As profissões (A2)
João é professor, ele trabalha lecionando em uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro. Seu amigo
Henrique decidiu ser cantor e faz apresentações em bares e restaurantes do país.
Amália é amiga de Henrique e trabalha como médica, mas também gosta de cantar em eventos
familiares. Sua irmã Ana é estudante e deseja ser arquiteta no futuro. O namorado de Ana também é
estudante. Ele se chama Felipe e quer ser advogado quando concluir a faculdade de Direito.
Eva estuda na mesma universidade que Ana e Felipe e está no último ano do curso de odontologia. Assim
que terminar a faculdade, ela será dentista.
Ricardo se formou em publicidade no final do ano passado, mas percebeu que gosta mesmo é de
jornalismo e planeja cursar uma outra faculdade.
No dia primeiro de maio é comemorado o dia do trabalho. Essa data é considerada feriado no calendário
brasileiro e os profissionais costumam ter um dia de folga. Algumas pessoas organizam protestos nesse
dia para que os trabalhadores sejam mais respeitados pelas empresas onde trabalham.

Você entendeu o texto?
1) Qual é o assunto principal do texto?
a) moda
b) política
c) profissões
d) animais
2) Para ser advogado, é preciso cursar a faculdade de:
a) Direito
b) medicina
c) odontologia
d) administração
3) Apesar de ter cursado publicidade, que personagem do texto deseja cursar outra faculdade?
a) Ana
b) Ricardo
c) João
d) Felipe
4) No dia primeiro de maio comemora-se:
a) o dia do descanso
b) o dia da bagunça
c) o dia do trabalho
d) o dia das crianças
5) O que as pessoas organizam para pedirem mais respeito aos trabalhadores?
a) protestos
b) festas
c) acordos
d) rifas

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

