Atividade para o aluno: as lacunas amarelas são para completar com os verbos
dicendi. As lacunas em rosa são para completar com palavras que organizem o
texto. As lacunas em branco complete com as formas de referir-se ao autor do texto
original.
“ESTRANHO NO NINHO”, de Davi Castro - RESUMO
O texto Estranho no ninho, publicado no site Ciência Hoje, de Davi Castro
Tavares, ________________________________ especializado em Ecologia e Recursos
Naturais, trata de como as aves (atobás- marrons) são afetadas pelas ações
humanas e pode ser dividido em 3 _ ______________________.
____________________________________,
______________________
____________________
sobre os resultados de um estudo feito no Arquipélago de Santana e na ilha dos
Franceses, no litoral do Rio de Janeiro, onde quase dois terços dos ninhos dos
atobás- marrons são construídos com lixo. ___________________________
________________________ a ameaça dessas espécies serem submetidas tão
precocemente à poluição.
__________________________________, ___________________________ _______________________
a quantidade de lixo depositada nos oceanos. Segundo ele, o Brasil deposita,
aproximadamente, cerca de um milhão de toneladas de lixo por ano, o que o
coloca entre os 20 países que mais lançam lixo nos oceanos.
_______________________________ ainda ___________________ que o material plástico é de
difícil decomposição e, pelo menos, 39% das aves marinhas são afetadas pela
sujeira
dos
oceanos.
___________________________
também
____________________________ duas consequências de toda essa poluição: os
animais podem ficar presos em cordas, linhas e redes de pesca, sendo mortos
por asfixia ou fratura de seus membros, além disso podem ingerir itens,
causando asfixia, engasgo ou feridas no aparelho digestório.
____________________________________________,
para
encerrar
seu
texto,
______________________________ _________________________ que as aves adultas ingerem
plástico e outros tipos de lixo, mas os atobás- marrons são expostos, desde
cedo, à poluição. ____________________________________________________________ que
algumas aves marinhas são mais propensas à poluição do que outras.
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