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GABARITO PROVA 2 

Texto “Chile intenta rescatar a expedición noruega...” 

1. O objetivo era completar uma viagem de ida e volta entre o porto peruano de Callao e 

a cidade chilena de Valparaiso, passando pela Ilha de Páscoa (linhas 8 e 9). 

2. C (linhas 16 a 18) 

3. Puerto Montt se localiza no sul do Chile (linha 3) 

4. Pesquisas sobre a contaminação no oceano Pacífico e as mudanças climáticas. (linhas 

10 e 11) 

5. 

a) façanha 

b) navio 

c) decolagem 

d) por volta de 

6. Não conseguiram alcançar a meta porque  uma das balsas perdeu as capacidade de 

navegar.  (linhas 3 e 4)  

A meta era ir da Ilha de Páscoa até o porto de Valparaiso no Chile. (linhas 12 e 13) 

7. O estreito contato e comunicação da Marinha (Armada) com a tripulação de ambas 

embarcações. (linhas 20 e 21) 

8. Não, o exército de Camarões faz parte de um grupo/conglomerado de forças que 

lutam contra o Boko Haram, grupo que pertence ao autodenominado Estado Islâmico 

(linhas  5 a 7) 

9. Boko Haram sequestrou 19 mulheres e meninas em outra aldeia do norte do país. 

(linhas  15 e 16: Ayer ertuvieron ...) 

10.  

a) tem relação com  

b) de propósito,  sabendo que 

11. O pronome ‘lo’ se refere ao fato de  que conseguiram escapar. (linhas 26 e 27) 

12. Os yihadistas saquearam tudo o que havia de valor, reuniram as meninas no pátio e 

queimaram o edifício. (linhas 19 a 21) 

13. Foram levadas para o pátio e colocadas em dois caminhões, o resto delas foram 

obrigadas a continuar a pé até a fronteira do bosque de Sambissa, uma zona florestal  a 

150 km da escola. 

14. Porque demorou duas semanas em reagir e admitir o ataque. Quando chegou a ajuda 

internacional, já era demasiado tarde.  (linhas 30 a 32) 

15. Sabissa é uma região sem lei, sem a presença do Estado. (linhas 26) 

 


