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Leia:  

Havaí proíbe protetores solares que fazem mal ao meio ambiente 

 

O governador do Havaí David Ige assinou, no dia 4 de julho, uma lei que proíbe o uso de 

certos protetores solares no Havaí, estado norte-americano. Citando pesquisas científicas, David 

Ige defende que marcas do produto contêm substâncias químicas que prejudicam a vida marinha 

havaiana, principalmente seus recifes de corais. 

Os corais dão abrigo e alimento a maior parte dos peixes e outros animais do mar. A 

oxibenzona e o octinoxato, substâncias presentes nos filtros solares, prejudicam os corais, ao 

alterar sua cor por exemplo. Esses químicos também estão presentes em protetores labiais e 

alguns produtos de maquiagem. 

A nova lei começa a valer daqui a quase três anos, no dia 1º de janeiro de 2021. [...] O 

principal argumento é um estudo realizado pelo Laboratório Ambiental Haereticus, uma ONG 

(Organização Não Governamental), que comprovou os danos dos compostos químicos aos corais 

e serviu como base para a criação da lei. 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – No trecho “O governador do Havaí David Ige assinou, no dia 4 de julho, uma lei que 

proíbe o uso de certos protetores solares no Havaí [...]”, o aposto é a expressão: 

(     ) “David Ige” 
(     ) “no dia 4 de julho” 
(     ) “no Havaí” 
 

Questão 2 – Sublinhe o aposto que compõe este fragmento do texto: 

 

“A oxibenzona e o octinoxato, substâncias presentes nos filtros solares, prejudicam os corais [...]” 
 

Questão 3 – O aposto sublinhado acima tem como núcleo: 

(     ) um verbo  

(     ) um adjetivo  

(     ) um substantivo  

 

Questão 4 – Identifique o aposto que compõe o último parágrafo do texto: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Pode-se concluir que o aposto desempenha a função de: 

(     ) caracterizar uma palavra ou expressão  

(     ) explicar uma palavra ou uma expressão. 

(     ) complementar uma palavra ou uma expressão.  


