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O Relatório Planeta Vivo 2018 divulgado pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF), no final de outubro, 
mostra que o avanço da produção e consumo da humanidade tem provocado uma degradação 
generalizada dos ecossistemas globais e gerado um ecocídio da vida selvagem do planeta: as 
populações de vertebrados silvestres, como mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios, sofreram 
uma redução de 60% entre 1970 e 2014. A perda de biodiversidade é inquestionável e indica que o 

monopólio humano não tem sido bom para a riqueza da vida na Terra. 

Um dos indicadores mostrados no relatório é sobre o impacto crescente do lixo plástico nos oceanos e a 
interferência no modo de vida e sobrevida das diversas espécies, inclusive as aves marinhas. Na 
década de 1960, apenas 5% das aves tinham fragmentos de plástico no estômago. Hoje, o índice é de 
90%. O desenvolvimento econômico tem gerado um holocausto biológico e uma maior morbidade 

da vida animal. 

O mundo caminha para um colapso ambiental. A verdade é que a escassez ecológica está se 
generalizando. Não haverá petróleo suficiente para suprir as necessidades energéticas globais até o final 
deste século. A falta de água doce já representa uma grande crise em muitas partes do mundo. O ar e o 
solo estão mais poluídos do que nunca. 

E, neste momento, mal se pode alimentar o planeta inteiro, mas a demanda global por alimentos deverá 

aumentar dramaticamente nos próximos anos. Se a humanidade continuar fazendo as coisas da maneira 
que tem feito pode-se esperar um futuro de insegurança alimentar, agitação civil, caos ambiental e 
guerras. O globo está à beira do colapso planetário total, mas como isso está acontecendo em câmera 
lenta, a maioria das pessoas não sente a necessidade de fazer algo a respeito. 

A aniquilação biológica e a defaunação são crimes caracterizados como especismo e refletem a falta de 
ética do ser humano em relação aos demais seres vivos do Planeta. Porém, na continuidade das 
tendências atuais, a perda de biodiversidade pode provocar, no longo prazo, a extinção da própria 

humanidade. 
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PRIMEIRA PERGUNTA (2 valores) Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo 

SEGUNDA PERGUNTA (2 valores) Explique o sentido no texto das seguintes palavras: 

“inquestionável”, “interferência”, “morbidade”, “poluídos” 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) Desenvolva o assunto que desejar vinculado a alguma(s) 
das ideias centrais do texto 

QUARTA PERGUNTA (2 valores) Explique o significado no texto ou dê sinónimos ou 
expressões equivalentes para estas palavras ou expressões: inclusive, apenas, já, mal, à 
beira do, a respeito, porém, no longo prazo. 

QUINTA PERGUNTA (2 valores) Escolha uma destas duas opções: 

  Opção A: Escolha um dos seguintes temas e desenvolva-o: 

b) Aspetos culturais dum ou de vários países de língua portuguesa. 

c) A minha visão do mundo da língua portuguesa  

  Opção B: Redija um texto, sobre o assunto que desejar, que inclua, ao menos, 
três destas palavras:  mais; no entanto; embora; aliás. 


