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1) Observe o mapa e o trecho abaixo que estão contidos no artigo "Pantanal em chamas: qual o 

alvo?", escrito pelo biólogo Bruno Mioto da Universidade Estadual do Maringá. O artigo completo 

pode ser encontrado no link: https://outraspalavras.net/crise-brasileira/pantanal-em-chamas-qual-o-alvo/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Neste ano de 2020, mesmo em meio à pandemia, temos visto nos jornais uma enorme quantidade 

de notícias sobre as queimadas no bioma Pantanal. Muitas a associam meramente a fatores climáticos 

de seca. O autor do trecho acima vai além dessa análise. Para o mesmo, quais os principais alvos das 

queimadas e qual a principal razão para seu aumento tão expressivo? Justifique suas respostas.  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

 

Assista o vídeo no link, intitulado "O valor das Unidades de Conservação para a Sociedade Brasileira",  

e responda as questões 1 e 2:  https://www.youtube.com/watch?v=nAzfNTDR4d8 (6min20s). 
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2)Selecione a alternativa INCORRETA sobre as Unidades de Conservação (UCs):  

 

a) Há dois tipos centrais: as UCs de Proteção Integral e Uso Sustentável.  
b) Desde 2007 as UCs são gerenciadas pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade).  
c) Todas as modalidades de UCs do Brasil estão previstas no Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação (SNUC - Lei 9.985/2000).  
d) As UCs de Uso Sustentável não permitem a presença humana, mas servem como santuário da 

biodiversidade e para exploração científica. 

 

2) O vídeo cita diversos aspectos importantes das Unidades de Conservação para a população 

brasileira. Cite aqui, pelo menos, três deles.  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

 

3) No que refere à sustentabilidade, a partir de seus conhecimentos, qual opção melhor 

representa as estratégias individuais e coletivas para o consumo consciente e conservação da 

natureza?  
 

a) Tomar banhos mais curtos, evitar consumo de plásticos, multar crimes ambientais como 

desmatamento e tráfico de animais.  
b) Seguir o princípio dos 4Rs: Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar.  
c) Superar a forma atual de como transformamos a natureza para produzir mercadorias com 

obsolescência programada, fazendo-nos continuamente consumir mais.  
d) Não é possível realizar a sustentabilidade porque os seres humanos são, em essência, egoístas. 

 


