
Lista de exercícios 6° ano 3° tri – 2018 – prof: Evandro 

 

Leia o texto sobre a Caatinga e sua preservação e produção agrícola sustentável. Responda a seguir a questão 1. 

Dia de Campo do Projeto Biomas Caatinga apresenta alternativas à produção agrossilvopastoril 

                  Tido como um bioma desafiador por suas restrições hídricas, a Caatinga traz em si os recursos necessários 

para tornar a produção agrícola mais sustentável. É necessário, no entanto, que a pesquisa se torne uma aliada de 

quem produz na busca por alternativas que promovam maior harmonia entre os sistemas de produção e a 

preservação ambiental. Com esse objetivo, em 2010, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) criaram o Projeto Biomas. [...]  

                 A Caatinga é frequentemente associada à seca, pobreza e pouca biodiversidade, mas ao contrário do que 

se pensa, esse bioma confere valores biológicos e econômicos significativos para o país. A “floresta branca”, como é 

chamada em tupi-guarani, evita a emissão do gás carbônico (CO2), conserva a água e o solo e é fonte de matérias 

primas como frutos silvestres, forragem, fibras, e plantas medicinais, entre outras. A principal atividade econômica 

desenvolvida no ecossistema é a agropecuária.  

                    A perspectiva de conciliar produção agrícola com sustentabilidade foi ressaltada pelo presidente da 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), Flávio Saboya. “As essências florestais que a 

Caatinga dispõe são ainda pouco conhecidas por parte dos agricultores. Existe uma essência, obtida a partir do pau-

violeta (Dalbergia cearensis Ducke), que foi o maior produto de exploração no período da colonização”. [...]  

                   Técnicos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) produzem algumas das 

mudas a serem implantadas na área experimental. Espécies nativas como o pau-sabiá, a coronha, o pau-branco e o 

angico-vermelho foram selecionadas. Dentre seus diversos usos, o replantio destina-se à recuperação da mata ciliar, 

à remoção da salinidade do solo e ao sombreamento das áreas de produção agrícola.  

                   As técnicas empregadas no plantio das mudas se valem tanto de inovações como o uso do hidrogel – um 

polímero (plástico) que reduz o uso de água e permite que a hidratação destas ocorra por mais tempo – quanto dos 

conhecimentos tradicionais, haja vista o uso da bagana da carnaúba como cobertura vegetal e meio de retenção 

hídrica. Colocada no entorno da cova, além da maior umidade mantida, a palha proporciona maior conforto térmico 

ao diminuir a incidência direta do calor do sol sobre a planta. Tais medidas têm como objetivo garantir a 

sobrevivência da planta em seus primeiros meses de vida diante de condições bastante adversas. [...]  

                A recuperação de áreas devastadas pode vir em conjunto com a criação de pequenos ruminantes e o 

plantio de espécies alimentícias. Por causa disso, o sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF) também tem 

sido usado como uma das estratégias de intervenção no Projeto Biomas Caatinga. Segundo Welinton Fernandes, 

técnico da Embrapa Caprinos e Ovinos (Sobral-CE) e um dos responsáveis pela implantação da ILPF na Fazenda 

Triunfo, a intenção é mostrar ao produtor que não é necessário degradar para obter retorno financeiro com sua 

propriedade. "Embora o manejo incorreto do solo ainda consiga gerar resultados nos dois primeiros anos, a 

produção cai drasticamente após esse período", comenta.  

                  No sistema ILPF, plantas forrageiras são introduzidas nas áreas de cultivo de forma consorciada com a 

vegetação natural da Caatinga. A forragem serve como alimento para caprinos e ovinos, além de enriquecer o solo 

degradado. O plantio de espécies nativas como a jurema-preta, a algaroba, o pau-sabiá e a catingueira permite a 

recomposição da biodiversidade vegetal e do solo, gerando melhorias na produção e, consequentemente, na renda 

do produtor. "A rentabilidade pode parecer pequena no início, mas a estabilidade conseguida com o sistema permite 

ganhos maiores no futuro", explica Welinton Fernandes. [...] 

 

 

 

 



Questão 1. 

           Baseando-se em conceitos sobre o bioma da Caatinga e no texto lido, assinale (V) para verdadeiro e (F) para 

falso as afirmações a seguir, justificando as que forem consideradas falsas.  

I. (    ) Os sistemas de produção e preservação ambiental não podem ser conciliados em biomas como a 

Caatinga, por suas restrições hídricas.  

II. (     ) A Caatinga se caracteriza por possuir pouca biodiversidade.  

III. (     ) Flávio Saboya da FAEC afirma que a Caatinga poderia ser explorada de forma sustentável, 

mostrando um exemplo de um produto extraído de uma de suas espécies arbóreas.  

IV. (     ) O pau-violeta foi introduzido na época da colonização no Brasil e muito explorado.   

V. (     ) Plantas nativas podem ser utilizadas em replantios na Caatinga para recuperar áreas desmatadas, 

como margens de rios, ou mesmo áreas salinizadas.   

VI. (     ) O hidrogel utilizado nas mudas atua num papel semelhante ao da bagana de carnaúba. 

VII. (     ) Animais como vacas e bois (ruminantes) não podem ser criados em áreas devastadas, pois não há 

alimento para eles. 

VIII. (    ) A plantação de espécies nativas da Caatinga, juntamente com espécies forrageiras para a criação de 

animais herbívoros é uma das estratégias adotadas pelo ILPF. 

 

 

Questão 2. 

Em meados de junho de 2016 foi descoberto mais um planeta gigante fora do nosso Sistema Solar. Leia a 

seguir o trecho de uma notícia veiculada pelo portal JN, de Portugal, 

 

O maior planeta alguma vez descoberto fora do sistema solar orbita em torno de duas estrelas e a 

uma distância dos seus astros que o torna potencialmente habitável, foi anunciado esta segunda-feira 

[13 de junho de 2016]. 

 

[...]  

      O exoplaneta circumbinário [quer dizer, planeta fora do Sistema Solar e que orbita duas estrelas] 

gasoso do tamanho de Júpiter, batizado como Kepler-1647b, tem também a maior órbita deste tipo de 

planeta, girando em torno de duas estrelas em 1107 dias – um pouco mais que três anos terrestres. [...].  

      As duas estrelas são semelhantes ao nosso Sol, sendo uma ligeiramente maior que a outra, [...].  

Os cientistas detectam os exoplanetas quando eles passam em frente à sua estrela, o que provoca uma 

diminuição temporária da luminosidade.  

[...]  

       Outro fato interessante sobre o Kepler-1647b é que se situa a uma distância que o torna habitável, 

nem demasiado quente, nem demasiado fria, onde a água poderá existir em estado líquido.  

Tratando-se de um planeta gasoso, são poucas as hipóteses de a vida aí se ter desenvolvido, mas ela 

poderá ter existido em eventuais luas orbitando em volta do planeta, se tiverem um tamanho suficiente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta das informações contidas no texto.  

 

A) Planeta do tamanho de Júpiter fora do Sistema Solar foi encontrado orbitando em torno de duas 

estrelas.  

 

B) As duas estrelas tratadas no texto orbitam em torno do planeta Kepler-1647b.  

 

C) Há evidências de haver vida no planeta gasoso e em luas que eventualmente existam em torno dele.  

 

D) A água encontrada no planeta Kepler-1647b está no estado líquido, permitindo a existência de vida.   

 


