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Estrelas da NBA elevam voz contra violência e racismo 

Mortes de dois afro-americanos na semana passada em ações policiais, e o ataque de um 

atirador negro que liquidou cinco agentes brancos da polícia de Dallas sacudiram o país 

 

As estrelas da NBA Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwyane Wade e LeBron James 

levantaram a voz nesta quarta-feira (14) contra a violência e o racismo nos Estados Unidos, 

durante a entrega dos prêmios ESPY aos atletas. 

"Não podemos ignorar a realidade do que está ocorrendo agora nos Estados Unidos. Os 

acontecimentos das últimas semanas demonstraram a injustiça, a desconfiança e a ira que afeta 

tantos", disse Anthony, estrela do New York Knicks, durante a cerimônia da ESPN. 

"O sistema está quebrado, os problemas não são novos, a violência não é um fenômeno 

novo, a divisão racial, definitivamente, não é algo novo, mas nunca foi tão urgente mudar as 

coisas", assinalou Anthony. 

As mortes de dois afro-americanos na semana passada em ações policiais, e o ataque de 

um atirador negro que liquidou cinco agentes brancos da polícia de Dallas sacudiram o país. 

"Lendas como Jesse Owens, Jackie Robinson, Muhammad Ali, John Carlos, Tommie 

Smith, Kareem Abdul-Jabbar, Jim Brown, Billie Jean King, Arthur Ashe e muitos outros (atletas) 

têm provado o exemplo que o esporte pode dar, e optamos por seguir estes passos", disse Paul, 

armador do Los Angeles Clippers. 

"Isto tem que parar. Como esportistas devemos fazer mais do que já fazemos (...), nem 

sempre será fácil, mas é preciso", declarou Wade, que passou recentemente ao Chicago Bulls. 

"Vamos aproveitar o que está ocorrendo neste momento para chamar todos os atletas 

profissionais a agir, fazer ouvir suas vozes, sua influência contra todas as formas de violência...", 

assinalou James, o astro do atual campeão da NBA, Cleveland Cavaliers. 
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Questão 1 – A finalidade do texto é:  

a) divulgar a entrega dos prêmios ESPY às estrelas da NBA.  

b) questionar a morte de dois afro-americanos, em consequência de ações policiais.  

c) expor um ponto de vista sobre o racismo nos Estados Unidos.  

d) informar sobre o pronunciamento proferido por atletas da NBA contra a violência e o racismo.  

 

Questão 2 – “As estrelas da NBA Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwyane Wade e LeBron James 

levantaram a voz nesta quarta-feira (14) contra a violência e o racismo nos Estados Unidos, 

durante a entrega dos prêmios ESPY aos atletas.”. Esse trecho da notícia denomina-se:  

a) manchete 

b) lide (lead)  

c) subtítulo 

d) corpo da notícia  

 

Questão 3 – “Os acontecimentos das últimas semanas demonstraram a injustiça, a desconfiança 

e a ira que afeta tantos". 

a) Identifique os prefixos destes substantivos: 

injustiça: _____________________________ 

desconfiança: _________________________ 

 

b) Marque a ideia expressa pelos referidos prefixos: 

(     ) afastamento  

(     ) oposição  

(     ) negação  

(     ) posição inferior  

 

Questão 4 – “O sistema está quebrado, os problemas não são novos, a violência não é um 

fenômeno novo, a divisão racial, definitivamente, não é algo novo, mas nunca foi tão urgente 

mudar as coisas", a conjunção destacada poderia ser substituída por: 

a) não obstante 

b) pois 

c) contudo 

d) por isso 

 

Questão 5 – As aspas foram empregadas na notícia para: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


