
Festa de final de ano (A1)

No Brasil e em outros países a passagem de ano costuma ser comemorada com uma festa. Nela há a
presença de parentes e amigos.

Alguns brasileiros costumam ir à praia má passagem de ano para fazer simpatias para atrair sorte ao
longo do novo ano. Essas pessoas pulam sete ondas na hora da virada do ano.

Algumas pessoas preferem ficar em locais mais tranquilos no momento da passagem de ano. Elas
optam por se hospedar em hotéis em meio à natureza.

Em algumas praias ocorre um evento chamado "queima de fogos”. A partir do ano de 2018 os fogos
passaram a ser utilizados no Brasil sem que façam barulhos.

Há uma grande variedade de comidas nas festas de final de ano do Brasil. Cada região do país
costuma ter um cardápio próprio para essa ocasião.

Você entendeu o texto?

1) Que pessoas costumam estar presentes nas festas de passagem de ano no Brasil?

Desconhecidos Parentes e amigos

Vizinhos Colegas de trabalho

a) b)

c) d)

2) De que modo a passagem de ano costuma ser comemorada no Brasil?

Com uma festa Com um teatro

Com um torneio Com um culto

a) b)

c) d)

3) Simpatias são o mesmo que:

Descrenças das pessoas Antipatias das pessoas

Rituais Nada

a) b)

c) d)

4) Por qual razão alguns brasileiros fazem simpatias na passagem de ano?

Para afastar insetos Para atrair inveja alheia

Para afastar parentes inconvenientes Para atrair sorte ao longo do novo ano

a) b)

c) d)

5) O que aconteceu no Brasil no ano de 2018?

Os fogos passaram a ser utilizados
sem barulhos

Os fogos passaram a ser mais bonitos

Os fogos passaram a ser mais rápidos Os fogos ficaram mais barulhentos

a) b)

c) d)

6) Ocasião é o mesmo que:

Opinião Respeito

Ansiedade Circunstância

a) b)

c) d)

Fonte de texto: https://lingua.com/pt/portugues/leitura/festa-de-final-de-ano/ 
Soluções: 1) b 2) a 3) c 4) d 5) a 6) d 
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