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Língua Portuguesa

1 - (Site –Acessaber) Férias! Vamos viajar?

Pegue carona com Pilar para conhecer o mundo

    Adoro viajar nas férias. Se não der para colocar a mochila nas costas e sair pelo mundo, posso fazer isso ao abrir um bom
livro. Uma das minhas coleções favoritas para isso é a de Pilar, uma menina esperta que já viveu aventuras incríveis no
Brasil e em vários países.

    Ela já foi para a Bahia, para a Amazônia, para o Peru, para a Grécia e até para Egito e outros lugares na África: cada um
mais legal que o outro. Em companhia do gato Samba e do amigo Breno, ela enche a bagagem de histórias para contar nos
livros. Sorte a nossa!

    Aproveite as férias para explorar o mundo junto com a menina e se divertir de montão. Você pode acompanhar as novas
andanças de Pilar por aí no blog Diário de Pilar, que também é uma delícia de ler. Boa viagem!

Disponível em: http://chc.org.br/ferias-vamos-viajar/. Acesso em: 11/07/16.

Qual é o objetivo do texto?

2 - (Site - Texto em Movimento)
O HOMEM FAZ O CLIMA. E FAZ MAL
 
A interferência do homem no meio ambiente pode acelerar em milhares de anos os processos naturais de mudanças
climáticas e trazer graves consequências à vida na Terra. O consumo desenfreado e a explosão demográfica têm sido
fatores de forte influência entre as atividades humanas.
Em consequência, fenômenos como a elevação da taxa de emissão de gás carbônico (CO2) na atmosfera podem atingir
picos incontroláveis em poucas décadas, sem que a vida na Terra consiga se adaptar. Se nada for feito, daqui a um século
poderemos viver num ambiente de catástrofe.

Se a temperatura não parar de subir, daqui a cerca de 100 anos poderemos ter grandes mudanças na ocorrência de
fenômenos como tormentas e furacões. A elevação do nível dos oceanos, consequência do aquecimento global, pode levar
o mar a invadir parte das grandes cidades litorâneas e se misturar com fontes de água potável, como os rios que nele
deságuam, salinizando-as. Águas provenientes do derretimento dos picos das montanhas geladas poderão invadir vales e
cidades em seu entorno. Espécies mais sensíveis correm o risco de extinção, causando desequilíbrio nos ecossistemas e
nas cadeias alimentares.
O cenário de catástrofe está desenhado. Resta ao homem fazer alguma coisa para evitar a concretização dessas profecias.
(Karen Gimenez. O homem faz o clima. E faz mal. Superinteressante, São Paulo, set. 2008.Edição especial. As 30 maiores
descobertas da ciência, p. 34. Adaptado.)
 
De acordo com o texto, o que pode ocorrer daqui há um século se a temperatura continuar subindo?

História

3 - (Ávila 2017) Explique o Edito de Milão.

4 - (Ávila 2017) Explique o Edito de Tessalônica.
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