
 

Reconhecer informação explícita de um fato noticiado, a partir do lead da notícia. 

 
 

 
 

 
Avaliação de Língua Portuguesa 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1, 2, 3 e 4. 

CADERNO ESPORTES 03/07/2018 

Maradona se oferece para treinar Argentina de graça 

Ex-jogador do Boca Juniors e do Napoli comandou a seleção 

Argentina na Copa do Mundo 

de 2010 

O ídolo do futebol argentino Diego Maradona se ofereceu para treinar de graça a seleção do país, oito 

anos após sua última tentativa ter acabado em fra- casso na Copa do Mundo da África do Sul. Maradona, que 

acompanhou os jogos da Argentina no Mundial da Rússia até a derrota por 4 x 3 para a França nas oitavas de 

final, foi perguntado se gostaria de ter uma outra oportunidade no cargo - apesar de o atual técnico, Jorge 

Sampaoli, ter contrato até 2022. 

"Sim, e eu trabalharia de graça", disse Maradona a uma emissora de TV venezuelana. "Eu não pediria nada 

em troca". O ex-jogador do Boca Juniors e do Napoli treinou a Argentina na Copa do Mundo de 2010, em que sua 

equipe foi goleada por 4 x 0 pela Alemanha nas quartas de final. 

Maradona é uma das figuras mais polêmicas do mundo do futebol, e ocu- pou as manchetes na Rússia 

por seu comportamento passional durante os jogos da Argentina. "As pessoas acham que eu estou feliz, mas 

meu coração está pe- sado", disse Maradona sobre a eliminação argentina. "Me sinto realmente triste por ver 

tudo que foi construído com tanto esforço ser destruído tão facilmente". 

Fonte: https://bit.ly/2z9qABy , Acesso em: 03.jul. 2018, adaptado. 
 

QUESTÃO 1 

Segundo o texto, Maradona quer uma nova oportunidade para treinar a seleção Argentina, devido 

(A) a derrota no mundial da Rússia em 2018. 

(B) a goleada que a seleção tomou em 2010. 

(C) o fracasso da seleção no Mundial de 2014. 

(D) o contrato do atual técnico expirar em 2022. 
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A revista Piauí 

Prezados, 

Parabenizo Malu Gaspar e a equipe da revista 

pela maté- ria “O delator”. Fiquei fascinada: a 

autora navega por datas, no- mes e fatos da nossa 

história, e o leitor não naufraga. É jornalismo 

investigativo em sua melhor versão, e com um 

estilo inovador, próximo à linguagem 

cinematográfica. E ainda, há quem diga que a 

 
 
 
 
 
 

 
Reconhecer a sequência temporal dos fatos relatados em uma notícia. 

QUESTÃO 2 

Dentre os fatos relacionados abaixo, o primeiro a acontecer na vida de Maradona, foi quando 

(A) acompanhou os jogos na Rússia-2018. 

(B) ofereceu ajuda para treinar a seleção. 

(C) treinou a Seleção Argentina em 2010. 

(D) afirmou que estava triste pelo placar. 
 

 Identificar o local e a data em que aconteceu o fato relatado em uma notícia. 

QUESTÃO 3 

A declaração de Maradona ocorreu durante 

(A) a Copa na África do Sul. 

(B) o Mundial da Rússia. 

(C) o Mundial da França. 

(D) a Copa no Brasil. 
 
Identificar a posição/opinião de uma declaração de sujeitos, relacionado ao fato retratado em uma      notícia. 
 

QUESTÃO 4 

Diego Maradona faz um desabafo e afirma que está muito 

(A) triste e de coração pesado. 

(B) feliz pela eliminação argentina. 

(C) feliz por ser uma figura polêmica. 

(D) triste pelo fracasso da Copa de 2010. 
 
 

Leia abaixo, a carta da leitora da Revista Piauí e responda às questões 5 e 6. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar a finalidade de uma carta de leitor, a partir de sua compreensão 

QUESTÃO 5 

A carta escrita pela leitora para a revista foi para 
 

(A) expor ideias a respeito da revista. 

(B) afirmar a importância do jornalista. 

(C) cumprimentar a equipe da reportagem. 

(D) assegurar sobre o jornalismo investigativo. 

 
Identificar a opinião e o posicionamento do autor em uma carta opinativa de leitor. 
 

QUESTÃO 6 

O principal argumento da autora, em relação a qualidade da matéria foi dizer que 

(A) a profissão de jornalista acabou. 

(B) fascinou-se pela matéria da revista. 

(C) cumprimentava a equipe da reportagem. 

(D) era melhor versão de jornalismo investigativo. 

__________________________________________________________________ 
 

Leia a tirinha abaixo e responda à questão 7. 
 

QUESTÃO 7 
Compreender, por meio de inferência, informação pressuposta ou suben- tendida em uma HQ, tendo como critério a análise dos recursos gráfico-
visuais. 

 

 
Para fazer o balanço com Haroldo, o Calvin pegou sem permissão, de seu pai 

(A) um pneu do carro. 

(B) uma corda sem utilização. 

(C) a árvore do quintal. 

(D) o Haroldo, seu amigo. 


