
O que tem na escola (A2)

Helena gosta muito de ir à escola diariamente. Lá, além de estudar bastante, ela brinca com seus colegas

Felipe e Vitória. O inspetor da escola é bastante sério e chama-se Nicolau. Ele ordena que todos os

alunos se comportem dentro das classes.

A diretora da escola onde Helena estuda é uma mulher alta e chama-se Denise. Ela pede para que todos

os alunos cantem o hino nacional antes do início das aulas.

A garota tem aula com duas professoras, uma que ensina educação física e uma outra que ensina as

demais matérias. Quando Helena for para a próxima série ela terá um número maior de professores, pois

também terá uma quantidade maior de matérias para aprender.

Quando não está em horário de aula, a garota gosta de frequentar a biblioteca da escola. O bibliotecário

chama-se Ivan e é uma pessoa bastante querida pelos alunos.

O horário da merenda é um dos prediletos de Helena, pois são servidas refeições que ela e seus colegas

consideram muito saborosas. Quando está de férias, Helena sente saudade de seus colegas e dos outros

membros da escola.

Você entendeu o texto?

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

1) Além de estudar, o que Helena gosta de fazer junto de Felipe e Vitória:

a) dormir
b) velejar
c) brincar
d) pesquisar

2) O trecho "...é bastante sério e chama-se Nicolau.” descreve:

a) o professor de Helena
b) o pai de Helena
c) o avô de Felipe
d) o inspetor da escola onde Helena estuda

3) O que Helena gosta de fazer quando não está em horário de aula?

a) frequentar o cinema
b) frequentar a biblioteca da escola
c) dormir
d) cozinhar

4) Quantas professoras Helena tem?

a) uma
b) três
c) quatro
d) duas

5) Saudade é o mesmo que:

a) sentir falta
b) ignorar
c) fome
d) tristeza
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