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Ensino 

Fundamental 

 
Leia o texto e responda as questões. 
 
                                                      Como combater as enchentes? 
 

Rodolfo Alves Pena 
 

Existem inúmeras medidas de combate às enchentes. A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, 
contratou em outubro de 2013 alguns “olheiros”, que são funcionários encarregados de detectar o início de 
inundações em áreas de risco. Eles teriam a função de minimizar os efeitos da “inundação relâmpago”, aquela 
que ocorre em um curtíssimo período de tempo. Outras ações envolvem a construção de barragens e o 
desassoreamento do leito dos rios, em que todos os sedimentos existentes no fundo dos cursos d’água são 
removidos, aumentando a sua profundidade. 

Mas todas essas medidas são paliativas, ou seja, são apenas para minimizar ou combater uma situação 
já existente. A melhor forma de lidar com esse problema, na verdade, é realizar uma devida prevenção, 
através da construção de sistemas eficientes de drenagem, a desocupação de áreas de risco, criação de 
reservas florestais nas margens dos rios, diminuição dos índices de poluição e geração de lixo, além de um 
planejamento urbano mais consistente. 

O problema das enchentes é crônico em muitas cidades brasileiras, com destaque para o Rio de 
Janeiro. A capital carioca costuma sempre aparecer nos noticiários com ocorrências desse tipo em períodos de 
chuva, além de outras cidades que também padecem da mesma situação. As inundações, além de danos 
materiais, podem provocar doenças, como a leptospirose. Portanto, trata-se também de uma questão de 
saúde pública.  

Disponível em: http://www.brasilescola.com/geografia/enchentes.htm. 
 
Responda as questões no caderno. 

01. O texto é um texto de opinião. Que características específicas esse texto possui? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

02. Qual a polêmica abordada pelo autor do texto? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

03. Você concorda com os argumentos (justificativas) do autor? Justifique sua resposta. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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04. Leia o trecho: “A capital carioca costuma sempre aparecer nos noticiários com ocorrências desse tipo 

em períodos de chuva, além de outras cidades que também padecem da mesma situação.” Retire do 

texto: 

A) Dois substantivos femininos: 

____________________________________________________________________________________ 

B) Um adjetivo: 

____________________________________________________________________________________ 

C) Um verbo: 

____________________________________________________________________________________ 

05. Observe o fragmento do texto e responda: (Eles) teriam a função de minimizar os efeitos da 

“inundação relâmpago”, aquela que ocorre em um curtíssimo período de tempo". 

A) A que classe gramatical pertence a palavra que está entre parênteses no trecho? 

____________________________________________________________________________________ 

B) A quem a palavra que está entre parênteses se refere no texto? 

___________________________________________________________________________________ 


