PRÁCE S TEXTEM – HISTORIE FOTBALU V BRAZÍLII
/ HISTÓRIA DO FUTEBOL NO BRASIL

CVIČENÍ 1 – ODPOVĚZTE NA OTÁZKY
1. Você gosta de jogar futebol? Joga regularmente?
2. Em que país foi iniciado o futebol moderno?
3. Quem ganhou a última Copa do Mundo de Futebol?

CVIČENÍ 2 – CO ZNAMENAJÍ TATO SLOVA? SPOJTE
a bagagem

agir; realizar certa atividade

retornar

ganhar

o conjunto

tudo o que os viajantes levam consigo em viagem

o percursor

equipe, time ou grupo que possui os melhores
jogadores de uma categoria

atuar

que ou o que percorre

vedar

campeonato mundial

a Copa do Mundo

determinada quantidade de elementos que compõe
um todo

a seleção

impedir, proibir

conquistar

regressar, voltar
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CVIČENÍ 3 – PŘEČTĚTĚ SI NÁSLEDUJÍCÍ TEXT

História do Futebol no Brasil
Nascido no bairro paulistano do Brás, Charles Miller viajou para Inglaterra aos nove
anos de idade para estudar. Lá tomou contato com o futebol e, ao retornar ao Brasil em 1894,
trouxe na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. Podemos considerar
Charles Miller como sendo o precursor do futebol no Brasil.
O primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizado em 15 de abril de 1895 entre
funcionários de empresas inglesas que atuavam em São Paulo. Os funcionários também eram
de origem inglesa. O primeiro time a se formar no Brasil foi o SÃO PAULO ATHLETIC,
fundado em 13 de maio de 1888.
No início, o futebol era praticado apenas por pessoas da elite, sendo vedada a
participação de negros em times de futebol.
Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, sendo que a seleção brasileira
perdeu o título, em pleno Maracanã, para a seleção Uruguaia (Uruguai 2 x Brasil 1). Em 2014,
a Copa do Mundo de Futebol se realizou novamente no Brasil.
Você sabia?
- Comemora-se em 19 de julho o Dia Nacional do Futebol.
- Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o Brasil conquistou pela primeira vez a medalha de ouro
no futebol masculino.

CVIČENÍ 4 – JE TO PRAVDA?
Charles Miller era do Rio de Janeiro?

SIM – NÃO

No início, somente as pessoas ricas jogavam futebol?

SIM – NÃO

Em 1950, o Brasil ganhou a Copa do Mundo?

SIM – NÃO

O Dia Nacional do Futebol se comemora no dia 19 de junho?

SIM – NÃO
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CVIČENÍ 5 – DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ PŘEDLOŽKY
para, do (2x) na, com, aos, em, no (2x), de, como, ao
Nascido __ bairro paulistano __ Brás, Charles Miller viajou __ Inglaterra __ nove anos __ idade
para estudar. Lá tomou contato __ o futebol e, ao retornar __ Brasil __ 1894, trouxe __ bagagem
a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. Podemos considerar Charles Miller __ sendo
o precursor __ futebol __ Brasil.

CVIČENÍ 6 – DOPLŇTE VHODNÁ SLOVESA V MINULÉM ČASE
Nascido no bairro paulistano do Brás, Charles Miller ____ para Inglaterra aos nove anos de
idade para_____ . Lá _____ contato com o futebol e, ao _______ ao Brasil em 1894, _______
na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. O primeiro jogo de futebol no
Brasil _________ em 15 de abril de 1895 entre funcionários de empresas inglesas que atuavam
em São Paulo. Os funcionários também _____ de origem inglesa. Em 1950, a Copa do Mundo
foi realizada no Brasil, sendo que a seleção brasileira ______ o título, em pleno Maracanã, para
a seleção Uruguaia (Uruguai 2 x Brasil 1). Em 2014, a Copa do Mundo de Futebol _________
novamente no Brasil.

CVIČENÍ 7 – Z NÁSLEDUJÍCÍCH SLOV VYTVOŘTE ADJEKTIVA
nascer

formar

homem

São Paulo

fundar

ouro

trazer

praticar

Uruguai

Inglaterra

selecao

mundo

Zdroje:
FERNANDES, Gláucia Roberta Rocha. Muito Prazer: fale o português do Brasil 2:
Intermediário: caderno de exercícios. Barueri SP: DISAL, 2014, s. 106.
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ŘEŠENÍ
CVIČENÍ 1
2. na Inglaterra; 3. França (2018)
CVIČENÍ 2
bagagem

agir; realizar certa atividade

retornar

ganhar

conjunto

tudo o que os viajantes levam consigo em viagem

percursor

equipe, time ou grupo que possui os melhores
jogadores de uma categoria

atuar

que ou o que percorre

vedar

campeonato mundial

a Copa do Mundo

determinada quantidade de elementos que compõe
um todo

seleção

impedir, proibir

conquistar

regressar, voltar

CVIČENÍ 4
NÃO, SIM, NÃO, NÃO

CVIČENÍ 5
Nascido no bairro paulistano do Brás, Charles Miller viajou para Inglaterra aos nove anos de
idade para estudar. Lá tomou contato com o futebol e, ao retornar ao Brasil em 1894, trouxe
na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. Podemos considerar Charles
Miller como sendo o precursor do futebol no Brasil.
CVIČENÍ 6
Nascido no bairro paulistano do Brás, Charles Miller viajou para Inglaterra aos nove anos de
idade para estudar. Lá tomou contato com o futebol e, ao retornar ao Brasil em 1894, trouxe
na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. O primeiro jogo de futebol no
Brasil foi realizado em 15 de abril de 1895 entre funcionários de empresas inglesas que
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atuavam em São Paulo. Os funcionários também eram de origem inglesa. Em 1950, a Copa do
Mundo foi realizada no Brasil, sendo que a seleção brasileira perdeu o título, em pleno
Maracanã, para a seleção Uruguaia (Uruguai 2 x Brasil 1). Em 2014, a Copa do Mundo de
Futebol se realizou novamente no Brasil.

CVIČENÍ 7
nascer – nascido

formar – formado

homem – masculino

São Paulo – paulistano

fundar – fundado

ouro – dourado

trazer – trazido

praticar – praticado

Uruguai – uruguaio

Inglaterra – ingles

seleção – seletivo

mundo – mundial
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