
 

Proposta de Redação – Fundamental II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual,                               

escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema Desafios do combate à crise                       

climática. 

TEXTO I 

Meio Ambiente - ONU alerta risco de crise climática antes de 2040 

Nos últimos anos o mundo experimentou eventos climáticos extremos, como as secas e incêndios na Califórnia,                

tsunamis na Ásia, o degelo do Ártico, furacões na América e a escassez hídrica no sudeste do Brasil. O                   

aquecimento global é o processo de mudança da temperatura média global na atmosfera e nos oceanos. Com                 

ele, aumenta a frequência e intensidade desses eventos. 

O relatório mais atual sobre o possível impacto do aquecimento global foi divulgado no dia 08 de outubro, pelo                   

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU. O documento foi escrito por um time               

de 91 cientistas de 40 países, que analisaram mais de 6 mil estudos científicos. 

"Fizemos nosso trabalho, passamos a mensagem", disse Jim Skea, professor do Imperial College em Londres e                

membro do IPCC. "Agora é a vez dos governos - é responsabilidade deles tomar medidas a respeito disso." O                   

relatório será usado como base para as discussões da 24ª Conferência do Clima (COP24), a ser realizada em                  

dezembro, na Polônia. 

Quanto menor o aquecimento global, menores serão os impactos para a Terra. Desde a Revolução Industrial, a                 

enorme queima de combustíveis fósseis pelo homem já permitiu que a temperatura mundial subisse 1 grau. 

Disponível em: 
<https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/meio-ambiente-onu-alerta-risco-de-crise-climatica-antes-de-2040.htm>. Acesso 

em: 19 jun. 2019. 
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TEXTO II 

O drama do degelo da Groenlândia em uma só foto 

 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/18/ciencia/1560863265_359643.html>. Acesso em: 19 jun. 2019. 
 

TEXTO III 

O drama do degelo da Groenlândia em uma só foto 

Os cientistas concordam que, embora a imagem seja surpreendente, não é inesperada. Mas, ainda assim, a foto,                 

tirada em 13 de junho por Steffen M. Olsen, deu a volta ao mundo. Nela aparecem vários cães puxando um                    

trenó no fiorde de Inglefield Bredning, no noroeste da Groenlândia, e se vê como os animais estão caminhando                  

sobre o gelo derretido. Embora o verão já esteja muito próximo, nesta região da Terra as temperaturas máximas                  

em junho costumam ser de 3,2 graus Celsius, segundo o pesquisador espanhol Andrés Barbosa, diretor de                

campanhas no Ártico. Na semana passada, a estação meteorológica mais próxima do aeroporto de Qaanaaq, no                

noroeste da Groenlândia, registrou uma máxima de 17,3oC na quarta-feira, 12 de junho, e 15oC no dia seguinte. 

O cientista que fez a foto contou que os caçadores e pescadores locais se surpreenderam ao encontrar tanta água                   

em cima do gelo, especialmente no princípio da temporada. Embora não seja um fato isolado, nunca tinham                 

visto tanto gelo derretido antes de julho. 

A foto viralizou. “Groenlândia” foi trending topic no Twitter, e até o presidente do Governo da Espanha, Pedro                  

Sánchez, compartilhou-a com um texto que dizia: “Esta imagem da Groenlândia coloca perante nossos olhos a                

emergência que enfrentamos. Governos e sociedade devemos trabalhar unidos para frear as consequências da              

crise climática. Conseguir isso está em nossas mãos. Não podemos dar nem um passo atrás”. 

WWW.IMAGINIE.COM 



 

Os sinais da mudança climática são cada vez mais evidentes. As temperaturas superiores à média em quase todo                  

o oceano Ártico e Groenlândia durante o mês de maio fizeram o gelo derreter antes do habitual, resultando no                   

menor bloco de gelo registrado em 40 anos, segundo os dados do Centro Nacional de Neve e Gelo dos EUA. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/18/ciencia/1560863265_359643.html>. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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