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Leia:  

 

Explosão de barco no Acre deixa 15 feridos em estado grave e gravíssimo 

Explosão em embarcação no Acre deixa 15 feridos. Polícia Civil investiga causas do acidente. 

 

Agentes da polícia civil do Acre retomaram, neste sábado, as investigações no local do 

acidente, no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. 

Quinze pessoas ficaram feridas, depois que as chamas tomaram conta da embarcação, 

tipo batelão, no início da noite dessa sexta-feira (7). 

O barco transportava mercadorias, passageiros e combustíveis, para as cidades de Porto 

Walter e Marechal Thaumaturgo. Entre os feridos, há duas crianças. Uma delas, foi encaminhada 

para a capital Rio Branco. 

Também estão entre os feridos, dez homens e três mulheres. Sete pessoas estão em 

estado grave e oito em estado gravíssimo, entubadas e com 80 a 90% por cento do corpo 

queimado. 

Segundo o Corpo de Bombeiros do Acre, as vítimas do incêndio foram levadas para o 

Hospital do Juruá pela equipe do Samu. A embarcação teria explodido no momento em que 

estava ocorrendo o abastecimento de combustível. 

 

Sayonara Moreno. Disponível em: <http://radioagencianacional.ebc.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique o objetivo do texto lido: 

(     ) divulgar o trajeto de uma embarcação no Acre. 

(     ) noticiar um fato sobre uma embarcação do Acre. 

(     ) expor uma opinião sobre uma embarcação do Acre. 

 

Questão 2 – Releia: 

“Polícia Civil investiga causas do acidente.” 

 

O verbo destacado poderia ser substituído por: 

(     ) “apura”. 

(     ) “analisa”. 

(     ) “descobre”. 
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Questão 3 – Em “Quinze pessoas ficaram feridas, depois que as chamas tomaram conta da 

embarcação, tipo batelão [...]”, a expressão grifada estabelece entre os fatos uma relação de: 

(     ) lugar. 

(     ) tempo.  

(     ) condição.  

 

Questão 4 – Segundo o texto, a explosão da embarcação aconteceu no Acre, na cidade de: 

(     ) “Cruzeiro do Sul”. 

(     ) “Porto Walter”. 

(     ) “Marechal Thaumaturgo”. 

 

Questão 5 – Na parte “Uma delas, foi encaminhada para a capital Rio Branco.”, o vocábulo 

“delas” está no lugar de: 

(     ) “das pessoas”.  

(     ) “das mercadorias”. 

(     ) “das crianças”. 

 

Questão 6 – Na informação “Também estão entre os feridos, dez homens e três mulheres.”, 

foram usados numerais: 

(     ) ordinais.  

(     ) cardinais. 

(     ) multiplicativos.  

 

Questão 7 – Na passagem “Sete pessoas estão em estado grave e oito em estado gravíssimo 

[...]”, o termo “e” indica: 

(     ) fatos que se somam. 

(     ) fatos que se alternam. 

(     ) fatos que se contrastam.  

 

Questão 8 – Releia esta frase do texto: 

 

“[...] as vítimas do incêndio foram levadas para o Hospital do Juruá pela equipe do Samu.” 

 

A frase acima foi escrita na voz passiva. Aponte a alternativa em que ela foi reescrita na voz ativa: 

(     ) “A equipe do Samu levou as vítimas do incêndio para o Hospital do Juruá.” 

(     ) “A equipe do Samu levava vítimas do incêndio para o Hospital do Juruá.” 

(     ) “A equipe do Samu levaria as vítimas do incêndio para o Hospital do Juruá.” 


