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Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2: 
 

Campeonato 
Os campeonatos estaduais deveriam ser jogados às quartas-feiras durante o ano inteiro. (Sobre matéria 

publicada no caderno Jogada, sob o título "Mudança no calendário ganha apoio"). 
Nirez de Azevedo 

Fortaleza-CE 

Diário do Nordeste 

 

01. Sobre a carta do leitor, o fato a que a opinião se relaciona é 
a) a matéria publicada no caderno Jogada 
b)  o apoio aos campeonatos estaduais. 
c)  a mudança de calendário em um campeonato 
d)  a realização dos jogos às quartas-feiras. 

 

02. De acordo com a opinião do sobre o fato publicado na matéria, podemos concluir que o leitor 
a)  incentiva um novo modelo de competição. 
b)  apoia mudanças dos campeonatos estaduais. 
c)  discorda do apoio às mudanças. 
d)  revela desinteresse pelo assunto. 

 
Leia a carta de leitor abaixo e resolva às questões 3 e 4: 

Olá! Gostamos muito do artigo “Por que o cachorro abana o rabo quando está feliz?”, publicado na CHC 
247. Foi de grande importância esta reportagem para nós. Então, a partir de agora não vamos cortar mais o 

rabo dos cães porque estaremos tirando uma parte importante do seu corpo, sua expressão também. Um 
grande abraço! 

Mateus dos Santos e João Pedro Silva 
Colômbia-SP 

Revista Ciência Hoje 

 
03. Ha uma referência do autor no trecho: 

a)  “está feliz?” 
b)  “para nós” 
c)  “seu corpo” 
d)  "esta reportagem” 

 
04. A reportagem citada na carta acarretou uma mudança de atitude nos leitores. Essa mudança é revelada no 

trecho 

a)  “Gostamos muito do artigo...”. 

b)  “... porque estaremos tirando uma parte importante do seu corpo...”. 
c)  “... não vamos cortar mais o rabo dos cães...”. 
d)  “Foi de grande importância esta reportagem para nós.”. 

 
05. Alguns verbos no texto estão flexionados na 1ª pessoa do plural, pois a carta foi escrita por dois leitores da 

revista Ciência Hoje. O verbo que indica uma opinião dos autores sobre a reportagem veiculada na revista 
é 
a)  "tirando". 
b)  "gostamos". 
c)  "vamos". 
d)  "estaremos". 

 

 


