CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA ESPANHOLA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 1,7)
a) (VALOR: 0,8)
Os países que investem nesse projeto são os países baixos, especialmente Amsterdam (0,4). O
seu objetivo principal é reduzir as emissões de CO2 entre 80% e 95% antes do final de 2050
(0,4).
b) (VALOR: 0,6)
O projeto consiste na instalação de um sistema comunitário de reservatório de Energia na Cidade
de Rijsenhout, localizada no oeste dos Países Baixos, perto de Amsterdam (0,3).
Está sendo instalada uma bateria grande para guardar energia e, assim, poder estabilizar as redes
de energia especialmente na hora de pico (0,3).
c) (VALOR: 0,3)
Incentivar estilos de vida mais sustentáveis para as pessoas. Ele abre portas nos lares e nas
comunidades para o uso mais responsável de energia e um futuro mais ecológico (0,3).
2. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) F

b) V

c) F

d) F

e) V

d) F

d) F

3. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) V

b) F

c) F

TEXTO 2
4. (VALOR: 1,8)
Os impactos negativos que os desastres climáticos provocam são: o aumento da fragilidade
política, a insegurança alimentar, a escassez de água e, em casos extremos, os conflitos e a
migração. Podem, ainda, dificultar o desenvolvimento e destruir avanços e muitos anos de
investimentos. (0,6)
Os mais atingidos são as pessoas de pobreza extrema (90%), que moram em países que estão
expostos a desastres naturais ou que são politicamente frágeis e, por isso, são mais afetados
pelos impactos da crise. (0,6)
O papel do Banco Mundial é o de minimizar os riscos dos desastres mediante parcerias com
seguros internacionais e, desta forma, melhorar o acesso dos países e/ou grupos de países
sujeitos a estes desastres. Estas operações proporcionam proteção em forma de seguros a esses
países. (0,6)
5. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) F

b) V

6. (VALOR: 2,0)

c) V

d) F

d) F

