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 Expectativa 

 QUESTÕES 

 1.  Explain  why,  according  to  the  authors,  the  investment  in  accurate  forecasts  compensates  the 
 costs. 

 Previsões  precisas  salvam  vidas,  apoiam  o  gerenciamento  de  emergências  e  a  mitigação  de 
 impactos,  e  evitam  perdas  econômicas  decorrentes  de  clima  de  alto  impacto,  além  de  gerar  receitas 
 financeiras substanciais – por exemplo, nos setores de energia, agricultura, transporte e recreação. 

 2.  Explain  why  the  authors  consider  Abbe  and  Bjerknes’s  proposition,  done  at  the  turn  of  the 
 twentieth century, bold. 

 A  proposição  dos  autores,  mesmo  com  a  interpretação  mais  otimista  do  determinismo  newtoniano, 
 é  muito  audaciosa,  pois,  àquela  época,  havia  poucas  observações  rotineiras  do  estado  da  atmosfera, 
 nenhum  computador  e  pouca  compreensão  sobre  a  possibilidade  de  o  clima  possuir  algum  grau  de 
 previsibilidade significativa. 

 3. Present the objective(s) of the present study. 

 O  presente  estudo  visa  explicar  a  base  científica  fundamental  da  previsão  numérica  do  tempo 
 (NWP)  antes  de  destacar  três  áreas  a  partir  das  quais  o  maior  benefício  na  habilidade  preditiva  foi 
 obtido  no  passado,  a  saber,  a  representação  do  processo  físico,  previsão  por  conjunto  e  inicialização 
 do modelo. 

 4. Discuss the advantage(s), according to the authors, of using NWP. 

 O  NWP  tem  uma  vantagem  fundamental  sobre  muitas  outras  disciplinas  científicas,  pois  sua 
 habilidade  é  avaliada  objetivamente  diariamente  e  globalmente,  de  modo  que  o  sucesso  e  o  fracasso 
 das  previsões  sejam  conhecidos  com  precisão  e  os  caminhos  para  melhorar  a  habilidade  preditiva 
 possam ser testados com eficácia. 

 5.  Translate  the  excerpt  below.  The  translated  text  should  be  clear  and  accurate  in  terms  of  structure 
 and meaning. 

 The  evolution  of  weather  science  as  well  as  of  high-performance  computing  and  observing 
 systems  in  the  future  is  crucial  for  continuing  the  progress  in  NWP.  Critical  scientific  and 
 technological  cross-roads  have  been  reached  or  are  very  likely  to  be  reached  in  the  near 
 future.  Consequently,  the  present  period  is  of  fundamental  importance  for  how  weather 
 forecasting and also climate science will evolve. 

 A  evolução  da  ciência  meteorológica,  bem  como  da  computação  de  alto  desempenho  e  dos 
 sistemas  de  observação  no  futuro,  é  crucial  para  a  continuação  do  progresso  no  NWP. 
 Encruzilhadas  científicas  e  tecnológicas  críticas  foram  enfrentadas  ou  provavelmente  serão 
 enfrentadas  em  um  futuro  próximo.  Consequentemente,  o  período  atual  é  de  fundamental 
 importância para a evolução tanto da previsão do tempo quanto da ciência do clima. 




