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Economizar água já deveria fazer parte de nossa cultura 

Uma das mais ricas experiências de convivência com a seca é de Israel 
 

 

A divulgação pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) do mais recente 
prognóstico para os próximos três meses em relação à possibilidade de chuvas no Ceará, apesar de indicar 

pequena melhora na comparação com os dados anteriores, não chega a causar otimismo no povo sertanejo que 
ainda aguarda um inverno bom para este ano. De acordo com a Funceme a probabilidade de o Estado ter chuvas 

abaixo da média histórica em março, abril e maio continua sendo de 40%. As pequenas alterações se deram nas 
categorias de chuvas em torno da média (subiu de 35% para 40%) e chuvas acima da média (caiu de 25% para 

20%). 

 
Na verdade, segundo a avaliação dos técnicos, caso se confirme o novo prognóstico, o efeito mais imediato seria 

a dificuldade de alimentação para o gado. Já quanto à viabilidade do armazenamento de água para consumo 
humano o reflexo por conta desse quadro não seria tão grande. O fato é que estamos realmente diante de 

situação na qual é preciso que se pense imediatamente em alternativas de convivência, e não mais que fiquemos 

a aguardar eternamente pelas chuvas. Nesse sentido, mesmo que o Governo do Estado não tenha aventado a 
possibilidade de iniciar um racionamento, é preciso que a sociedade se conscientize da importância de poupar 

água. 
 

A economia de água, por sinal, tem sido tema bastante discutido entre especialistas na temática, justamente 

antevendo problemas futuros em algumas regiões do planeta. Os momentos de crise são sempre propícios para 
que se possa mudar, muitas vezes, a cultura de um povo. Por que não fazemos o mesmo agora e já passamos a 

adotar a economia de água como estratégia para os próximos anos? 
 

Uma das mais ricas experiências de convivência com a seca é de Israel. Lá, nos últimos 30 anos, sem acrescentar 
uma gota de água, ou um centímetro a mais de terra cultivada, a produção foi aumentada em 17 vezes. Isso por 

meio da tecnologia, do conhecimento, do uso de forma mais inteligente. Uma das formas de se alcançar isso foi 

justamente poupando. Hoje, aquele país depende muito menos da chuva. Vê-se, portanto, que é possível 
combinar meios e métodos com a mudança de cultura. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais     
     serão anulados.  
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada  
     no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.  
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que  
     devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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TAREFA 01   

O texto acima é um editorial.  

 
a) Cite duas características do gênero presentes no texto.0,40  

b) Qual a linguagem utilizada em um EDITORIAL? Retire do texto um trecho que justifique sua 
resposta.0,40 

 
Desencanto - Manuel Bandeira 

 

Eu faço versos como quem chora 
De desalento... de desencanto... 

Fecha o meu livro, se por agora 
Não tens motivo nenhum de pranto. 

 

Meu verso é sangue. 
Volúpia ardente... 

Tristeza esparsa... remorso vão... 
Dói-me nas veias. Amargo e quente, 

Cai, gota a gota, do coração. 
 

E nestes versos de angústia rouca, 

Assim dos lábios a vida corre, 
Deixando um acre sabor na boca. 

- Eu faço versos como quem morre. 
 

TAREFA 02   

Sobre o poema de Manuel Bandeira: 
 

a) Retire duas figuras de linguagens: 0,40 
 

b) Agora, pesquise e escreva frases ou versos de poemas com as seguintes figuras de linguagens: 0,80 

 eufemismo:  

 Sinestesia: 

 Metonímia 
 Antítese  

 


