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GABARITO  

 

1. Guiné, Libéria e Serra Leoa. (linha 5) 

2. Pessoas com malária não vão ao hospital porque elas têm medo de que as 

confundam com doentes de ebola, pois ambas doenças tem sintomas parecidos.  

(linhas 8 a 10) 

3. Ao pessoal médico - médicos, enfermeiros, etc. (linhas 6 e 7) 

4. Como muitas crianças não foram vacinadas, existe um risco real de que disparem 

doenças infecciosas como  a coqueluche, a  difteria ou a tuberculose. (linhas 12 e 13) 

5. 100 mil pessoas.  

Antes do ebola havia 127 mil casos, 18 meses depois, o sarampo teria alcançado 227 

mil pessoas. A diferença é de 100 mil pessoas a mais, afetadas pela falta de vacinação. 

(linhas 19 a 22) 

6. Porque na Síria também reapareceu o sarampo, devido ao caos sanitário 

ocasionado pela guerra. (linhas 15 a 17) 

7. Porque com o ebola muita outras doenças contagiosas estão aparecendo no país, 

como o sarampo, “estão morrendo pessoas por doenças que já estavam 

controladas. (linhas 23 a 25) 

8. Alternativa a) poder, encontrar. 

9.  Sim. As doenças são tuberculose, pólio (poliomielite), malária e Aids (HIV). 

10. 1.F, 2.V, 3.F, 4.V. 

11. Porque eles salvam a pesca para depois comê-la. (linhas 1 e 2) 

12. Encontró. 

13. Alternativa c) conseguir. 

14. São utilizados principalmente para produzir farinha e azeites/óleos de peixe 

com o fim de alimentar outras espécies de peixes como o salmão, ou o gado. (linhas 

24 a 26) 

15.  Alternativa b) muy importantes. 

16. O desafio é fazer/tornar esse pescado delicioso para que as pessoas queiram 

comê-lo. (linhas 30 a 31) 

17.  Ferrán Adriá diz que é o princípio de uma nova história porque a partir de então 

os chefs vão tentar dar valor gastronômico a peixes que não são bem vistos pela 

alta cozinha, e impulsionar o consumo de espécies de pequenos peixes. (linhas 21 e 

22, e 33 a 35). 

 


