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São Paulo, 14 de agosto de 2017 ( DATA )

Olá equipe do Esporte Interativo, ( VOCATIVO )

Quero em primeiro lugar, agradecer a Revista Bom Esporte pelo espaço destinado aos
leitores, pois aqui nossas opiniões são ouvidas e atendidas. Venho aqui para parabenizar a
equipe do Esporte Interativo pela cobertura da transferência do atacante Neymar do Barcelona
para o Paris Saint-Germain, porque foi o único canal que teve a par de tudo, enviando
correspondentes para a França e Barcelona. Vi que o atacante Neymar se manteve em silêncio
durante todo o período de especulações, mas a eficiente equipe do Esporte Interativo obteve
informações privilegiadas para seus telespectadores. Apesar da matéria sobre a transferência
de Neymar ter sido um sucesso e da competente cobertura de campeonatos internacionais,
sugiro a participação mais frequente de toda a equipe do canal na cobertura do Campeonato
Brasileiro da Série A, pois ultimamente vejo a necessidade de uma emissora mais informativa
sobre o assunto, acredito que com isso vai duplicar sua audiência.

Obrigado pela melhor cobertura do futebol mundial ( SAUDAÇÃO )

Francisco Airton Lopes Borges, São Gonçalo do Amarante-C ( ASSINATURA )
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1ª) Segundo o texto,

a) o autor usou o canal do Esporte Interativo para agradecer-lhe pela
transferência do Neymar.
b) o autor usou um espaço destinado aos leitores da Revista Bom Esporte para
falar sobre a transferência do Neymar acompanhado pelo canal do Esporte
Interativo.
c) o autor parabenizou a revista Bom Esporte pelo espaço destinado aos
leitores.
d) o autor agradeceu aos leitores pela participação na revista Bom Esporte.
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2ª) Qual a finalidade do texto em estudo?

3ª) O que motivou o autor Ayrton Lopes enaltecer o trabalho do canal do
Esporte Interativo?
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4ª) Há um fato em

a) “... porque foi o único canal que teve a par de tudo...”
b) “Vi que o atacante Neymar se manteve em silêncio durante todo o
período de especulações...”
c) “... acredito que com isso vai duplicar sua audiência.”
d) “...vejo a necessidade de uma emissora mais informativa sobre o
assunto...”
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5ª) O assunto principal do texto está em

a) “... agradecer a Revista Bom Esporte pelo espaço destinado aos leitores,
pois aqui nossas opiniões são ouvidas e atendidas.”
b) “... sugiro a participação mais frequente de toda a equipe do canal na
cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A...”
c) “Venho aqui para parabenizar a equipe do Esporte Interativo pela
cobertura da transferência do atacante Neymar do Barcelona para o Paris
Saint-Germain...”
d) “Vi que o atacante Neymar se manteve em silêncio durante todo o período
de especulações...”


