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PORTUGUÉS 

 

OPÇÃO A 
 

O fornecimento actual de água para 2,9 mil milhões de pessoas em 48 países é insuficiente dentro de dez anos, revela um 
relatório da Universidade da ONU e do Escritório das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. 

O mundo, salienta o documento, deve alcançar as metas internacionais sobre a água para evitar conflitos que possam ser 
causados pelo desespero. Sem grandes investimentos no sector de infra-estrutura da água, prossegue, muitas sociedades 
entram em breve em desespero e conflitos. 

O relatório apresenta uma análise pormenorizada de dez países para demonstrar como as metas de desenvolvimento 
sustentável relacionadas com a água e o saneamento podem proporcionar uma forma rápida e barata de se alcançarem os 
objectivos. Especialistas afirmam que os Governos devem exigir a prestação de contas aos sectores de agricultura, responsável 
por 70 por cento do uso das reservas de água, e o de energia, 15 por cento. 

Combater a corrupção é fundamental no sector de fornecimento de água, principalmente nos países em desenvolvimento, 
acentua o relatório, que garante 30 por cento do dinheiro destinado a melhorias no sector é desviado. Também realçam a 
importância de serem estabelecidos protocolos contra a corrupção que contemplem penas pesadas para os autores dos 
crimes. 

Os autores do estudo advertem que em dez anos 48 países com 2,9 mil milhões habitantes pessoas são considerados  
“zonas com escassez de água” ou com “falta de água”.  Os especialistas admitem que em 2030 a procura mundial de água 
seja 40 por cento superior à oferta e que os países que mais vão sofrer com situação são os das regiões mais quentes e mais 
pobres, com uma população jovem a crescer. O relatório prevê que 25 por cento das bacias dos principais rios do mundo seca 
nessa altura durante vários meses do ano. Os especialistas recomendam que os governos realizem avanços nos sectores de 
controlo da água e saneamento para evitar o desperdício. 

O mundo deve, segundo o relatório, identificar, reconhecer e prestar contas sobre todas as necessidades de água para a 
biodiversidade do planeta. 

 

PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores) 

Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo. 

SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores) 

Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: 

“fornecimento”, “salienta”, “investimentos”, “sustentável”, “protocolos”, “procura”.  

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

Desenvolva o seguinte assunto: “A água como recurso no mundo” 

QUARTA PERGUNTA (2 valores) 

Coloque as seguintes frases em passado e em plural segundo o seguinte modelo: 

Eu vejo que ele come uma maçã na horta  ------------------------------------   nós vimos que eles comeram umas maçãs nas hortas 

Ele tem opinião útil, não digo que não; só que posso não concordar: se ele faz pão, eu quero fazer vinho. 

QUINTA PERGUNTA (2 valores) 

Aspetos culturais de países de língua portuguesa.  

SEXTA PERGUNTA (1 valor) 
Qual é a primeira ideia-chave? 
De que depende a agricultura moderna? 
Cite duas ações ou circunstâncias que estão pondo em perigo a vida das abelhas? 
Cite duas formas em que podemos ajudar para travar esse perigo? 

 


