
As roupas favoritas (A1)

Isadora é consultora de moda e trabalha dando orientações sobre as diversas formas de se vestir. Ela

própria prefere usar saias para ir a festas e outros eventos noturnos. Para trabalhar, ela sempre opta por

roupas confortáveis e discretas, como calças sociais, por exemplo.

As blusas que Isadora costuma usar são das cores preta ou branca. Já as calças ou saias possuem cores

diferentes e estampas variadas. No verão, ela prefere usar chapéu ao longo do dia. Já no inverno Isadora

opta pelos gorros e cachecóis.

O marido de Isadora chama-se Otávio. Ele costuma pedir a ajuda da esposa na hora de comprar roupas.

Ela sempre indica peças em cores que combinem entre si, pois Otávio prefere um visual mais básico.

A irmã mais nova de Isadora, a jovem Lívia, adota um estilo moderno. Ela usa calças jeans rasgadas e

camisetas com estampas de cantores famosos.

Sua irmã mais velha prefere manter um estilo discreto. Ela trabalha como advogada e sempre veste

roupas discretas. Para Isadora é importante que as roupas sejam confortáveis e estejam de acordo com o

modo que cada pessoa gosta de se vestir.

Você entendeu o texto?

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

a 

1) Qual é o assunto geral do texto?

a) livros
b) louças
c) carros
d) roupas

2) Que cores de blusas Isadora costuma usar?

a) azul ou verde
b) roxo e amarelo
c) branca ou preta
d) vermelha ou cinza

3) Conforme o texto, que personagem trabalha como advogada e veste roupas discretas?

a) a irmã mais velha de Isadora
b) a irmã mais nova de Isadora
c) a própria Isadora
d) ninguém

4) A palavra "opta” significa:

a) rejeita
b) aceita
c) anula
d) escolhe

5) A palavra "modo”, presente no texto, é o mesmo que:

a) forma ou maneira
b) comportamento
c) roupa
d) profissão
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