
Como é o meu dia (A1)

Olá! Meu nome é Bruno, tenho 17 anos e hoje vou descrever um pouco do meu cotidiano. 

Primeiro preciso lembrar que a minha vida se baseia principalmente em estudar para o vestibular que

ocorrerá no final deste ano. Acordo às 6 horas da manhã e a primeira coisa que faço após me levantar é

escovar meus dentes. Logo depois, tomo o primeiro banho do dia, o que me ajuda a ter mais energia para

as tarefas diárias.

Após me vestir, vou diretamente para a cozinha, onde tomo o meu café da manhã preparado pela minha

mãe. Saio de casa por volta das 7 horas da manhã e chego no colégio cerca de meia hora depois. No

colégio, presto muita atenção ao que é ensinado, pois desejo muito ser aprovado no exame vestibular.

Pretendo cursar medicina veterinária.

Quando chego em casa já está na hora do almoço, mas primeiro costumo alimentar meus animais de

estimação. Tenho um coelho, um gato e um cachorro e cada um deles come um tipo de alimento

diferente. Na parte da tarde gosto de jogar futebol e aproveito para estudar ainda mais. Às 21 horas é o

momento de jantar e logo em seguida assisto um episódio da minha série de televisão favorita. Costumo

dormir por volta das 22 horas, mas antes atualizo minhas redes sociais. Aos finais de semana costumo

descansar ou sair com meus amigos. É uma rotina bastante intensa, mas gosto muito disso tudo!

Você entendeu o texto?

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

1) A palavra "cotidiano” pode ser compreendida como:

a) coisa que nunca acontece
b) rotina
c) preguiça
d) vontade

2) Depois de qual ação Bruno toma o primeiro banho do dia?

a) após escovar os dentes
b) depois de almoçar
c) após alimentar os animais
d) na hora de dormir

3) O que é "vestibular”?

a) uma prova do colégio
b) uma prova para ingressar na universidade
c) uma partida de futebol
d) uma série de televisão

4) O que Bruno costuma fazer por volta das 22 horas?

a) estudar
b) nadar
c) jantar
d) dormir

5) Sobre os animais de estimação de Bruno é correto afirmar que são:

a) um pássaro e um gambá
b) um cavalo e duas ovelhas
c) um coelho, um gato e um cachorro
d) um boi e duas cabras
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