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Queda de balão causa danos irreparáveis ao meio ambiente 
    Todo ano é assim. Por mais que existam alertas sobre a proibição de soltar balões, a prática continua e 
traz prejuízos. O mês de junho é quando o risco de incêndios provocados por balões aumenta 
consideravelmente. Estima-se até 30% a mais de casos nessa época do ano, por conta dos festejos juninos. 
“São inúmeros os danos que a queda de um balão pode provocar. De incêndios de grandes proporções em 
áreas urbanas ___ queimadas em áreas verdes de difícil combate, o fogo acaba provocando prejuízos 
incalculáveis ___ pessoas e também ao meio ambiente”, diz o biólogo Giuseppe Puorto, membro do CRBio-
01 Conselho Regional de Biologia – 1ª Região (SP, MT e MS). 
    De acordo com o biólogo, as queimadas destroem a fauna e a flora nativas, causam empobrecimento do 
solo e reduzem ___ penetração de água no subsolo, entre outros danos ao meio ambiente. “Além da 
destruição que o incêndio provoca de imediato, o local atingido pelo fogo acaba sofrendo com outras sérias 
consequências. O desaparecimento de determinadas espécies, animal ou vegetal, pode acabar 
desencadeando outros problemas, ameaçando seriamente a nossa biodiversidade”, alerta Puorto. 
    Proibida desde 1998, a prática de soltar balões é considerada crime ambiental, com pena de até três anos 
de detenção e pagamento de multa. “No entanto, só a lei não inibe a ação dos baloeiros. Por isso, é 
importante maior rigor no combate ___ prática, principalmente por meio de denúncias, até mesmo em casos 
apenas de suspeita”, defende o Biólogo. As denúncias podem ser feitas anonimamente ao Corpo de 
Bombeiros, às prefeituras, às secretarias estaduais do Meio Ambiente e também ao Ibama, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Adaptado de: https://rnews.com.br/queda-de-balao-causa-danos-irreparaveis-ao-meio-ambiente.html. Acesso em: 23 jun. 2022. 

Questão 1 
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 
(A)  a – às – à – à  
(B)  a – às – a – à 
(C)  a – as – a – a 
(D)  à – às – à – à 

A resposta correta é a letra B pelas razões que seguem: 
1. Na linha 04, não há razões para crase porque o “a” é apenas uma preposição diante de uma palavra no plural. 

O paralelismo “De incêndios [...] a queimadas [...] justifica a afirmação anterior: “de” – apenas preposição; “a” 
– apenas preposição. 

2. Na linha 06, justificam-se as condições para crase, já que tanto o verbo “provocar” (provocar algo a alguém) 
quanto o substantivo “prejuízo” (prejuízo a quê? A quem?) regem a preposição “a”; então “a” (prep.) + “as” 
(artigo) = às. 

3. Na linha 09, não há condições para crase porque o verbo “reduzir” (reduzir o quê?) não rege preposição, 
sendo o “a”, portanto, apenas um artigo. 

4. Na linha 15, há condições para a crase porque o substantivo “combate” rege a preposição “a” (combate a 
quê? A quem?); então “a” (prep.) + “a” (artigo) = à. 

 
Questão 2 
Se, na linha 01, a palavra “alertas” fosse trocada por “alerta”, quantas outras modificações seriam necessárias na 
frase para ajustes de concordância? 
(A) Uma. 
(B) Duas. 
(C) Três. 
(D) Quatro.  

A resposta correta é a letra “A” porque apenas o verbo “existir” tem como núcleo de seu sujeito o 
substantivo “alerta”. 
Por mais que exista alerta sobre a proibição de soltar balões, a prática continua e traz prejuízos. 

 
Questão 3 
Analise as afirmações sobre recursos linguísticos empregados no texto. 
I. “Assim” (linha 01) refere-se ao fato expresso no título do texto. 
II. “Até” (linha 3) restringe o número de casos de incêndios provocados por queda de balões. 
III. O verbo “acabar” (linhas 05, 10 e 11) indica consequência/resultado. 
 
Estão corretas 
(A)  I, apenas. 
(B)  II, apenas. 
(C)  I e III, apenas. 
(D)  I, II e III. 

A resposta correta é a letra C pelas razões que seguem: 
I. Todo ano é assim: Queda de balão causa danos irreparáveis ao meio ambiente. 
II. A preposição “até” não “restringe” o número de casos de incêndios provocados por queda de balões, uma 

vez que o texto apresenta uma “estimativa” de percentagem. 

https://rnews.com.br/queda-de-balao-causa-danos-irreparaveis-ao-meio-ambiente.html


III. O verbo “acabar” é utilizado em locuções com o verbo principal no gerúndio − acaba provocando (linha 5); 
acaba sofrendo (linha 10); acabar desencadeando (linha 11) − para sinalizar resultado/consequência. 

 
Questão 4 
Assinale a alternativa correta sobre a pontuação do texto. 
(A) As vírgulas da linha 08 separam orações com o mesmo valor. 
(B) Todas as ocorrências de aspas marcam a presença do discurso direto. 
(C) As vírgulas da linha 11 separam uma expressão adverbial deslocada. 
(D) Todas as vírgulas da linha 17 separam elementos de uma enumeração.  

A resposta correta é a letra B pelas razões que seguem: 
(A) A primeira vírgula separa uma oração adverbial deslocada. 
(B) Todas as ocorrências de aspas marcam as falas do biólogo Giuseppe Puorto. 
(C) As vírgulas da linha 11 separam um aposto. 
(D) A última vírgula da linha 17, separa o aposto, o nome do Ibama por extenso. 

 
Questão 5 
Assinale a única pergunta que não pode ser respondida a partir apenas da leitura do texto. 
(A) Qual a frequência com que ocorrem os incêndios provocados por queda de balões? 
(B) Que consequências pode gerar o desaparecimento de algumas espécies animais ou vegetais? 
(C) Por que a prática de soltar balões é considerada crime ambiental? 
(D) Por que, apesar da existência de uma lei proibindo a prática, as pessoas soltam balões? 
 

 A resposta correta é a letra D pelas razões que seguem: 
(A) A resposta é “Todo ano” é assim. 
(B) Pode desencadear outros problemas que ameacem a nossa biodiversidade. 
(C) O fogo pode provocar “De incêndios de grandes proporções em áreas urbanas a queimadas em áreas 

verdes de difícil combate,” causando prejuízos incalculáveis às pessoas e ao meio ambiente. 
(D) O texto informa apenas que, apesar da existência da lei, a prática de soltar balões continua, mas não 

apresenta as razões pelas quais as pessoas soltam balões. 

 
REDAÇÃO 

PROPOSTA 

 A partir da leitura do texto desta prova, escreva um texto dissertativo-argumentativo respondendo as 
seguintes perguntas: Qual é a relação entre Direito e proteção ambiental? A Lei é eficiente em garantir a 
preservação do meio ambiente? 

O(a) aluno(a) deve posicionar-se deixando bem clara a relação entre Direito e proteção ambiental, 

fundamentando seu ponto de vista a respeito da eficiência ou não da Lei em garantir a preservação do meio 

ambiente. Os argumentos para justificar o ponto de vista devem basear-se em fatos e dados da realidade 

pertinentes ao tema e ser desenvolvidos de forma coerente e coesa. Serão penalizados textos que se 

limitarem a emitir um parecer baseado apenas em impressões pessoais sem relação com dados objetivos.  

 

O título não é obrigatório, mas constitui importante indicador do ponto de vista apresentado. 

 Lembre-se também de que seu texto deverá  

• ter uma extensão entre 20 e 25 linhas; 

• estar fundamentado em argumentos que sustentem seu ponto de vista; e 

• utilizar a variante padrão da língua portuguesa. 

 

Ao redigir 

• planeje cuidadosamente seu texto, levando em conta o tempo de que dispõe; 

• utilize lápis apenas no rascunho; na folha definitiva, escreva seu texto à tinta; 

• não utilize corretor líquido; se errar, apenas anule a parte a ser desconsiderada e reescreva-a. 

 

 
 


