
Os passatempos de cada um (A2)

Quando não está trabalhando, Inácio gosta de jogar xadrez. Ivan é um de seus colegas de profissão e

prefere pescar. A namorada de Inácio trabalha na mesma empresa que ele e nas horas vagas adora

costurar roupinhas para seus animais de estimação. Ela e sua irmã também gostam de cozinhar e juntas

fazem deliciosos pratos.

O pai de Inácio chama-se Ezequiel. Ele é eletricista e gosta muito de pintar quadros quando não está

trabalhando. Já sua mulher, Eleonora, prefere bordar painéis em seu tempo livre. Aroldo é um dos irmãos

de Inácio que gosta de jogar futebol nas horas vagas, juntamente com Aloísio, um vizinho amigo.

Quando todas estas pessoas se reúnem, principalmente nos dias de chuva, elas gostam de jogar baralho.

O passatempo costuma ser muito animado. Até mesmo outras pessoas são chamadas para o jogo e tudo

ocorre em torno de uma piscina coberta na casa de Inácio.

Além de jogar Xadrez, Inácio possui um outro passatempo. Ele gosta muito de fazer dobraduras de papel

para que sua sobrinha se divirta com um móbile antes de dormir.

Você entendeu o texto?

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

1) Sobre qual assunto o texto trata?

a) profissões
b) passatempos
c) roupas
d) livros

2) Que atividade o personagem Ezequiel gosta de realizar quando não está trabalhando?

a) pescar
b) pintar quadros
c) ler
d) nadar

3) A palavra "baralho” é o mesmo que:

a) jogo de copos
b) conjunto de livros
c) jogo de cartas
d) aparelho de jantar

4) A frase "O passatempo costuma ser animado.” Refere-se a que passatempo?

a) jogar baralho
b) nadar
c) estudar
d) bordar

5) Conforme o texto, além de jogar xadrez Inácio também gosta de:

a) fazer tricô
b) fazer brigadeiro
c) fazer pães
d) fazer dobraduras de papel
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