
 

 
 
01. Marque as imagens que representam “meio ambiente”: 
 

    
    

    
 
02. Você sabe o que significa cuidar do 

meio ambiente? 

A resposta é fácil: cuidar do meio 
ambiente significa cuidar de nós 
mesmos, dos nossos familiares e amigos; 
dos nossos animais de estimação e dos 
demais seres vivos, de nossa casa, da 
escola, da água, do solo, do nosso ar.  

 
Você sabia que conservação e 

preservação são expressões diferentes? 
- Preservar significa deixar um local 

intocável, sem muitas alterações. 
- Conservar significa utilizar o que 

temos, mas de forma racional, dando 
tempo para a natureza se recompor. 
 

03. O que precisamos aprender: 

(   ) Preservar. (   ) Conservar. 

 

Nesse contexto, surgiu uma expressão: 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

OS RECURSOS NATURAIS 
 

Os recursos naturais são aqueles 

que compõem a formação dos lugares, 

sem a intervenção do homem, e 

garantem a vida na Terra - a luz do Sol e 

o calor, a água, o solo, o ar, os animais e 

as plantas. 

 

04. O LIXO: 

Onde você e seus familiares jogam o 

lixo? 

_________________________________

_________________________________ 

Esse local é adequado para jogar o lixo? 

 SIM  NÃO 
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05. O AÇUDE: 

 

a) A água desse açude é adequada para: 

 SIM NÃO 

BANHAR?   

BEBER?   

COZINHAR?   

 

b) Acredita quem dentro do açude tem 
lixo? 
(   ) Sim   (   ) Não  
 
c) É correto jogar lixo aqui dentro? 
(   ) Sim   (   ) Não  
 

d) Quem arrancou a placa fez uma coisa: 

(    ) Correta (    ) Errada 

06. PLANTANÇÃO  

 

a) Essas plantações são importantes? 
(   ) Sim   (   ) Não  
 

b) Para combater pragas será que se 

utiliza venenos?  

(   ) Sim   (   ) Não  
 

c) Quando chove, esse veneno pode 
contaminar o solo e outros locais? 
(   ) Sim   (   ) Não  
 

d) Seria mais importante combater as 
pragas de outras formas? 
(   ) Sim   (   ) Não  
 

07. LIXO 

 

a) Jogar o lixo em qualquer local é uma 

coisa: 

 SIM NÃO 

CORRETA   

ERRADA   

 

b) O que poderíamos fazer com lixo? 

 SIM NÃO 

JOGAR EM LOCAL 
CORRETO 

  

RECICLAR    

JOGAR NA RUA   

SEPARÁ-LO   
 

VEJA AS FIGURAS: 

c) Qual dos dois abaixo mais demora 

desaparecer do meio ambiente?  

 

 
 

  
 

d) Qual desses, você jogaria sem medo 

no meio da horta?  

(  ) Garrafa (  ) banana  
 

VOCÊ PODE RECICLAR: 

 SIM NÃO 

GARRAFAS PET   

PAPELÃO   

PILHAS   

PNEUS   

RESTO DE COMIDAS    

LATAS DE ALUMÍNIO    

 


