PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios

Meio Ambiente
p. 83
ex. 1
a. ouro/ferro/fosfato/platina/estanho/urânio/petróleo/madeira/gás natural/22% das espécies vivas do planeta/maior
floresta tropical do globo

b, c, d, e — Respostas Pessoais
p. 84
ex. 2
importância biológica = variedade de fauna e flora a ser preservada
beleza = coleção de belas cachoeiras, por exemplo
regeneração = mata nativa preservada ou regenerável

ex. 3. Florestas Privées
O que são: terras particulares que, por iniciativa do proprietário, se tornam áreas de conservação da natureza protegidas
por lei
Onde ficam: são 656 unidades espalhadas por todos os estados, totalizando uma área de 519 000 hectares
Quem são os donos: empresários, profissionais liberais, artistas, empresas e ONGs
Vantagens que oferecem ao País: desoneram o Estado da aquisição de terras destinadas à preservação ambiental e
ajudam na preservação de espécies em extinção

p. 85
ex. 4 — a, b — Respostas Pessoais
ex. 5
A partir — a = preposição
... ajudarão a financiar — a = preposição
Nos casos citados acima, não há indicação da crase, pois não há junção do artigo a com a preposição.
... vendidos à indústria – a (preposição) + a (artigo) – por isso ocorre a indicação da crase.

p. 86
ex. 6
vassouras, cestos de lixo, cabides, réguas, canetas, placas e telhas para a construção civil

p. 87
ex. 7 — Sugestões de Respostas:
Em breve, o bagaço de cana e o lixo urbano terão substituído parcialmente fontes não renováveis como o petróleo.
Daqui a alguns anos, provavelmente, muitas empresas já terão pago altas taxas pela água consumida.

ex. 8 — a — Resposta Pessoal
p. 88
ex. 8 — b — Resposta Pessoal
c.
piloto
(modelo e/ou campo de experimentação para métodos ou processos inovadores) — O plano-piloto foi concebido para
melhorar o rendimento dos funcionários.
(pessoa que dirige uma aeronave, que participa de provas automobilísticas, etc.) — O piloto de Fórmula 1 deixou escapar
a chance de vencer a corrida.
experiência
(experimento, experimentação) — Eles ainda estão em fase de experiência e o resultado só sairá daqui a 3 semanas.
(prática adquirida com o exercício constante de uma profissão) — Ele é um professor com mais de 20 anos de
experiência.
resolução
(decreto, deliberação) — A Resolução aprovada pela Comissão entrará em vigor amanhã.
(capacidade de resolver, decidir) — Ele tomou uma resolução: enfrentará o adversário.
taxa
(imposto, tributo) — A taxa foi cobrada indevidamente.
(proporção, relação entre duas grandezas) — A taxa de natalidade diminui ano a ano.
recuperação
(ato de recuperar o perdido, adquirir novamente) — A recuperação de sua visão foi surpreendente!
(indenização, ressarcimento) — A meta era a recuperação dos prejuízos.
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PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios
bolso
(economia, finança) — O aumento de impostos é sentido no bolso do consumidor de classe média e baixa.
(pequeno saco de pano cosido interna ou externamente à roupa e que serve para guardar objetos pessoais) — Ele
colocou o papel no bolso do paletó.
doméstico
(referente à casa, à vida familiar) — Ele foi contratado para o serviço doméstico.
(interno, dentro do país) — Aquela é a sala de espera para os vôos domésticos. Para os vôos internacionais, dirijam-se
para a ala da esquerda.
admitido
(aceito, reconhecido) — A culpa foi admitida pelos criminosos.
(contratado, empregado) — Acabei de ser admitido por uma empresa do interior de São Paulo.
conta
(nota de despesa) — É preciso apresentar a conta do restaurante para receber dinheiro das despesas de representação.
(conta bancária) — Abri uma conta no Banco do Brasil em seu nome.
fechadas
(ajustado, ultimado) — Já não podia recuar; o negócio estava fechado.
(guardado, encerrado) — Tinha o dinheiro fechado no cofre da empresa.

ex. 9
Há alguns anos / há quase duas horas / há algum tempo — indica tempo passado e pode ser substituído por FAZ quase
duas horas / faz alguns anos / faz algum tempo
Daqui a uma hora / daqui a quatro séculos / daqui a alguns minutos — indica tempo futuro

p. 89
ex. 10 — Resposta Pessoal
ex. 11
A cada dia tornam-se mais fortes as ações ambientais preocupadas com a preservação dos recursos não renováveis do
planeta. Para caracterizar cada uma dessas ações, criaram-se inúmeras definições. A mais popular é a reciclagem, mas
existem outras, menos conhecidas, como neociclagem — processo pelo qual as embalagens laminadas, como aquelas dos
salgadinhos, podem ser totalmente recicladas, reaproveitando-se o alumínio e o plástico, e preciclagem, que, segundo o
Ecoglossário, é um processo onde cada consumidor analisa, pelo prisma ecológico, o produto antes da compra. Quem
coloca esse conceito no seu dia-a-dia, passa a dar preferência, por exemplo, àquelas empresas que desenvolvem alguma
atividade em prol dos recursos naturais, em benefício de toda a sociedade. Por tabela, as empresas poluentes, que não
reciclam e que geram malefícios à nossa qualidade de vida, têm os seus produtos boicotados. Em outras palavras, seria o
mesmo que comprar agora pensando em todas as etapas que essa embalagem percorreu até chegar ao ponto de venda,
incluindo aí o que ocorre com esse material na hora do descarte, desde a coleta seletiva, o transporte, a triagem e a
reciclagem. Outra alternativa ao alcance de qualquer consumidor preocupado com a qualidade de vida, é utilizar produtos
embalados com vidro, papel, papelão ou metal. Em todos esses casos, a reciclagem é total — um copo de requeijão, depois
de moído, dá origem a outro copo, ou seja, é 100% reaproveitável. Preciclar é fácil, econômico e preserva o meio ambiente.
Só resta, agora, incorporar esse conceito na sua próxima ida ao supermercado.

ex. 12 — a, b — Respostas Pessoais
p. 90
ex. 13 — Sugestões de Respostas:
ex. 14 — Respostas Pessoais
ex. 15 — Sugestões de Respostas:
“Eu escolheria o projeto 1, pois seria agradabilíssimo trabalhar dentro de um canyon numa belíssima reserva natural.”
“Apesar da simplíssima acomodação e do caríssimo investimento, eu ficaria felicíssima se pudesse passar duas semanas
no Arquipélago de Abrolhos participando do interessantíssimo projeto da Baleia Jubarte.”

p. 91
ex. 16 — Sugestões de Respostas:
Importantíssimas empresas nacionais e internacionais são convidadas a participar da preservação da biodiversidade na
reunião Empresas e o Desafio da Biodiversidade de 2010 que acontece este mês em São Paulo. O ilustríssimo secretário
de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, João Capobianco, destacou o fortíssimo empenho do
governo brasileiro no tema e seu interesse em estimular a iniciativa privada. “Reconhecemos que diversas organizações
privadas já estão desenvolvendo ações em prol da biodiversidade, mas é necessário estimular, para que mais grupos
adotem uma gestão mais responsável e sustentável”, disse.
O famosíssimo evento é promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável, com a colaboração do Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Os
resultados da reunião, que vai até sábado (5), serão encaminhados para a 8ª Conferência da Partes (COP8) da CDB, que
acontecerá de 20 a 31 de março em Curitiba, com a participação de quase 200 países.

a, b — Respostas Pessoais
p. 92
ex. 17, 18 e 19 — Respostas Pessoais
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