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Espécie introduzida 

Uma espécie introduzida ou exótica é uma espécie de organismo que 

vive fora da sua área de distribuição nativa e que foi acidental ou 

intencionalmente inserida em um meio, podendo ou não ser prejudicial para o 

ecossistema em que é introduzido. Algumas espécies danificam o ecossistema 

em que são introduzidas,  enquanto outras podem afetar negativamente a 

agricultura e outros recursos naturais aproveitados pelo homem, ou afetar a 

saúde de animais e humanos. Uma espécie introduzida que produz alterações 

importantes na composição, estrutura e processos do ecossistema em que foi 

introduzida, e que põe em risco a diversidade biológica nativa, é chamada de 

espécie invasora. 
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Algumas vezes, as introduções intencionais são ilegais, visando 

apenas ao interesse privado, mas também podem ser legítimas, visando a 

beneficiar a população. Algumas vezes, a introdução das espécies no 

ecossistema, que pode ser ilegal ou legítima, pode ser imperceptível para a 

população, pois a espécie introduzida passa a ser vista como espécie nativa. 

No mundo atual, a inclusão dessas espécies tem sido muito facilitada 

e vem tendo, como consequência, a homogeneização das espécies por todo o 



planeta, sendo este um dos motivos da perda da biodiversidade do planeta e 

motivo de grande preocupação entre os biólogos 

Fonte: “Espécie introduzida”, verbete da Wikipédia. 

Adaptado para fins didáticos. 

  

QUESTÃO 01 O texto lido é um trecho de um verbete de enciclopédia, retirado 

da Wikipédia, uma plataforma online, gratuita e de conteúdo colaborativo. Sobre 

ele, responda: 

A.    Qual parece ser a finalidade desse texto? 

B.     Quem poderia se interessar por ele? 

C.     É um texto de leitura fácil ou difícil? Explique. 

D.    Sobre o que ele fala? 

  

QUESTÃO 02 Observe os trechos abaixo, retirados do texto lido: 

 

I. Uma espécie introduzida ou exótica é uma espécie de organismo 

que vive fora da sua área de distribuição nativa e que foi acidental 

ou intencionalmente inserida em um meio, podendo ou não ser 

prejudicial para o ecossistema em que é introduzido. 

II. Algumas vezes, a introdução das espécies no ecossistema, que pode 

ser ilegal ou legítima, pode ser imperceptível para a população [...]  

A. Você consegue identificar orações com função de adjetivo nesses períodos? 

Se sim, quais?  

B. A que palavras ou expressões elas se referem? 

C. Elas estão restringindo ou explicando os referentes? Justifique. 

D. Considerando a finalidade do texto, como o uso dessas orações podem 

contribuir para a construção dele? 

 

QUESTÃO 03 Vamos produzir! 

O universo é muito vasto. Sem dúvidas ainda falta muito o que ser descoberto e 

aprendido sobre ele. Enquanto não temos acesso a uma enciclopédia que nos 

diga tudo a respeito do que existe no universo, que tal soltarmos a nossa 



imaginação? Vamos imaginar que somos uma equipe de cientistas que está em 

uma expedição a um novo planeta, muito longe da Terra! Nossa missão é 

escrever uma enciclopédia, registrando tudo o que pudermos sobre o que 

encontrarmos nesse planeta. Como são a fauna e a flora desse lugar? E o relevo? 

Que descobertas incríveis podemos fazer por lá! 

  

Vamos formar pequenos grupos, OK? 

 

A produção será feita em três etapas. A cada etapa, o professor vai recolher o 

que foi produzido e redistribuir entre os grupos, para que os seus colegas 

continuem de onde você parou. Vamos lá! 

  

1ª ETAPA Escolham um tema sobre esse lugar incrível, pode ser algo sobre a 

flora, sobre a fauna ou até mesmo sobre os costumes locais. Vocês devem, 

então, escrever um pequeno verbete de enciclopédia sobre esse tema. Não se 

esqueça de como as orações estudadas podem ser úteis para que o texto atinja 

a sua finalidade. Mãos à obra! 

  

2ª ETAPA Agora,revisem o texto escrito pelos seus colegas, buscando observar 

os seguintes aspectos: 

 

     A.    O texto atinge a finalidade do gênero verbete de enciclopédia? 

     B.     Ele é de fácil entendimento? 

     C.     Foram utilizadas orações subordinadas adjetivas? 

     D.    Essas orações ajudaram para que o texto atingisse a finalidade do 

gênero? 

     E. Façam anotações que ajudem o colega a reescrever o texto, caso seja 

necessário. Escrevam também os pontos fortes da produção, para validar o 

trabalho do seu colega de sala. 

  

3ª ETAPA Estamos quase lá! Para que as pessoas possam ler nossa enciclopédia, 

precisamos publicá-la! Vocês devem observar as considerações sobre o texto e 



fazer as alterações necessárias. Com o verbete finalizado, escreva-o em uma 

cartolina, com letras grandes e legíveis.  

 


