  as  -  à 

b) a  -  as  -  a 

c) à  -  às  -  a 

d) à  -  as  -  a 

e) a  -  às  -  à  

19)  Nas orações abaixo, a palavra a aparece algumas vezes. Indique se essa destacada é artigo 

ou preposição. 

 

a) Eu sei que a gente se acostuma. 

ARTIGO 

b) A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos. 

PREPOSIÇÃO 

c) Logo se acostuma a acender mais cedo a luz. 

PREPOSIÇÃO 

d) Logo se acostuma a acender mais cedo a luz. 

ARTIGO 

 

20)  Assinale a opção em que o uso de acento grave indicativo de crase é indevido. 

 

a) Uma ameaça às funções. 

b) Uma ameaça à função. 

c) Uma ameaça à nossa função. 

d) Uma ameaça à esta função. 
e) Uma ameaça às principais funções. 

 

 

 


