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O AQUECIMENTO GLOBAL NÃO SE COMPARA A QUALQUER FENÓMENO CLIMÁTICO
NATURAL DOS ÚLTIMOS 2 MIL ANOS
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Um novo estudo concluiu que, nos últimos 2 mil anos na Terra, não aconteceu nenhum
evento remotamente semelhante ao aquecimento global presenciado na atualidade. Apesar
de o clima já ter, por várias vezes, sofrido alterações naturais, nunca antes se registaram
aumentos de temperatura em todo o lado ao mesmo tempo.
Através de uma grande base de dados de registos climáticos com objetos de todo o
mundo – como anéis de troncos de árvores, formações rochosas e minerais e pólenes
encapsulados em lama – o estudo internacional concluiu que 98% da superfície terrestre
experienciou o seu período mais quente da Era Comum – desde o ano 1 do calendário
gregoriano – nos últimos anos.
A descoberta, publicada na revista Nature, parece ir ao encontro das suspeitas da
maioria dos cientistas, que acreditam que a Terra esteja agora mais quente do que alguma
vez esteve nos últimos 125 mil anos. É verdade que o clima já sofreu inúmeras alterações ao
longo do tempo, mas, segundo a equipa de investigadores, nunca como esta. E a grande
diferença está na coerência global dos vários períodos, ou seja, no facto de as alterações
passadas nunca se terem dado em todo o mundo ao mesmo tempo como se está a dar o
aumento de temperaturas hoje em dia.
“Tradicionalmente, o entendimento a que se chegou do clima (nos últimos 2 mil anos) é
de que existiram períodos de variação climática globalmente coerentes – que houve um
período frio chamado Pequena Idade do Gelo, que houve um período quente chamado
Período Quente Medieval”, conta Nathan Steiger, coautor do estudo e cientista da
Universidade Columbia, nos EUA. “O que mostramos é que estes períodos não foram
globalmente coerentes, como se pensava previamente”. O cientista acrescenta ainda que a
coerência nas alterações climáticas observada atualmente “não pode ser explicada pela
variabilidade natural do sistema climático”.
O estudo vem assim acentuar a ideia de que o aquecimento global não pode ser um
fenómeno natural, ao não partilhar a incoerência geográfica inerente a estes fenómenos. A
ideia de que um fenómeno climático como este possa ser natural é, segundo Yarrow Axford,
cientista da Universidade do Noroeste, nos EUA, “permanentemente popular entre nãoespecialistas que desejem semear dúvidas sobre o significado do verdadeiro e dramático
aquecimento global que tem ocorrido no último século”.
Entre as personalidades que partilham desta ideia encontram-se, por exemplo, Donald
Trump, que por várias vezes invocou o argumento de que as alterações climáticas oscilam e
se contrariam repetidamente, como fez no ano passado, no programa televisivo 60 Minutos,
da CBS.
Visão, 26 de julho de 2019
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I. COMPREENSÃO GERAL (2 pontos)
Responda em português com as suas próprias palavras.
1. Qual é o fenómeno climático de que fala o texto? Em que consiste?
2. Qual é a diferença respeito ao acontecido no passado?

II. COMPREENSÃO: VERDADEIRO OU FALSO? (2 pontos)
Escolha a opção (Verdadeiro ou Falso) para cada afirmação. Justifique a sua escolha
copiando a frase ou o fragmento correspondente do texto.
1. As alterações climáticas não variaram. (Verdadeiro/Falso)
2. A geografia não é determinante na alteração climática atual. (Verdadeiro/Falso)
3. As alterações climáticas experimentaram hoje em dia uma conjunção em todo o mundo.
(Verdadeiro/Falso)
4. Políticos e cientistas salientam a urgência de tomar medidas contra as alterações
climáticas. (Verdadeiro/Falso)

III. ELEIÇÃO MÚLTIPLA (2 pontos)
Escolha a letra (a, b) que corresponda melhor ao sentido do texto.
1. Nos arquivos climáticos consultados utilizaram-se materiais _________
a. globais
b. locais
2. O descobrimento _________ os receios de muitos cientistas.
a. apaga
b. ratifica
3. Os fenómenos climáticos ___________
a. são produto da natureza.
b. respondem a diferentes fatores.
4. Há na sociedade ___________ com os vislumbres dos cientistas.
a. unanimidade
b. divergências

IV. SINÓNIMOS (2 pontos)
Procure no texto um sinónimo de cada uma das seguintes palavras.
1.
2.
3.
4.

acontecimento
congruência
adiciona
intrínseco
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V. CONHECIMENTOS DE LÉXICO (2 pontos)
Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a, b, c) que corresponda à
explicação mais próxima do texto.
1. «encapsulados em lama» (linha 7)
a. encapsulados em âmbar
b. encapsulados em lava
c. encapsulados em lodo
2. «acreditam» (linha 11)
a. comprovam
b. demostram
c. acham
3. «semear dúvidas» (linha 29)
a. fazer hesitar
b. dar aclarações
c. dar explicações
4. «partilham desta ideia» (linha 31)
a. desconfiam desta ideia
b. concordam com esta ideia
c. rejeitam esta ideia
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