
Exercício de Informática Aplicada IFMS – Campus Campo Grande   
1. Reformate o texto a seguir de acordo com os seguintes padrões:   
a. Título principal: arial (ou Times New Roman), negrito, 14   
b. texto: arial (ou Times New Roman), normal, 12   
c. títulos secundários ou sub-títulos: arial (ou Times New Roman), negrito, 12   
d. espaçamento entre linhas: 1,5   
e. figuras: criar legenda numerada (arial ou Times New Roman), normal, 10  
f. inserir fonte nas figuras (arial ou Times New Roman), normal, 10  
g. inserir parágrafo no texto de 1,5 

 
Japão é invadido por 'navios fantasmas' da Coreia do Norte cheios de cadáveres 

Nos últimos anos, dezenas de navegações assustadoras chegaram à costa do país; só se sabe a 
origem delas porque levavam a bandeira norte-coreana 

 
Surgindo pela neblina, uma embarcação decadente com a bandeira da Coreia do Norte se aproxima 
da costa. Essa visão já se tornou assustadoramente comum no Japão, onde dezenas dos navios 
fantasmas apareceram nos últimos anos. 
 

 

Último Segundo - iG   
'Navios fantasmas' da Coreia do Norte intrigaram especialistas e levaram o Japão a abrir uma 
investigação sobre o caso 
 
Um mistério rodeia tais embarcações, tripuladas apenas por homens mortos que não podem dizer o 
que aconteceu em sua viagem final. Tudo que se sabe é que os navios provavelmente partiram 
da Coreia do Norte . 
Fragmentos de textos escritos em coreano – inclusive alguns que indicam que o barco pertenceu ao 
Exército Popular da Coreia – e restos da bandeira do país são as únicas provas concretas da origem 
da navegação. 
 

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2017-05-04/coreia-do-norte.html?utm_source=regua4-box1&utm_campaign=campanha-home-ig&utm_medium=midia-home-ig


 
Último Segundo - iG   
'Navios fantasmas' da Coreia do Norte são encontrados com frequência no mar do Japão 
 
Porém, o motivo para aportarem na costa do Japão e a causa da morte dos tripulantes continuam 
sendo mistérios. O fenômeno despertou a curiosidade das autoridades e fez com que fosse aberta 
uma investigação para descobrir o que aconteceu. 
Oficiais japoneses realizaram autópsia dos corpos encontrados e descobriram que muitos já estavam 
mortos há meses quando o navio se aproximou da costa. Outros tantos corpos já estavam tão 
decompostos que era impossível determinar a causa da morte. 
 
De fugitivos a pescadores 
Uma das teorias que podem resolver o mistério alega que os homens eram desertores desesperados 
que decidiram se arriscar em barcos frágeis no mar aberto para escapar do regime opressivo de Kim 
Jong-un. 
Entretanto, logo foi apontado que seria muito mais fácil navegar a curta distância até a Coreia do Sul 
do que enfrentar uma jornada de centenas de quilômetros para cruzar o mar do Japão. 
Por conta disso, agora, acredita-se que os homens eram pescadores. 
A Coreia do Norte já teve dificuldades para alimentar sua população no passado, com milhares de 
pessoas morrendo de fome. Há suspeitas de que Kim Jong-un esteja pressionando a indústria 
pesqueira do país para que aumentem a produção, fazendo com que os pescadores naveguem cada 
vez mais longe da costa. 
O problema é que os barcos de pesca – que, segundo o Japan Times  não têm nem GPS – não são 
equipados o suficiente para desbravar o alto mar. Além disso, o líder supostamente está enviando 
soldados inexperientes ao mar para reforçar a pesca nacional. 
 

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2017-05-04/coreia-do-norte.html?utm_source=regua4-box1&utm_campaign=campanha-home-ig&utm_medium=midia-home-ig


 
 
Último Segundo - iG   
'Navios fantasmas' na costa do Japão 
 
A teoria é que, sem infraestrutura ou experiência para sobreviver ao mar, os tripulantes são levados à 
deriva por condições meteorológicas ruins ou simplesmente se perdem e assim morrem de fome ou 
exposição a outros fatores. E, assim, surgem os navios fantasmas da Coreia do Norte. 
 

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2017-05-04/coreia-do-norte.html?utm_source=regua4-box1&utm_campaign=campanha-home-ig&utm_medium=midia-home-ig

