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Atividade Complementar 13: Saúde do Solo 

 

GABARITO 

 

→Leia as histórias abaixo e depois marque a opção correta para cada questão: 

  

História A - O proprietário deste terreno: 
1. Manteve a vegetação natural ao longo das margens 

dos rios e nas nascentes; 
2. Manteve a vegetação natural nas encostas; 
3. Plantou em curvas de nível e terraços; 
4. Utilizou minhocas no solo; 
5. Irrigou com a água das fontes que ele preservou; 
6. Fez plantio com rotação de culturas; 
7. Enterrou os restos de vegetais após a colheita; 

História B – O proprietário deste terreno: 
1. Retirou e queimou toda a mata para deixar 

espaço para a plantação; 
2. Nas encostas, marcou quadras onde realizou o 

plantio; 
3. Plantou apenas milho durante anos seguidos; 
4. Queimou os restos dos vegetais após a colheita; 
5. Aplicou agrotóxico para eliminar insetos que 

destruíam a plantação; 

 

1) A vegetação natural ao longo das margens dos rios e nascentes (mata ciliar) é importante, pois: 

(a) Fornece alimento para o proprietário (b) Provoca o assoreamento dos rios  

(c) Alimenta as minhocas que afofam o solo (d) Protege a nascente e as margens dos rios da erosão 

 

2) A plantação em curvas de nível é importante, pois: 

(a) Aumenta a força da água nas enxurradas (b) As plantas produzem mais frutos 

(c) Protege a nascente da erosão (d) Impede que a água da chuva carregue o solo 

 

3) Que técnica o proprietário B utilizou no item 3? 

(a) Rotação de culturas (b) Monocultura (c) Adubação verde (d) Adubação orgânica 

 

4) Que técnica o proprietário B deveria ter utilizado ano após ano para não empobrecer o solo? 

(a) Rotação de culturas (b) Monocultura (c) Calagem (d) Irrigação 

 
5) Qual benefício que o proprietário A garantiu à sua cultura ao adicionar minhocas no terreno? 
As minhocas, ao cavarem túneis no solo, favorecem a ventilação das raízes das plantas e a penetração da água das 

chuvas, o que colabora para a melhor absorção de água pelas raízes. Elas também produzem húmus que é muito 

importante para o crescimento das plantas, pois contém sais minerais necessários para a planta crescer e se 

desenvolver. 


