Lembranças do Brasil (A2)
Querido amigo,
cheguei ao Canadá, mas já sinto saudade do Brasil. O clima de lá é muito agradável e as pessoas são
simpáticas. Cada região do país tem qualidades e os habitantes possuem diferentes sotaques, apesar do
idioma oficial ser a Língua Portuguesa. As praias são bonitas e as pessoas gostam muito de passear
nelas. O futebol é outra paixão dos brasileiros. Em geral, todas as semanas ocorrem jogos em estádios e
também em campos onde as pessoas brincam de jogar bola. As comidas brasileiras são gostosas e
também dividem-se de acordo com a região em que são feitas. No estado de Minas Gerais, por exemplo,
encontram-se os queijos mais gostosos do país. Na Bahia é feita uma comida com camarão que se
chama Acarajé e é bastante apimentada.
Os paulistanos são conhecidos por gostarem de trabalhar durante muitas horas por dia. A cidade de São
Paulo é um importante centro comercial brasileiro, apesar da capital política do Brasil ser a cidade de
Brasília.Muitos estrangeiros escolhem o país para passear e até mesmo morar. O Brasil reúne pessoas de
todos os lugares do mundo e possui um território que parece um continente.
Os brasileiros gostam de festas e de fazer novas amizades. Algumas destas festas são realizadas todos
os anos, como por exemplo, a festa junina. Venha me visitar! Um abraço!

Você entendeu o texto?
1) O Acarajé é:
a) um tipo de comida
b) um jogo brasileiro
c) um lugar no Brasil
d) um tipo de festa brasileira
2) Quem nasce em São Paulo é:
a) carioca
b) mineiro
c) americano
d) paulistano
3) A palavra "estrangeiro” significa:
a) cidadão que nasceu em outro país
b) quem nasce no Brasil
c) pessoa que mora longe
d) quem gosta de futebol
4) Saudade é o mesmo que:
a) não gostar de algo
b) sentir falta de alguém ou de algo
c) sentir frio
d) sentir calor
5) A festa junina, de acordo com o texto, ocorre:
a) todos os meses
b) todas as semanas
c) todos os anos
d) todos os dias
Fonte de texto: https://lingua.com/pt/portugues/leitura/lembrancas-do-brasil/ - Soluções: 1) a 2) d 3) a 4) b 5) c

