PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios

Esportes
p. 73
ex. 1 — Sugestões de Respostas:
a. Como foi a sua infância?
b. Como você via o basquete como profissão?
c. Como você administrou a sua carreira e o estudo ao mesmo tempo?
d. Você acredita que a atividade esportiva ajuda a recuperar ou afastar a criança da criminalidade?
e. Quando seu projeto “Passe de Mágica” se tornou viável?
f.

Quais são as atividades promovidas? O projeto contempla somente os jogadores de basquete?

g. Além do projeto, você tem outras atividades?
h. Como você chegou ao cargo de administradora do Centro Olímpico?
i.

Qual é o desafio nesta gestão?

j.

As crianças mais carentes das Regiões Norte ou Nordeste terão acesso ao Centro Olímpico?

p. 74
ex. 2 — Sugestões de Respostas:
— formar um time de basquete ou vôlei com crianças entre 7 e 14 anos
— fornecer um treinador/técnico para prepará-los para futuros campeonatos
— oferecer uma bolsa (bolsa-atleta) para que possam estudar e dedicar-se aos treinos
— oferecer uniforme e equipamentos necessários para a prática do esporte, etc.

p. 75
ex. 3 — Resposta Pessoal
ex. 4 — Sugestões de Perguntas:
1. Quando “colecionar” pode ser considerado um esporte?
2. Onde o gaúcho Ozenir Peixoto tem rodado em busca de latinhas de cerveja?
3. Quanto tempo Bernardo Kigiela se dedicou a caçar latas de cerveja?
4. Quais são os métodos utilizados pelos caçadores de latinhas de cerveja para aumentar suas aquisições?
5. Do que são capazes os caçadores de latinhas de cerveja?

p. 76
ex. 5
estão sendo tomadas
Pat: A Sociedade para o Desenvolvimento do Tênis, presidida pela minha pessoa e com o apoio da iniciativa privada,
implantou o esporte em cem escolas da rede pública de São Paulo, entre os anos de 1998 e 2000. A partir de outubro de
2005, o Programa ganhou novo fôlego, desta vez através de um convênio com a Secretaria Municipal de Educação; o
tênis foi implantado em todos os Centros Educacionais Unificados de São Paulo. A partir de maio de 2006, diversas escolas
do ensino infantil e fundamental também terão a mesma oportunidade. Sabe-se também de alguns projetos e torneios em
favelas do Brasil.
estejam tendo
Pat: Acredito que a confederação de vôlei tenha um projeto; o judô (o atleta Flávio Canto, tem um projeto na favela) e há
outros programas espalhados pelo Brasil.
estão vendo
Pat: O Ministério do Esportes tem alguns programas próprios, como, por exemplo, o “Segundo Tempo”, projeto esportivo
lançado como mais uma esperança no combate à delinqüência infantil no Brasil. Sei que em breve outros programas
serão lançados, visando a inclusão de novas modalidades na prática esportiva escolar.
estão conversando
Pat: O apoio da iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento e popularização dos esportes no Brasil. Com a
conscientização da questão da responsabilidade social, as empresas têm investido mais em projetos sociais de diversas
áreas. Em São Paulo, as empresas podem se beneficiar da parceria realizada entre a Secretaria da Juventude, Esporte e
Lazer e o CONDECA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente) e utilizar a lei de incentivo fiscal.
estão prevendo
Pat: O esporte olímpico é o topo da pirâmide. O Brasil tem melhorado sua atuação a cada Olimpíada, mas o atleta
brasileiro, na sua grande maioria, ainda é um grande sofredor: a busca de patrocínios, o reconhecimento e a falta de
infra-estrutura para treinamentos são os fantasmas do dia-a-dia.

ex. 6
antenados — antena + ados
ecologicamente — ecológica + mente
saudosista — saudoso + ista
rastreabilidade — rastreável + dade
agroecológico — agro + ecológico
agricultores — agricultura + ores
solado — sola + ado
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PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios
p. 77
ex. 7 — Sugestões de Respostas:
•

Esporte — construção de quadras poliesportivas e ginásios para promover competições, incentivando assim a participação dos moradores; disponibilizaria um local para a instalação de academias particulares

•

Lazer — construção de praças internas com churrasqueiras, lagoas e playgrounds

•

Convívio social — construção de salões de festas, bibliotecas e locais para cursos

•

Segurança — instalação de uma portaria com câmeras internas e externas

• Praticidade — instalação de minimercados, telefones públicos, etc. no interior do condomínio
ex. 8 — Resposta Pessoal
ex. 9 — Sugestões de Respostas:
skate — prancha de rodas
gourmet — conhecedor de iguarias finas
fitness centers — academias
spa — centro de tratamento de sintomas específicos como estresse ou obesidade
home theater — cinema em casa
web center / lan house / sala cyber — sala de jogos de computação

p. 78
ex. 10
VERBO

SUBSTANTIVO

ADJETIVO

relaxar
conviver
preocupar-se
conscientizar-se
—
empreender
—

relaxamento
convivência
preocupação
conscientização
sedentarismo
empreendimento
insegurança

relaxado
—
preocupado
consciente
sedentário
empreendedor
inseguro

ex. 11 — Respostas Pessoais
p.79
ex. 12 — Resposta Pessoal
ex. 13
a. b/a

b. c

c. d

d. c

e. d

f. a

p. 80
ex. 14
a. 3

b. 1

c. 6

d. 5

e. 4

f. 2

ex. 15
a. Além de proporcionar os prazeres do esporte e do contato com a natureza, a socialização entre os participantes é um
dos atrativos desse tipo de corrida de aventura.
b. Um mínimo de forma física e muita disposição para enfrentar cachoeiras, paredões e lamaçais.
c. A topografia do Brasil oferece oportunidades variadas para montar circuitos belíssimos e desafiadores, daí o sucesso
das competições entre nós.
d. É necessário muito fôlego para completar todas as etapas de uma prova, daí o título “Haja Fôlego”.

p. 81
ex. 16
a. (a)

b. (c)

c. (i )

d. (m)

e. (g)

f. (o)

g. (j)

h. (n)

i. (h)

j. (e)

l. (b)

m. (f)

n. (d)

o. (l)

p. 82
ex. 17, 18, 19 e 20 — Respostas Pessoais
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