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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 

 

“O desastre em Mariana se soma a uma tragédia de três séculos” Para o ambientalista Apolo Lisboa, 

o rompimento da barragem é mais um episódio que evidencia o descaso com a região mineira que 

sofre prejuízos ambientais e sociais desde o Ciclo do Ouro.  

Thais Paiva 

A catástrofe ambiental causada pelo mar de lama que tomou Mariana (MG) após o rompimento da 

barragem da mineradora Samarco é o estopim de um descaso histórico dos governantes e empresas 

com a região. É o que alerta o médico e ambientalista Apolo Heringer Lisboa, idealizador do Projeto 

Manuelzão, que mobiliza a sociedade para a recuperação hidroambiental do Rio das Velhas (MG). 

Para o especialista, professor da UFMG e doutor em Educação, os prejuízos da mineração em Minas 

Gerais são perceptíveis e se acumulam desde o final do século XVII quando iniciou-se o chamado 

Ciclo do Ouro. A região do Vale do Rio Doce, por exemplo, vem sendo desde então palco de 

inúmeras tragédias: exterminação de tribos indígenas inteiras, desmatamento desenfreado, erosão 

do solo, contaminação da água por metais pesados, entre outras violações humanas e ambientais. 

Em entrevista à Carta Educação, o ambientalista falou sobre os principais danos e os possíveis 

caminhos para a recuperação da região. 

Carta Educação: Como o senhor analisa o desastre ambiental ocorrido este ano em Mariana (MG), 

consequente do rompimento da barragem de Fundão?  

Apolo Lisboa: Muitas tragédias ambientais acontecem por 10 anos, um século e não são percebidas 

como tais. Mas quando acontece assim, aparentemente de uma hora para outra, parecem marcar, 

preocupar mais. É mais ou menos igual a quando há a queda de um avião, onde morrem 300 pessoas 

de uma vez e isso vira notícia internacional. Mas se morrem 600 pessoas em um feriado prolongado, 

às vezes, nem chega ao noticiário local. Porque existe esse fator da comoção e os meios de 

comunicação reverberam mais quando as coisas ocorrem de forma abrupta. Mas, na realidade, a 

tragédia do rio Doce começou no final do século XVIII com o declínio do Ciclo do Ouro em Minas 

Gerais. O Vale do Rio Doce até então estava preservado pelo governo português como uma defesa 

militar contra uma possível invasão estrangeira a Ouro Preto. À medida que foi liberada sua 

conquista, como uma saída para o mar inclusive, o rio Doce primeiro foi palco do holocausto dos 

índios botocudos que foram perseguidos e eliminados. Logo em seguida, vieram as queimadas e o 



desmatamento para plantar café, capim, criar gado, fazer carvão e outros tipos de agricultura. Tudo 

isso provocou uma grande erosão no Vale do Rio Doce, tudo isso foi uma grande tragédia. Até maior 

do que esta última. 

CE: Podemos dizer que a relação de dependência de Minas Gerais com a mineração deixou 

prejuízos históricos?  

AL: Têm várias narrativas do passado sobre a extração de ouro, por exemplo, em Ouro Preto, que 

mostram isso. O Conde de Assumar escreveu, em 1717, que os negros faziam buracos muito 

profundos e se metiam dentro deles para procurar ouro, o que era muito arriscado porque, às vezes, 

a terra cedia e todos eles eram enterrados vivos. Em 1824, um barão relata Mariana como um vale 

pobre e árido por onde corre o rio São José, turvo pela lavação do ouro, uma visão triste de um vale 

outrora tão rico. Você tem outros episódios também, desabamentos que mataram centenas de 

escravos, mais recentemente tem o caso do Rio Pomba, em 2008, cujo rompimento da barragem 

levou muita lama para toda a bacia do rio Paraíba do Sul e agora, 5 de novembro, esse caso de 

Mariana. Esses são os acidentes maiores, mas a região toda está esburacada por causa da mineração 

desde o final do século XVII e todas as cidades muito dependentes da mineração em termos de 

renda. 

CE: E como isto afeta a população?  

AL: Estas cidades não têm estrutura até hoje. A população é pobre, doente. O ouro e o ferro não 

levaram progresso para a região mesmo porque as mineradoras não pagam o ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) por causa da Lei Kandir [que isentou do imposto produtos 

primários destinados à exportação]. Então, o dinheiro evapora da cidade e só fica o prejuízo porque 

acaba com a água. A água está muito ligada ao minério de ferro, você acaba com os lençóis freáticos 

porque bombeia a água para fora da jazida para minerar no seco com as máquinas e tratores, às 

vezes, com 300 metros de fundura em uma área enorme, um buraco de quatro, cinco quadras. Então, 

em toda a região, as nascentes secam, é um impacto muito grande [...]. 

CE: O que aconteceu em Mariana é um alerta para repensarmos nosso modelo de extração?  

AL: A tragédia do rio Doce é o próprio sistema econômico atual que não é sustentável. Hoje, o Vale 

do Rio Doce é o vale do aço, do eucalipto, da celulose, do carvão vegetal, do minério de ferro, que 

são atividades econômicas que não respeitam o meio ambiente. No licenciamento ambiental, aqui 

no Brasil, predomina a ideia de que a prioridade é o crescimento econômico, a produção, gerar 

emprego e renda. Nunca a prioridade é preservar o meio ambiente e fazer a economia se adaptar à 



vida dos ecossistemas. Se tivéssemos uma visão ecossistêmica da vida, da política, da economia 

veríamos que a única saída é “ecologizar” a economia, o que significa não destruir a terra por causa 

das atividades econômicas. Você deveria agregar à produção econômica valores ecológicos, que 

conta com um desenvolvimento científico, tecnológico de ponta. Mas aí há o choque com o interesse 

das empresas que querem lucro rápido, barato. [...]. 

CE: O senhor consegue vislumbrar algum caminho para a recuperação do rio Doce?  

AL: O que é fundamental para a recuperação de uma bacia hidrográfica é resolver o problema do 

solo. Porque ele não é renovável. Todo solo que sai com a chuva, porque houve desmatamento, 

porque houve agricultura ou criação de gado de forma imprópria, toda aquela terra que desce para 

dentro do rio não volta mais, é irreversível. O que se pode tentar fazer é recarregar os lençóis 

freáticos para evitar a seca subterrânea. Então, você teria que retardar o escoamento da água da 

chuva por meio de obstáculos. Podem ser pequenas cestas com bambu, pedra, madeira para fazer 

poças d’água do alto dos morros para baixo. Aí a água vai empoçando, a terra para de descer porque 

fica parada nesses pontos e dali a alguns dias aquele infiltrado sobe. Então, você acaba 

compensando, com um modelo artificial, a função da vegetação que foi destruída. E, claro, é preciso 

fazer plantio também e desmatamento zero.  

Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br/o-desastre-em-mariana-se-soma-a-uma-tragedia-de-tres-

seculos/>. Acesso em: 26 jan. 2016. 

 

TEXTO 2 

 

Disponível em: <http://municipiosbaianos.com.br/>. Acesso em: 26 jan. 2016. 



 

1 - A intenção comunicativa prioritária do Texto 1 é   

A) Defender o uso de materiais não agressivos ao meio ambiente no Brasil.  

B) Informar sobre ações inadequadas na extração de minérios no Vale do Rio Doce.  

C) Alertar as empresas mineradoras para a preservação do meio ambiente em Minas Gerais.  

D) Expor situações de descaso com o meio ambiente no Brasil, principalmente, em Minas Gerais.  

 

2 - Sabemos que o verbo é a classe de palavras que tem o maior número de flexões na língua 

portuguesa e que sua classificação está condicionada à flexão verbal e não ao significado. Nesse 

sentido, podemos afirmar que o verbo onde ocorre uma regularidade, que não sofre acidentes em 

seus morfemas e que podemos prever suas formas desinenciais, se classifica como 

A) Pronominal  

B) Irregular 

C) Regular  

D) Reflexivo  

 

3 - De acordo com o Texto 1, o desastre ambiental em Mariana, revela   

A) O desenvolvimento da região mineradora em Minas Gerais.  

B) A falta de estrutura das mineradoras na preservação do meio ambiente.  

C) O descaso histórico dos órgãos públicos brasileiros com o meio ambiente.  

D) A ausência de fiscalização do governo brasileiro na extração de minérios no Vale do Rio Doce. 

 

4 - Sobre o enunciado “lavo minhas mãos” contido no texto 2 podemos afirmar que existe  um 

sujeito classificado como 

A) Simples 

B) Composto  

C) Oculto  

D) Indeterminado  

 

 

 

 



 

5 - De acordo com o último parágrafo do Texto 1, para a recuperação do Rio Doce, é urgente 

A) Adotar medidas de recuperação do solo. 

B) Orientar a população para represar a água da chuva. 

C) Exigir dos agricultores formas adequados de plantio. 

D) Alertar os criadores de gado sobre as condições do rio. 

 

6 - Quanto ao gênero textual, é correto afirmar que 

A) O Texto dois é uma charge. 

B) O Texto dois é uma tirinha. 

C) O Texto um é um editorial. 

D) O Texto 1 é uma reportagem. 

 

7 - Leia as afirmativas a seguir para responder à próxima questão. 

 

I. As pessoas que afundam na lama são os responsáveis pela tragédia do Vale do Rio 

Doce. 

II. O texto descreve o perfil da população de Mariana-MG atingida pelo mar de lama. 

III. O texto critica o descaso das mineradoras com os danos ambientais e humanos 

causados pelo rompimento da barragem de Mariana-MG 

IV. O texto é predominantemente explicativo porque usa as linguagens verbal e não 

verbal. 

 

A partir da leitura dos elementos verbais e não verbais do Texto 2, estão corretas apenas as 

afirmativas 

A) I e III. 

B) II e IV. 

C) I, II e III. 

D) II, III e IV. 

 

 

 



 

Considere o trecho selecionado do Texto 1 para responder as questões 8 e 9. 

 

8 - Com relação ao sujeito da forma verbal VIERAM, destacada no trecho, assinale a opção 

correta. 

A) O sujeito é simples: as queimadas e o desmatamento. 

B) O sujeito é composto: as queimadas e o desmatamento. 

C) O sujeito é composto: café, capim, gado e carvão.  

D) O sujeito é indeterminado porque o verbo está na terceira pessoal do plural. 

 

9 - Podemos afirmar que trecho é classificado como um período composto constituído de  

A) 4 orações  

B) 5 orações  

C) 6 orações  

D) 7 orações  

 

10 - No trecho: “Nessa manhã, o coronel ia andando devagar entre os cacaueiros. Ali, antes havia 

uma grande mata.” As palavras sublinhadas no período acima se relacionam, respectivamente, 

às circunstâncias adverbiais de: 

A) Tempo, lugar, tempo. 

B) Lugar, tempo, lugar.              . 

C) Lugar, modo, causa. 

D) Tempo, modo, lugar.  

 

 

 

 

 

 

Logo em seguida, vieram as queimadas e o desmatamento para plantar café, capim, criar 
gado, fazer carvão e outros tipos de agricultura. Tudo isso provocou uma grande erosão no 
Vale do Rio Doce, tudo isso foi uma grande tragédia. Até maior do que esta última. 



Geografia  

11 - São características da sub-região nordestina Zona da Mata: 

A) Clima seco, com pouca vegetação; Menor região em números populacionais e em 

desenvolvimento. 

B) Clima temperado, com presença de chuva na maior parte do ano; população elevada, mas com 

pouco desenvolvimento. 

C) Temperaturas elevadas e duas estações bem definidas: inverno chuvoso e verão com menor 

quantidade de chuva; é a sub-região mais desenvolvida do Nordeste. 

D) Temperaturas mais baixas, estações bem definidas; possui os maiores índices de extração de 

petróleo, com destaque para o estado do Maranhão. 

 

12 - Sobre a sub-região nordestina do Sertão é INCORRETO afirmar: 

A) O Sertão abrange a maior parte das terras do Nordeste. Está presente nos estados de Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Maranhão e em todo o território 

cearense. 

B) A paisagem sertaneja é marcada pelo clima semiárido, caracterizado pela escassez e, 

principalmente, pela irregularidade das chuvas, que causa a seca de muitos rios durante a estiagem 

prolongada. 

C) Um rio perene que não seca durante a estiagem, e que atravessa o Sertão nordestina, é o Rio São 

Francisco. O volume de água é garantido porque sua nascente, no estado de Minas Gerais, encontra-

se em uma área de pluviosidade constante. 

D) A Caatinga é o tipo de clima característico do Sertão semiárido. Encontrada em todos os estados 

nordestinos, é composta de plantas de grande porte que se adaptaram às condições climáticas para 

sobreviver a longos períodos de seca. 

 

13 - Assinale a alternativa CORRETA: 

A) O mais importante rio nordestino é o São Francisco, chamado carinhosamente de “Velho Chico” 

pela população. O rio também é aproveitado para a geração de energia elétrica possuindo várias 

usinas hidrelétricas ao longo de seu percurso. A utilização das águas do Rio São Francisco tem 

gerado muitos problemas ambientais, como o desmatamento das matas ciliares e o assoreamento do 

seu leito. 

B) O mais importante rio nordestino é o São Francisco, chamado carinhosamente de “Velho Chico” 

pela população. O rio também é aproveitado para a geração de energia elétrica possuindo várias 

usinas hidrelétricas ao longo de seu percurso. A utilização das águas do Rio Santo Antônio tem 

gerado muitos problemas ambientais, como o desmatamento das matas ciliares e o assoreamento do 

seu leito. 

 

 

 

 

 



C) O mais importante rio nordestino é o São Francisco, chamado carinhosamente de “Velho Chico” 

pela população. O rio também é aproveitado para a geração de energia elétrica possuindo várias 

usinas hidrelétricas ao longo de seu percurso. A utilização das águas do Rio São Francisco não tem 

gerado muitos problemas ambientais. 

D) O mais importante rio nordestino é o São Francisco, chamado carinhosamente de “Velho Chico” 

pela população. O rio também é aproveitado para a geração de energia elétrica possuindo várias 

usinas hidrelétricas ao longo de seu percurso. A não utilização das águas do Rio São Francisco tem 

gerado muitos problemas ambientais, como o desmatamento das matas ciliares e o assoreamento do 

seu leito. 

 

14 - Sobre a descrição a seguir, apresente o tipo de vegetação correspondente: “Durante o período 

da seca, a vegetação perde as folhas verdes para diminuir a perda de água por evapotranspiração, 

tornando a agricultura e a pecuária atividades desafiadoras”. 

A) Mata atlântica 

B) Cerrado 

C) Caatinga 

D) Sertão 

 

15 - Sobre a sub-região nordestina Agreste é CORRETO afirmar: 

A) Trata-se de uma área de transição entre o clima semiárido do Sertão e o clima quente e úmido 

do litoral. 

B) Trata-se de uma área de transição entre o clima desértico do Sertão e o clima quente e úmido do 

litoral. 

C) Trata-se de uma área de transição entre o clima úmido do Sertão e o clima quente e semiárido do 

litoral. 

D) Trata-se de uma área de transição entre o clima semiárido do Sertão e o clima quente e semiárido 

do litoral. 

 

 

Proposta de redação 

                                     

Nesse século XXI, muitas são as vozes que se levantam em defesa do meio ambiente, sob a alegação 

de que, se não mudarmos de atitude, dentro em pouco, perderemos as condições de sobrevivência. 

Isso porque nossa vida depende de água potável, de ar puro, de solo fértil e de clima ameno que vão 

desaparecendo pela ação criminosa de quem vive o presente, sem pensar na sustentabilidade do 

Planeta. 



No processo de preservação ambiental, cada ser humano pode contribuir, cuidando para não 

degradar a Terra. É comum as pessoas culparem as autoridades de não zelarem pelo cumprimento 

das leis ambientais, o que facilita a ação dos exploradores de nossas riquezas minerais, vegetais e 

hídricas. Em relação a isso, muita coisa deve ser feita, pois são irreparáveis os danos causados ao 

ambiente.  

Mas ficar só reclamando e transferindo responsabilidade, ou procurando culpados não vai contribuir 

nada com a preservação ambiental. Além disso, é preciso que cada um faça a sua parte, 

demonstrando concretamente por meio de ações e de exemplos o empenho que realiza em busca de 

uma melhor qualidade de vida. 

Portanto, o desafio é grande, uma vez que muitas atitudes e medidas procedem da consciência de 

cada um. Se cada pessoa, mesmo com pequenas ações e de forma localizada, fizer a sua parte, muita 

coisa pode mudar, apesar da ganância dos grupos empresariais que lutam para aumentar seu 

patrimônio, explorando sem nenhum critério os recursos minerais, vegetais, animais, hídricos e 

outros.  

 

Considerando a catástrofe ocorrida na região de Mariana (MG), a leitura dos textos desta prova e o 

seu conhecimento prévio sobre a temática em foco, escreva um ARTIGO DE OPINIÃO em que 

responda à seguinte questão: É POSSÍVEL SE TORNAR UM PAÍS DESENVOLVIDO SEM 

DANIFICAR O MEIO AMBIENTE? Para a assinatura do artigo, use o pseudônimo de 

MARIANO BRASILINO.  

 

Seu texto deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes exigências: 

• Apresentar argumentos que fundamentem o seu ponto de vista; 

• Conter, no mínimo, 25 linhas (corpo do texto); 

 

Será atribuída nota zero à redação em qualquer um dos seguintes casos: 

• Fuga ao tema ou à proposta. 

• Letra ilegível; 

 

 



Espaço destinado ao rascunho da produção textual 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fim do espaço destinado ao rascunho da produção textual 

 

BOA SORTE!!! 


