
A praia de Copacabana (B2)

Todos os anos milhares de turistas visitam a praia de Copacabana no Rio de Janeiro. Além da bela

paisagem, o local tem a presença de vendedores ambulantes, que fornecem uma grande variedade de

produtos enquanto os banhistas aproveitam o dia. O principal alimento que é vendido em Copacabana é a

água de coco. Quase todas as pessoas que frequentam a praia escolhem beber a água de coco para se

refrescarem do calor que lá faz.

Na praia são vendidos biquínis e outros acessórios de moda. Os principais modelos vendidos são aqueles

considerados pequenos e coloridos, mas há peças para todos os tipos de gostos e tamanhos. As crianças

costumam brincar de fazer castelos de areia. Algumas delas levam boias para natação e outros itens para

brincarem com as demais crianças do local.

No local há a presença de um profissional que socorre os banhistas dos perigos do mar e dá orientações

sobre as formas seguras de cuidar das crianças na praia. Ele é chamado de salva-vidas. O verão é a

época do ano preferida pelos turistas para visita do local, mas até mesmo em outras estações há a

presença de pessoas na praia. No último dia do ano a região recebe um número grande de turistas que

vêm para ver a queima de fogos. O espetáculo é considerado o maior de todo o mundo.

Você entendeu o texto?

Fonte de texto: https://lingua.com/pt/portugues/leitura/copacabana/ - Soluções: 1) b 2) a 3) c 4) a 5) d

1) Onde se localiza a praia de Copacabana?

a) no Acre
b) no Rio de Janeiro
c) em São Paulo
d) em Londres

2) Os visitantes da praia de Copacabana preferem a água de coco para:

a) se refrescarem do calor
b) se aquecerem do frio
c) se aquecerem no calor
d) se refrescarem no frio

3) A frase "Os principais modelos vendidos são aqueles considerados pequenos e coloridos...” refere-se a que
tipo de objetos?

a) lâmpadas
b) copos
c) biquínis
d) meias

4) Em qual estação do ano os turistas preferem frequentar a praia?

a) no verão
b) na primavera
c) no outono
d) no inverno

5) A palavra salva-vidas significa:

a) vendedores ambulantes
b) quem nada no mar
c) crianças que brincam na praia
d) profissional que socorre os banhistas dos perigos do mar
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