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TEXTO DE APOIO 

 
A última gota 

A crise no Sistema Cantareira, que abastece quase 10 mi- lhões de pessoas na grande 
São Paulo e no interior, é um exemplo concreto de que o fornecimento de água pode ficar 
comprome- tido, também, em outros lugares do Brasil. Ainda que tenhamos uma visão 
otimista, os últimos episódios de seca no Sudeste e no Sul, que deixaram alguns 
reservatórios de água dessas regi- ões em níveis críticos, mostram claramente que há 
urgência na implantação de ações de conservação para a manutenção dos recursos 
hídricos no país. 
Atualmente, as duas maiores regiões metropolitanas do Su - deste – Rio de Janeiro e São 
Paulo – têm a provisão de água garantido, porque é realizada a transferência de grandes 
vazões de mananciais localizados em bacias hidrográficas próximas. Para o abastecimento 
da capital fluminense, é utilizada a bacia hidro - gráfica do Rio Paraíba do Sul, enquanto a 
capital paulista se serve da bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. As 
duas bacias são responsáveis pelas maiores reversões hídricas para os sistemas Guandu 
(RJ) e Cantareira (SP), respectivamente. São duas fontes que começam a ficar saturadas, 
porque servem a milhares de consumidores – ambas as regiões concentram grande 
densidade populacional, gerando consumo de água muito maior que a capacidade 
produtiva dessas bacias. Desse modo, fica mais próximo o risco de os consumidores 
abrirem as torneiras e não verem a água escorrer. 
Não podemos credenciar, porém, os motivos para a crise de abastecimento somente ao 
consumo excessivo e ao mau uso da água por parte da população. Seria ingênuo apontar 
esses dois fatores apenas, pois a questão é mais complexa, vai desde a falta de políticas 
públicas que incentivem a proteção dos mananciais de água ao desmatamento de áreas 
naturais, que altera o ciclo da água e a variabilidade de chuvas nas regiões em que antes elas 
predo- minavam. 

Está mais que na hora de todos os setores conscientizarem- 
-se de que o problema de escassez da água não é somente de São Paulo – é hoje o mais 
grave. Caso contrário, a nossa de- satenção pode ser a crucial. O desafio consiste em 
garantir o fornecimento às grandes cidades brasileiras nos próximos anos, uma vez que é 
previsto crescimento populacional e, consequen- temente, aumento das demandas de 
consumo. São necessários investimentos urgentes para a adequação dos sistemas 
produto - res de água, sobretudo no Sudeste, e planejamento para otimiza- ção de uso das 
fontes hídricas. Além disso, a proteção de áreas naturais é condição sine qua non, pois a 
qualidade e a quantidade de água produzida pela natureza dependem da manutenção da 
vegetação nativa. 

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br> (adaptado) 
 

01. Na conclusão, a autora deixa claro que para garantir o abastecimento de água 
a) as ações de efeito são investir, planejar e proteger. 
b) o essencial é adequar, otimizar e produzir. 
c) é urgente conscientizar, garantir e preservar. 
d) são necessários proteção e racionamento. 
e) urge investir para otimizar a distribuição de água no Sudeste. 
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02. De acordo com a introdução do texto, é imprescindível 

a) implantar ações de conservação para o uso dos mananciais de água. 
b) empreender ações de preservação com vistas à manutenção dos recursos 
hídricos. 
c) agir no sentido de explorar e esgotar o potencial hídrico. 
d) executar ações de recuperação e exploração dos mananciais. 
e) atuar no sentido de recuperação dos mananciais. 

 
03. A expressão latina sine qua non, levando em conta o contexto, significa 

a) impossível. 
b) inviável. 
c) improvável. 
d) indispensável. 
e) invariável. 

 
04. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo 

com a norma culta. 
a) Depois do acidente, passou à praticar esportes. 
b) Aquele aluno dedica-se à várias atividades extracurriculares. 
c) Os convidados chegaram ao local após às dez horas. 
d) O turista dirigiu-se à essa instituição para obter orientações. 
e) Esta é a obra à qual o jornalista se referiu em seu comentário. 

 
05. A alternativa que contém obra literária com forte apelo jornalístico sobre evento 

militar marcante na História do Brasil, ocorrido no sertão baiano, é: 
a) Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. 
b) Estrela da Vida Inteira, de Manuel Bandeira. 
c) São Bernardo, de Graciliano Ramos. 
d) Canaã, de Graça Aranha. 
e) Os Sertões, de Euclides da Cunha. 

 
06. No período “Nós nos tornamos pavões exibicionistas.”, encontra-se a seguinte 
figura de linguagem (figura de palavra): 

a) Comparação. d) Onomatopeia. 
b) Eufemismo. e) Metáfora. 
c) Prosopopeia. 

 
07. Assinale a alternativa em que há erro no emprego da vírgula: 

a) Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. 
b) Isabel, aluna aplicada do terceiro ano, faltou à aula de Cálculo. 
c) Belo Horizonte, 13 de abril de 2015. 
d) Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, réguas, lápis e 
borracha. 
e) Márcia, comprou, os últimos livros da Livraria Virtual. 

 
08. Assinale a palavra abaixo cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico do 
prefixo componente de desatentos. 

a) Antibiótico. d) Adjacência. 
b) Importação. e) Antebraço. 
c) Insatisfeito. 
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09. Os dois vocábulos em destaque nos enunciados a seguir possuem funções 
morfológica e sintática idênticas. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente essas funções. “Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que 
nunca viu a própria mulher.” 
a) pronome relativo; objeto direto. 

 b) conjunção subordinativa integrante; objeto direto. 
c) pronome relativo; sujeito. 
d) conjunção coordenativa explicativa; adjunto adnominal. 
e) preposição; sujeito. 

 
10. Das frases a seguir, a única inteiramente de acordo com as regras de concordância 
verbal é: 

a) A rede de coleta e de tratamento de esgoto possuem tubulações mais estreitas que as 
galerias pluviais nas ruas. 
b) Na sala de aula, haviam inúmeros quadros de artistas renomados. 
c) Ocorreram, naquele mesmo ano, acontecimentos 
extraordinários. 
d) Podem trazer sérias consequências ao planeta a falta de cuidados com o ambiente. 
e) O técnico e o presidente da empresa chegou muito cedo ao local do acidente. 

 
11. O desafio consiste em garantir o abastecimento às grandes cidades brasileiras nos 
próximos anos, uma vez que é previsto crescimento populacional e, consequentemente, 
aumento das demandas de consumo. A conjunção em negrito 

a) conecta orações integrantes. 
b) inicia uma oração coordenativa. 
c) expressa causa. 
d) denota finalidade. 
e) é indicadora de explicação. 

 
12. O movimento literário que se caracterizou pelo pioneirismo na busca pela 
nacionalização da literatura por meio da valorização da paisagem e da cultura da nossa 
terra, opondo-se ao Neoclassicismo, foi o: 

a) Clacissismo. 
b) Arcadismo. 
c) Romantismo. 
d) Parnasianismo. 
e) Simbolismo. 

 
REDAÇÃO – ESA  

 
“Seja como for, enquanto estiver latente, o Selfie ou qualquer outro modismo merece uma 
acurada reflexão, pois nem tudo na rede social deve ser encarado como brincadeira. Há coisas 
que, mesmo divertidas, escondem práticas perversas. Também não se devem criar pânicos 
desnecessários sobre tal fenômeno.” 

 
Disponível  em: <www.serfelizeserlivre.blogspot.com.br>. 

Acesso em 7 abr. 2015 às 10:55 
 

Elabore um texto dissertativo-argumentativo, com no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) 
linhas, refletindo sobre o tema acima abordando as práticas perversas e o uso consciente dessa 
prática. 

http://www.serfelizeserlivre.blogspot.com.br/

