
PORTUGUÊS

Texto para os itens de 1 a 11
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Os oceanos ocupam 70% da superfície  da Terra,  mas até hoje se sabe muito
pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas.  Segundo estimativas  de
oceanógrafos,  há ainda 2 milhões de espécies desconhecidas nas profundezas
dos mares.  Por  ironia,  as notícias mais freqüentes produzidas pelas pesquisas
científicas relatam não a descoberta de novos seres ou fronteiras marinhas, mas a
alarmante escalada das agressões impingidas aos oceanos pela ação humana.
Um estudo recente do Greenpeace mostra que a concentração de material plástico
nas águas atingiu níveis inéditos na história. Segundo o Programa Ambiental das
Nações Unidas, existem 46.000 fragmentos de plástico em cada 2,5 quilômetros
quadrados da superfície dos oceanos. Isso significa que a substância já responde
por 70% da poluição marinha por resíduos sólidos.

Veja, 5/3/2008, p. 93 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial  e  considerando a amplitude do tema por  ele
abordado, julgue os itens de 1 a 5.

01.  Ao citar o Greenpeace, o texto faz menção a uma das mais conhecidas organizações não-
governamentais cuja atuação, em escala mundial, está concentrada na melhoria das condições de
vida das populações mais pobres do planeta, abrindo-lhes frentes de trabalho no setor secundário
da economia.

02.  Por se decompor muito lentamente,  o plástico passa a ser visto como um dos principais
responsáveis pela degradação ambiental, razão pela qual cresce o movimento de conscientização
das pessoas para que reduzam o consumo desse material.

03.  Considerando  o  extraordinário  desenvolvimento  científico  que  caracteriza  a  civilização
contemporânea, é correto afirmar que, na atualidade, pouco ou quase nada da natureza resta
para ser desvendado.

04.  A exploração científica da Antártida, que enfrenta enormes dificuldades naturais próprias da
região,  envolve  a  participação  cooperativa  de  vários  países,  mas  os  elevados  custos  do
empreendimento impedem que representantes sul-americanos atuem no projeto.

05.  Infere-se do texto que a Organização das Nações Unidas (ONU) amplia consideravelmente
seu  campo de  atuação  e,  sem deixar  de  lado  as  questões  cruciais  da  paz  e  da  segurança
internacional,  também se volta para temas que envolvem o cotidiano das sociedades, como o
meio ambiente.



Considerando as estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens seguintes.

06. No trecho “até hoje se sabe” (l. 1), o elemento lingüístico “se” tem valor condicional.

07. O trecho “muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas” (l. 1-2) é complemento
da forma verbal “sabe” (l. 1).

08. A palavra “recônditas” (l.  2) pode, sem prejuízo para a informação original do período, ser
substituída por profundas.

09. O termo “mas” (l. 5) corresponde a qualquer um dos seguintes: todavia, entretanto, no entanto,
conquanto.

10. Na linha 6, a presença de preposição em “aos oceanos” justifica-se pela regência do termo
“impingidas”.

11. O termo “a substância” (l. 10) refere-se ao antecedente “plástico” (l. 9).

GABARITO

01. E

Comentário:  Greenpeace é uma organização não-governamental fundada em 1971, com sede
em  Amsterdã  e  escritórios  espalhados  por  41  países.  Atua  internacionalmente  em  questões
relacionadas à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável com campanhas
dedicadas  às  áreas  de  florestas,  clima,  nuclear,  oceanos,  engenharia  genética,  substâncias
tóxicas, transgênicos e energia renovável. Tem como objetivo sensibilizar as pessoas a fim de
diminuir as agressões ao meio ambiente. É uma organização que possui inúmeros colaboradores
espalhados  pelo  mundo  inteiro.  Não  está  relacionada  a  abrir  frentes  de  trabalho  no  setor
secundário da economia para populações mais pobres do planeta.

02. C

Comentário:  aquelas sacolas plásticas que os supermercados usam para empacotar produtos
não são nada inocentes! No mundo, há uma campanha bastante forte para que os consumidores
parem de utilizá-las e usem sacolas não-descartáveis. O motivo é o impacto ambiental das tais
sacolas. Elas levam centenas de anos para se decompor na natureza, e causam uma série de
problemas: entopem canos de esgoto e pluviais, causam problemas para animais aquáticos, que
podem ficar presos dentro de sacolas ou ingeri-las acidentalmente por confundi-las com águas-
vivas (e a mesma sacola pode ser ingerida por vários animais em sucessão, pois ela não se
decompõe)  podem  intoxicar  e  até  matar  animais  como  vacas  e  ovelhas.  São  um  problema
estético:  sacolas voando ou espalhadas pelo chão são visualmente desagradáveis.  Por  conta
disso, cresce o movimento de conscientização das pessoas para que reduzam o consumo desse
material.



03. E

Comentário:  O texto deixa claro no primeiro parágrafo que “...  até hoje se sabe muito pouco
sobre a vida em suas regiões mais recônditas. Segundo estimativas de oceanógrafos, há ainda 2
milhões de espécies desconhecidas nas profundezas dos mares”.

04. E

Comentário: O texto em questão não trata do tema impedimento de atuação dos representantes
sul-americanos no projeto, desenvolvido no item 4 da prova.

05. C

Comentário: Pelo fato de haver um Programa Ambiental das Nações Unidas fica comprovada a
preocupação da ONU também com problemas ambientais.

06. E

Comentário:  O elemento  lingüístico  “se”  não  tem  valor  condicional,  nesse  segmento  é  um
pronome indeterminador do sujeito.

07. C

Comentário:  É complemento preposicionado do verbo saber  “saber  sobre”  ter  conhecimento,
poderia ser substituído por “saber de”.

08. C

Comentário:  São termos sinônimos e por isso, no contexto, uma pode substituir  a outra sem
problemas semânticos.

09. E

Comentário: “mas” é um conector adversativo e não pode ser substituído por “conquanto” que é
uma conjunção subordinativa adverbial concessiva.

10. C

Comentário: A regência do termo é feita com a preposição “a”.

11. C

Comentário:  O termo “substância”  é  um hiperônimo de “plástico”  que é  um hipônimo.  É um
exemplo de coesão lexical.


