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Ciência, Geografia e Língua Portuguesa

ATIVIDADES DE ENSINO
Nessas atividades, você irá conhecer e comparar atributos da qualidade
ambiental, identificando ações que possibilitem o consumo consciente, visando
reutilizar e reciclar, reduzindo o desperdício de modo a atender às necessidades
atuais da sociedade, sem comprometer o futuro das próximas gerações.

Aula 1
1. Responda oralmente.
a. Você sabe o que é qualidade ambiental?
b. Em quais ambientes da natureza é preciso manter a qualidade ambiental?
c. Por quais motivos é necessário manter a qualidade ambiental?
d. Em nossas casas, de que modo podemos contribuir para manutenção da qualidade
ambiental?
e. O que significa reutilizar um material?
f. O que significa reciclar um material?
2. Escreva 4 (quatro) ações que você desenvolve diariamente que contribuem para
manutenção da qualidade ambiental dos rios, solo e florestas.
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3. Leia a tirinha em quadrinhos da Turma do Guaíba.
5

4. De acordo com a tirinha em quadrinhos, marque com um (X) o quadradinho que apresenta
a alternativa correta.
a. Uma ação adequada para descartar os resíduos é:
A

depositar nos rios.

B

depositar nas ruas.

C

separar os resíduos e depositar em lixeiras.

D

não separar os resíduos e depositar em lixeiras.

b. Uma ação adequada para manutenção da qualidade ambiental é utilizar resíduos
reciclados como matéria-prima para
A

fazer adubo.

B

fazer novos produtos.

C

alimentar os animais.

D

poluir os rios.

5. Reutilizar consiste em aproveitar a função de um produto ao máximo, mas sem que ele seja
transformado em outro item de consumo. O que pode haver, neste caso, é o
aproveitamento de um produto para uma função diferente do original, mas sem que ele
perca suas características principais.
Disponível em: http://www.jornalecao.com.br/2016/12/23/turma-do-guaiba-tirinha-78/. Acesso em 29 de jan. de
2021.
5

18

a. Marque com um (X) o quadradinho que apresenta a alternativa correta.
No quarto quadrinho da tirinha, os resíduos descartados no rio poderiam ser
A

reciclados.

B

mantidos no rio.

C

descartados no aterro sanitário.

D

descartados nos bueiros.

6. Considerando o quarto quadrinho da tirinha da Turma do Guaíba, desenhe um quinto
quadrinho em que a personagem mostra o que fazer com os resíduos que estão no lugar
errado de modo a garantir a qualidade ambiental.
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