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Texto 

 
Um dragão de quatro metros de altura que "vomita" resíduos de plástico foi colocado pela 
organização ambientalista Greenpeace à porta da conferência Our Ocean 2017 (OOC 2017), 
que decorre em Malta, para alertar para o problema da poluição marinha. 
 
A ação da Greenpeace pretende lembrar aos representantes de governos e instituições de 61 
países reunidos na OOC 2017 a urgência de atuar no sentido da eliminação de recipientes 
de plástico descartáveis, como garrafas e palhinhas de bebidas. 
 
Um porta-voz da organização ambientalista internacional disse a jornalistas que "é preciso 
discutir a eliminação dos plásticos descartáveis na origem, na produção, e não apenas do 
ponto de vista da reciclagem ou gestão de resíduos". 
A quantidade de plástico que chega aos oceanos está calculada em cerca de 10.000 
toneladas por ano e estudos divulgados recentemente estimam que em 2050 poderá haver 
mais plástico que peixe nos oceanos. 
 
Com o dragão que "vomita" plástico, recolhido em praias de todo o mundo, a Greenpeace 
associa-se à campanha do movimento "Break Free From Plastic" (Liberta-te do Plástico), 
constituído por mais de 90 organizações, que pretende o fim das embalagens de plástico 
descartáveis. 
 
Na conferência Our Ocean, governos e instituições são chamados a anunciar compromissos 
efetivos, desde financiamento de projetos até medidas legislativas, para a construção de um 
enquadramento global de governação e utilização sustentável dos oceanos. 
 

 
Diário de Notícias, 05/10/2017 (adaptado) 

(https://www.dn.pt/lusa/interior/oceanos-dragao-da-greenpeace-alerta-para-poluicao-de-plastico-8822317.html) 
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I. Depois de ler atentamente o texto indique qual das seguintes opções apresentadas para 
cada uma das afirmações se adequa melhor à informação apresentada pelo texto: 
 

1. De acordo com o que lemos no texto, a Greenpeace luta no sentido de…: 
a) incentivar a reciclagem as embalagens de plástico descartáveis.  
b) eliminar a produção das embalagens de plástico descartáveis.  
c) aumentar a reciclagem das embalagens de plástico descartáveis 

(0,5 punts) 
2. O Plástico utilizado para elaborar este dragão que “vomita” fogo…: 

a) provém das praias do mediterrâneo. 
b) foi apanhado nas praias de todo o mundo. 
c) foi recolhido nas praias de Malta, vindo dos mares de todo o mundo.  

 (0, 5punts) 
3. Segundo o porta voz da Greenpeace esta ação… : 

a) faz parte de uma campanha do movimento Break Free From Plastic. 
b) é uma campanha empreendida apenas por esta organização ambientalista.  
c) faz parte de uma campanha muito mais vasta que esta organização está a 

levar a cabo por todo o mundo.   
(0, 5punts) 

 
II.-Complete as seguintes frases com as palavras que entender, mas mantendo a coerência 
da informação dada pelo texto. 
 

a)  Em muitas das praias do mediterrâneo, quando vais   ______________ banho, 
acabas por ______________num mar de plástico.  

(0, 5punts) 
 

b) O plástico é hoje uma das maiores ______________para os peixes, porque 
estes acabam por comer o plástico que encontram, mas também para todos os 
humanos que ______________esse peixe na nossa cadeia alimentar.  

(0, 5punts) 
 

c) A natureza ______________ de ser mais protegida e para combater a poluição 
o Homem tem de reduzir a produção de______________  .  

(0, 5punts) 
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III-  Substitua os sublinhados por um sinónimo, mas mantendo o sentido das orações, de 
acordo com o seu contexto inicial. 

“A ação da Greenpeace pretende lembrar aos representantes de governos e 
instituições de 61 países reunidos na OOC 2017 a urgência de atuar (…)” (ll 5-6) 

(0,5 punts) 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
IV- Elabore uma questão que possa ter como resposta a seguinte frase: 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 “O Dragão foi colocado à porta da conferência Our Ocean 2017, em Malta” 

 (0,5 punts) 

 
V- 
1. De acordo com o porta-voz da Greenpeace, e conforme o recolhe o texto, “é preciso 

discutir a eliminação dos plásticos descartáveis na origem, na produção, e não apenas 
do ponto de vista da reciclagem ou gestão de resíduos”. Na sua opinião, esta é uma 
decisão correta? Justifique a sua resposta.  (+- 100 palavras). 

(3 punts) 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2.     Desde o seu ponto de vista, que medidas é que podíamos tomar todos para ajudar a 

combater este problema da poluição marinha causado pelo plástico?  (+- 100 
palavras). 

(3 punts) 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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