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Regras para a realização do jogo:

Pode jogar até 4 jogadores;
 Define-se, por sorteio, a ordem dos jogadores;
Cada jogador(a), na sua vez, levantará 2 cartões, na
tentativa de encontrar os cartõs-pares (mesma cor);
Quando o/a jogador(a) levantar 2 cartões de cores
iguais, CARTÕES-MEMÓRIA, deverá responder a
pergunta que está no conjunto dos CARTÕES DO
CONHECIMENTO, correspondente a cor dos cartões
da memória levantados;
Se o/a jogador/a acertar a resposta referente a
pergunta contida no cartão, os cartões-memória
serão seus, e conquista o direito de jogar em
seguida;
Se o/a jogador/a errar a resposta, devolverá os
cartões-meória à mesa, e dá-se sequência ao jogo.
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De acordo com a COR correpondente da dupla de
cartas que você resgatou, verifique a pergunta e

responda. Se acertar a resposta, as cartas são
suas. Se errar, devolve as cartas, embaralha-as e

continua a jogar.

a) Todos vegetais vendidos
em supermercados são
produzidos com agrotóxico.
Como a higiene desses
alimentos deve ser feita?

b) O uso de agrotóxico nas
plantações tem causado
muitas doenças. Qual a
doença que mais afeta as
mulheres, em decorrência
do uso de agrotóxico?



c) O que significa o fato
dos agrotóxicos serem
bioacumulares?

d) É verdadeiro afirmar que
pesquisadores comprovaram  a
existência de agrotóxico na
composição de produtos
alimentícios industrializados e
ultraprocessados ? Sim ou Não.

e) Qual o agrotóxico mais
usado pelos agricultores,
no Brasil?

f) Quais as monoculturas,
produzidas pelo agronegócio,
que mais usam agrotóxico?



g) É verdadeira a afirmação de
que as sementes e plantas
transgênicas são DEPENDENTES
de agrotóxico?

h) Se as abelhas desaparecerem
em decorrência da contaminação
das flores por agrotóxico, a
biodiversidade das plantas será
afetada. VERDADE ou MENTIRA?

i) A contaminação do solo, causada
pelo uso intensivo de agrotóxico,
provoca a morte dos
microrganismos e das minhocas
que o fertilizam, causando sérios
danos às plantas. CERTO ou
ERRADO?

j) O agrotóxico que é usado
intensivamente pelo agronegócio
está contaminando os rios,
lençóis freáticos etc. Essa
informação é fake news.
VERDADEIRO ou FALSO.
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Para ter acesso a mais informações sobre os impactos dos
agrotóxicos no ambiente e nos seres humanos, acesse: 

RESPOSTAS: a) Lavar com bucha e sabão, deixar de molho em água com bicarbonato de sódio;  b)  Câncer de
mama; c) Se acumula nos organismos; d) Sim; e) Glifosato; f) Soja, milho e cana de açúcar; g) Sim; h) Verdade; i)
Certo; j) Falso.


