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O novo inimigo do clima 
Pela primeira vez, buraco na camada de ozônio é ligado a mudanças climáticas. 

Para ambientalistas e pesquisadores preocupados com as mudanças climáticas, o Judas dos últimos 
sábados de Aleluia foram os gases-estufa. Controlar sua emissão é a única forma de impedir que o clima atinja 
patamares incontroláveis. Mas a edição de hoje da revista “Science” traz um novo obstáculo à tona. A 
circulação atmosférica e o índice de chuvas também são influenciados pelo buraco da camada de ozônio – um 
problema já dado como resolvido, com a proibição, respeitada internacionalmente, da produção industrial de 
compostos químicos que aumentariam a abertura da camada protetora do planeta. 

Segundo um estudo da Universidade de Columbia, de Nova York, os efeitos provocados pelo buraco da 
camada de ozônio sobre a Antártica podem aumentar em até 10%, a pluviosidade em diversos pontos do 
Hemisfério Sul – incluindo o Centro-Sul do Brasil, no trecho que se estende até Brasília. Os pesquisadores, 
porém, ainda consideram leviano usar este fenômeno para explicar recentes desastres climáticos, como a 
tempestade na Região Serrana, em janeiro. 

Ainda de acordo com os autores da pesquisa, o buraco na camada de ozônio provocou uma mudança na 
direção dos ventos que passavam pela Antártica. Uma área marcada pela menor umidade, que existia mais ao 
norte do continente gelado foi deslocada para o sul. Com isso, uma região sobre este cinturão seco e próximo 
ao Equador ficou exposta a chuvas. 

Esta é a primeira vez que um levantamento relaciona o buraco na camada de ozônio às mudanças 
climáticas. – O buraco sequer é mencionado no sumário para formuladores de políticas públicas escrito pelo 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, da ONU) – destaca Lourenzo Polvani, coautor da 
pesquisa da Universidade de Columbia. – Mostramos, no entanto, que a camada de ozônio tem muito impacto 
no sistema do clima. É um jogador que deve ser observado. 

Autora principal do levantamento, Sarah Kang também se admira com a relação em cadeia provocada pelo 
buraco. – É realmente impressionante que o buraco na camada de ozônio, localizado tão alto na atmosfera 
sobre a Antártica (a até 30 quilômetros de distância) possa ter um impacto sobre os trópicos, aumentando o 
nível de chuvas por lá. É um efeito dominó – compara a pesquisadora. 

Polvani e Sarah atribuíram ao buraco as mudanças na circulação atmosférica observadas no Hemisfério Sul 
durante a segunda metade do século passado. Com isso, os acordos internacionais para mitigar as mudanças 
climáticas não farão sentido se ficarem restritos ao controle das emissões de carbono. O ozônio, a partir de 
agora terá de ser considerado. No Ártico, ozônio teve redução recorde. Localizada na estratosfera, logo acima 
da troposfera (cujo início é na superfície terrestre), a camada de ozônio absorve boa parte dos raios ultravioleta 
emitidos pelo sol. Durante a última metade do século XX, o uso em larga escala de compostos químicos pelo 
homem, especialmente aerossóis contendo clorofluorcarbono (CFC), provocaram danos significativos na 
camada a tal ponto que um buraco sobre a Antártica foi descoberto em meados da década de 80. 

Com o protocolo de Montreal, assinado em 1989 e que agora conta com a assinatura de 196 países, a 
produção global de CFC foi cancelada. A iniciativa já colhe frutos: na década passada a destruição da camada 
foi quase totalmente interrompida. Espera-se que a sua recuperação prossiga até meados do século, quando o 
buraco deve enfim ser fechado. 

A comunidade internacional, portanto já via o buraco como um problema resolvido. Mas, de acordo com o 
estudo de Polvani e Sarah, mesmo quando coberto, ele provocará um impacto considerável no clima. A dupla 
tirou suas conclusões baseada na construção de dois modelos: um em que projetaram a evolução da abertura 
na camada de ozônio; outro onde analisaram eventos climáticos das últimas décadas no Hemisfério Sul. A 
associação entre os resultados permitiu-os responsabilizar o ozônio por algumas das mudanças do clima 
observadas naquela região – com uma contribuição menor dos gases-estufa. 

A camada de ozônio não inspira preocupação apenas na Antártica. No início do mês, a Organização 
Meteorológica Mundial (OMM) divulgou que aquele escudo natural sofreu uma redução recorde de 46% sobre o 
Ártico entre o fim de 2010 e março deste ano. 

A OMM atribuiu o fenômeno à persistência de CFC na atmosfera e ao inverno muito frio na estratosfera. 
Junto ao motivo veio um alerta aos países nórdicos: “Como a elevação do sol vai aumentar nas próximas 
semanas, as regiões afetadas pelo buraco na camada de ozônio terão que vigiar as radiações ultravioletas que 
serão superiores ao normal”, advertiu a organização em comunicado. 

A redução é ainda mais preocupante porque, no Ártico, ela não é um fenômeno frequente como no Sul – na 
Antártica, o mesmo episódio ocorre todos os anos, sempre no inverno e na primavera, também devido às 
temperaturas baixas da estratosfera.  

Disponível em: https://oglobo.globo.com/ciencia 
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01. O tom predominante na reportagem pode ser identificado como 
a) alerta. 
b) tragédia. 
c) prevenção. 
d) apelo. 

 
02. A expressão “à tona” (1º§), contextualmente, significa 

a) ao lume. 
b) à superfície. 
c) à baila. 
d) à disputa. 

 
03. Considere os excertos do texto: 

I. “Para ambientalistas e pesquisadores preocupados com as mudanças climáticas, o Judas dos últimos 
sábados de Aleluia foram os gases-estufa”. 

II. “Segundo um estudo da Universidade de Columbia, de Nova York, os efeitos provocados pelo buraco 
da camada de ozônio sobre a Antártica podem aumentar em até 10% a pluviosidade em diversos 
pontos do Hemisfério Sul”. 

III. “Mostramos, no entanto, que a camada de ozônio tem muito impacto no sistema do clima. É um 
jogador que deve ser observado”. 

IV. “Localizada na estratosfera, logo acima da troposfera (cujo início é na superfície terrestre), a camada 
de ozônio absorve boa parte dos raios ultravioleta emitidos pelo sol”. 

 

A alternativa que contém exemplos de linguagem conotativa é 
a) I – II – III – IV 
b) III – IV 
c) II – IV 
d) I – III 

 
04. De acordo com o conteúdo do texto, classifique as afirmativas em Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Depois, assinale a 

alternativa que completa correta e respectivamente, de cima para baixo, os parênteses. 
(   ) O buraco na camada de ozônio foi, efetivamente, o responsável pelas alterações climáticas tanto no 

Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul, na década passada. 
(   ) A atribuição dos efeitos provocados pelo buraco na camada de ozônio aos recentes desastres climáticos 

mundiais parece ser uma imprudência. 
(   ) A camada de ozônio não é preocupação apenas de uma região do Planeta Terra. 
(   ) É absurdo achar que o buraco na camada de ozônio, localizado até 30 km, na atmosfera, possa 

aumentar o nível de chuvas sobre os trópicos. 
a) F – V – V – F 
b) V – F – V – V 
c) F – V – F – F 
d) V – F – F – V 

 
05. Associe as duas colunas de acordo com o significado das palavras empregadas no texto. Em seguida, 

assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
(1) Leviano (2º§) 
(2) Sumário (5º§) 
(3) Impacto (5º§) 
(4) Mitigar (8º§) 
(5) Episódio(16º§) 
(   ) Abrandar 
(   ) Fato 
(   ) Resumo 
(   ) Precipitado 
(   ) Choque 
 

a) 5 – 2 – 4 – 3 – 1 
b) 4 – 5 – 2 – 1 – 3 
c) 4 – 5 – 1 – 2 – 3 
d) 3 – 4 – 5 – 1 – 2 

 
06. “A iniciativa já colhe frutos: na década passada a destruição da camada foi quase totalmente 

interrompida.” 
A expressão destacada anteriormente 
a) tem sentido ambíguo. 
b) é metafórica. 
c) é pejorativa. 
d) é irônica. 



Exercícios Complementares 
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07. Um jornal de notícias populares trouxe a seguinte manchete, seguida de um breve texto. 
Espirro quase mata no trânsito 

“Mulher teve crise ao volante e perdeu controle da direção em avenida de Patos de Minas. Instalador que 
se 
preparava para ir à formatura da mulher foi surpreendido pelo veículo desgovernado e deu um pulo que o 
salvou da tragédia.” 

(Super Notícia. Belo Horizonte, 1 de fevereiro de 2018. Ano 15. Número 5744, p.1). 
 
Sabe-se que a coesão é explicitamente revelada no texto, por meio de marcas linguísticas, sendo também 
a relação semântica entre um elemento do texto e um outro elemento crucial para sua interpretação. 
Com relação à coesão do texto lido, é correto afirmar que 
a) a expressão “da mulher” retoma o termo “Mulher”. 
b) o pronome “o” no trecho “que o salvou” refere-se a “veículo”. 
c) o termo “espirro” está articulado com a expressão “deu um pulo”. 
d) há coesão lexical entre os vocábulos “volante”, “direção” e “veículo”. 

 
Milionária chinesa trabalha como faxineira para “dar exemplo” aos filhos 

 
Uma milionária chinesa de 53 anos, proprietária de 17 imóveis, trabalha como faxineira seis dias por 

semana para, segundo ela, ensinar aos seus filhos as virtudes do trabalho, relata nesta quinta-feira o diário 
“South China Morning Post”. 

Yu Youzhen, que vive na cidade de Wuhan e cujas propriedades estão avaliadas em milhões de dólares, 
trabalha há 15 anos na limpeza do Birô de Administração Urbana por um salário de 1.420 iuanes (US$ 228). 
“Quero ser um exemplo para meus filhos. Não quero me sentar ociosamente e dilapidar minha fortuna”, 
assinalou Yu em entrevista ao diário. 

Seguindo o exemplo de sua mãe, seus filhos trabalham em atividades comuns, pelo que um deles é 
motorista e ganha 2 mil iuanes mensais (US$ 320), enquanto outra, cujo emprego não foi revelado, recebe 3 
mil iuanes (US$ 481). 

Yu se queixa de que muitos vizinhos não entendem sua forma de vida, e alguns já chegaram a insultá-la 
publicamente por isso. Durante sua juventude, trabalhou como agricultora e carregou diariamente sacos de 
hortaliças para vender nos mercados da cidade. Mais tarde, na década de 1980, economizou o dinheiro com o 
qual construiria três casas de cinco  andares nos arredores de Wuhan, que depois começou a alugar e iniciou 
um “império” que controla enquanto varre três quilômetros de ruas por dia. 

(Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2013/01/03/milionaria-chinesa-trabalha-como-faxineira-para-darexemplo-aos-
filhos.htm) 

 
08. Considerando as informações contidas no texto e a maneira como elas são apresentadas, é correto afirmar 

que o principal objetivo do texto é 
a) discutir o valor de uma vida simples. 
b) discorrer acerca dos baixos salários na China. 
c) relatar o curioso estilo de vida de uma chinesa. 
d) argumentar em favor da importância do trabalho. 

 
09. Em “Seguindo o exemplo de sua mãe, seus filhos trabalham em atividades comuns, pelo que um deles é 

motorista e ganha 2 mil iuanes mensais (US$ 320), enquanto outra, cujo emprego não foi revelado, recebe 
3 mil iuanes (US$ 481)”, o trecho destacado atua como um importante recurso coesivo. Sua função no 
texto é 
a) retomar uma informação prévia. 
b) substituir um termo já apresentado. 
c) apresentar a causa de uma consequência. 
d) dar continuidade a um grupo de informações. 

 
10. Releia o trecho a seguir, observando as palavras destacadas: “Quero ser um exemplo para meus filhos. 

Não quero me sentar ociosamente e dilapidar minha fortuna”. Assinale a alternativa que apresenta palavras 
ou expressões que possam substituir as palavras destacadas no contexto apresentado, mantendo o sentido 
proposto pelo texto. 
a) à toa / estragar 
b) inutilmente / poupar 
c) indolentemente / gastar 
d) desocupadamente / resguardar 
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11. Assinale a alternativa cuja passagem para o plural apresenta problemas de composição, de acordo com a 
modalidade escrita formal da língua. 
a) Durante a juventude, trabalharam como agricultoras e carregaram diariamente sacos de hortaliças 

para vender nos mercados da cidade. (6º§) 
b) Economizaram o dinheiro com o qual construiriam três casas de cinco andares nos arredores de 

Wuhan, que depois começaram a alugar e iniciaram um “império” que controlam enquanto varrem as 
ruas. (7º§) 

c) As milionárias, que vivem na cidade de Wuhan e cujas propriedades estão avaliadas em milhões de 
dólares, trabalham há 15 anos na limpeza do Birô de Administração Urbana por um salário de 1.420 
iuanes (US$ 228). (2º§) 

d) Milionárias chinesas, proprietárias de 17 imóveis, trabalham como faxineiras seis dias por semana 
para, segundo elas, ensinarem aos seus filhos as virtudes do trabalho, relatam nesta quinta-feira o 
diário “South China Morning Post”. (1º§)  

 
12. Observe a palavra destacada no trecho a seguir: “Mais tarde, na década de 1980, economizou o dinheiro 

com o qual construiria três casas de cinco andares nos arredores de Wuhan, que depois começou a alugar 
e iniciou um ‘império’ que controla enquanto varre três quilômetros de ruas por dia” (7º§). Acerca do seu 
uso no texto só é possível afirmar que fora utilizada para 
a) aludir à magnitude do negócio administrado pela mulher. 
b) sugerir as barreiras físicas dos imóveis pertencentes à faxineira. 
c) indicar a natureza política do espaço desenvolvido pela chinesa. 
d) mencionar o poder político adquirido pela administradora dos 

 
13.  

Jovem liga para a polícia chateada após bronca da mãe e é presa 
Uma jovem de 19 anos, moradora de Vero Beach, na Flórida (EUA), acabou presa depois de ligar duas 

vezes para a polícia ao ficar chateada por tomar uma bronca da própria mãe. 
Amanda Valvo ligou para o serviço de emergência alegando que não tinha gostado da forma como a 

mãe havia se dirigido  a  uma amiga e a ela, de acordo com um relatório da polícia do condado de Indian 
River. Por volta das 4h 30min, um policial foi até a casa de Amanda para responder à chamada e prender a 
jovem. 

A garota acabou presa por abuso do serviço de emergência, e solta após pagar fiança de R$ 1 mil. Não 
há informações sobre o tipo de coisas que a mulher teria falado à filha. 

(Disponível em: http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2013/04/jovem-chateado-liga-para-policia-apos-bronca-da-mae-e-epreso. 
html – Adaptado.) 

Releia o título da notícia apresentada na questão anterior: “Jovem liga para a polícia chateada após bronca 
da mãe e é presa”. Há nesta sentença uma ambiguidade. Das alternativas a seguir, assinale a única cuja 
reorganização dos elementos da sentença não elimina a ambiguidade. 
a) Jovem chateada liga para a polícia após bronca da mãe e é presa. 
b) Jovem liga chateada para a polícia após bronca da mãe e é presa. 
c) Após bronca da mãe, jovem liga para a polícia chateada e é presa. 
d) Chateada, jovem liga para a polícia após bronca da mãe e é presa. 

 
A zaga aérea do Brasil na Copa 

 

Delineamos as estratégias da FAB para garantir marcação cerrada nos céus do país durante o maior evento 
esportivo do mundo. 

Entre os preparativos mais complexos para a Copa do Mundo, que começará em junho próximo, e os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016, está a criação de zonas de exclusão aéreas, nas quais os 
sobrevoos de aeronaves estarão proibidos. É uma medida de segurança que visa evitar atentados terroristas e 
incidentes aéreos nos locais de grande concentração de turistas e atletas. Esse tipo de iniciativa já foi posta em 
prática nos Jogos de Londres, em 2012, com grande sucesso. Na ocasião, oficiais da Força Aérea Brasileira 
(FAB) acompanharam o trabalho dos britânicos. No Brasil, será uma experiência de proporções ainda maiores, 
envolvendo 12 cidades-sede espalhadas por todo o território nacional – bem menos complexa será a proteção 
dos céus do Rio nos Jogos Olímpicos. Não que o país seja alvo de atentados, mas, diante dos atuais riscos 
globais e de suas consequências, todo o cuidado será pouco. A primeira experiência real desse gênero para a 
FAB foi a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que reuniu 43.000 
participantes de 193 nações, em 2012. Depois vieram a Copa das Confederações, em junho de 2013, seguida 
da visita do Papa Francisco, em agosto do mesmo ano. Em todos esses eventos, caças e helicópteros estiveram 
de prontidão. 

(André Vargas, Aero Magazine, nº 237 – 2014. Fragmento.) 
 
14. Tendo em vista que as palavras são, por natureza, polissêmicas, é correto afirmar que a determinação do 

sentido do vocábulo “zaga”, no título do texto, ocorre em função da 
a) anteposição do artigo definido “a”. 
b) caracterização atribuída através de “aérea”. 
c) extensão da informação acerca da ideia de origem. 
d) extensão da informação acerca do evento a que se refere. 



Exercícios Complementares 
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15. Considerando as informações apresentadas no texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
(   ) As ações tratadas no texto têm por principal objetivo interromper procedimentos que possam 
prejudicar grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 
(   ) As ações de segurança aérea por ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016, 
são de menor importância se comparadas às demais citadas no texto. 
(   ) As ações preventivas se devem a fatores que vão além dos limites territoriais nacionais e suas 
consequências. 
a) V – V – V 
b) V – F – V 
c) V – F – F 
d) F – F – V 

 
16. Dentre os termos destacados a seguir, assinale o que indica uma relação anafórica estabelecida, 

contribuindo para a coesão textual. 
a) “É uma medida de segurança [...]” 
b) “[...] que começará em junho próximo, [...]” 
c) “Esse tipo de iniciativa já foi posta em prática [...]” 
d) “[...] nas quais os sobrevoos de aeronaves estarão proibidos.” 

 
17. “Não que o país seja alvo de atentados, mas, diante dos atuais riscos globais e de suas consequências, 

todo o cuidado será pouco.” O período destacado anteriormente possui elementos linguísticos que 
expressam, sequencialmente, 
a) negação e ressalva. 
b) condição e oposição. 
c) afirmação e condição. 
d) explicação e afirmação. 

 
18. Considerando a estrutura textual apresentada, é correto afirmar que o texto tem como principal objetivo 

a) expor um assunto. 
b) divulgar conceitos e opiniões. 
c) reproduzir as estratégias e os procedimentos de segurança aérea. 
d) expor resultados de pesquisa, visando mudança de ponto de vista. 

 
19. Através de marcas textuais é possível identificar pontos de vista acerca do assunto apresentado. Tal 

identificação apresenta-se em 
a) “Entre os preparativos mais complexos [...]” 
b) “[...] os sobrevoos de aeronaves estarão proibidos.” 
c) “[...] oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB) acompanharam o trabalho dos britânicos.” 
d) “[...] diante dos atuais riscos globais e de suas consequências, todo o cuidado será pouco.” 

 
20. “Não que o país seja alvo de atentados, mas, diante dos atuais riscos globais e de suas consequências, 

todo o cuidado será pouco.” Não há neutralidade total quando se escreve, pois o enunciador tem uma visão 
de mundo e manifesta-a em seu texto. No caso, o ponto de vista é mostrado no uso da expressão: “todo o 
cuidado será pouco”. 

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: Editora Ática, 2007. 
A sinonímia é a equivalência de significado entre dois termos. Considerando que a escolha dos vocábulos 
tem relação direta com as interferências que o redator busca produzir em seu interlocutor, verifique 
qual(is) expressão(ões) sugerida(s) poderia(m)  substituir o vocábulo destacado referente, tendo 
preservado o sentido atribuído originalmente de acordo com o contexto. Informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma abaixo, para o(s) caso(s) em que não ocorre o mesmo. A seguir, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
(   ) “gênero” / relativo ao mesmo tipo, aos que se acham ligados pela similitude de particularidades. 
(   ) “incidentes” / acontecimentos previsíveis que modificam uma ação. 
(   ) “concentração” / agrupamento de várias pessoas num ponto determinado. 
a) V – V – V. 
b) V – F – V. 
c) V – F – F. 
d) F – V – V. 

  
 


