
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. Lê o texto. 
 
 
 

Proteger o ambiente 

 
O saco de plástico 

Eu sou um saco de plástico. Sou muito prático para transportar 
coisas e gosto especialmente de transportar compras de supermercado. 

Sei que, às vezes, consigo ser mau e não gosto lá muito do planeta. 
Eu e os meus irmãos nascemos do petróleo, que, por si só, não é um 
recurso renovável, ou seja, um dia vai acabar para sempre. 

Só na Europa, nascemos por ano cerca de cem milhões e, como 
não somos biodegradáveis, podemos ficar a poluir o planeta durante os 
próximos quinhentos anos. O que quer dizer que, se eu for para o lixo hoje, 
no ano dois mil quinhentos e tal ainda vou cá estar a chatear algum animal 
no mar ou a incomodar um bosque qualquer. 

Sou fraco demais para ser reutilizado muitas vezes porque sou 
muito barato. É verdade que eu sou reciclável, mas o que acontece é que 
eu e muitos dos meus irmãos acabamos quase sempre no lixo. Para nos 
ajudarem a deixarmos de ser assim tão mauzinhos, precisamos que nos 
coloquem na reciclagem quando já não precisarem de nós, e que usem 
mais os nossos primos, que são feitos de pano. 

 
2. Faz a correspondência. 

https://www.youtube.com/watch?v=TKtc-qHn1Jg 

a) Recurso renovável   (1) Usar uma coisa mais do que uma vez. 

b) Biodegradável   (2) Uma coisa ou um meio que não acaba, que existe sempre. 

c) Reutilizar   (3) Transformar uma coisa para dar outra utilização. 

d) Reciclar   (4) Uma coisa que desaparece sem fazer mal ao ambiente. 

 

3. Depois de leres o texto, escreve V (verdadeiro) ou F (falso) à frente de cada afirmação. 

a) O texto é sobre a presença dos sacos plásticos no ambiente.    

b) A maior parte das pessoas usa o saco plástico para guardar o lixo.    

c) Os sacos plásticos fazem-se com petróleo.    

d) Os sacos plásticos são caros.    

e) Os sacos de plástico desaparecem ao fim de duzentos anos.    

f) Os sacos de plástico podem ser transformados em coisas novas para as pessoas usarem.    

g) Os sacos que vão para o ambiente fazem bem aos animais.    
 

 

Soluções: 
2. a) (2); b) (4); c) (1); d) (3) 
3. a) V; b) F; c) V; d) F; e) F; f) V; g) F 

Nome  Data     

https://www.youtube.com/watch?v=TKtc-qHn1Jg

