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GABARITO 
RESPOSTAS ESPERADAS 

Questões: 

1- O Brasil parece ter uma situação hídrica confortável. Que informações do texto 
refutam essa ideia? (2,0) 
O Brasil apenas parece desfrutar de uma situação confortável de abastecimento 

de água, mas há um problema de distribuição de água. O líquido é muito mais 

abundante em áreas onde a população é pequena e onde as florestas estão mais 

intactas, como na Amazônia. Nas áreas litorâneas do país, como no sudeste e 

nordeste (onde 70% da população está concentrada), muitos centros urbanos já 

enfrentam dificuldades de oferta, agravados por secas como as que, neste ano, 

atingiram São Paulo e que, em 2012 e 2013, castigaram o semiárido nordestino. 

 

2- De que formas imagina-se que o aquecimento global pode colocar os suprimentos 
de água em risco? (3,0) 
Com o aumento das emissões de dióxido de carbono (CO₂) e outros gases de 

efeito estufa, causados pela combustão de combustíveis fósseis e outras atividades 

humanas, a atmosfera da Terra retém mais calor solar próximo à superfície. 

Então a temperatura desse ar aumenta, a própria fonte de energia que alimenta 

ventos e tempestades. Padrões de circulação das correntes de ar atmosféricas são 

alterados. Algumas regiões sofrerão períodos de seca mais sérios e frequentes, 

enquanto outras serão mais propensas a inundações. Isso pode acontecer se os 

resultados das simulações climáticas futuras feitas por modelos de computador se 

mostrarem precisos, é claro. 

 
3- Traduza o parágrafo abaixo. (5,0) 

It is certainly not possible to affirm that the recent droughts in southeastern and 
northeastern Brazil –or the severe floodings in Rondônia state in 2014– have any 
direct relation to global or regional climate change. Nor can we exclude the 
possibility of a direct relation. On the other hand, it is certain that these calamities, 
as well as the multi-billion-dollar costs that the society and the economy must 
contend with, constitute a fair sample of what we should expect in the coming 
decades if global warming gets worse. 

Certamente não é possível afirmar que as recentes secas no sudeste e nordeste do 

Brasil - ou as graves inundações no estado de Rondônia em 2014 - tenham alguma 

relação direta com as mudanças climáticas globais ou regionais. Nem podemos 

excluir a possibilidade de uma relação direta. Por outro lado, é certo que essas 

calamidades, bem como os custos multibilionários que a sociedade e a economia 

devem enfrentar, constituem uma justa amostra do que devemos esperar nas 

próximas décadas se o aquecimento global piorar.  
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