
Numbers 

Listen to the audio clips and fill in the blanks: 

 

1. Maratona masculine Rio 2016 [Track 1 maratona] 

Com o melhor tempo do ano em maratonas e o segundo da história, com __h __min __s, 

obtido em Londres em abril, o queniano Eliud Kipchoge chegou aos Jogos Olímpicos Rio 

2016 como o principal favorito. E confirmou os prognósticos ao cruzar a linha de chegada em 

__h __min __s, com o etíope Feyisa Lilesa, com __h __min __s, ficando com a prata e o 

americano Galen Rupp, com __h __min __s, com o bronze. Dos três brasileiros, o melhor 

foi Paulo Roberto de Almeida Paula, que terminou na __ª colocação, com __h __min 

__s. Marílson Gomes dos Santos ficou em __º lugar, com __h __min __s. Já Solonei da Silva, 

na __ª posição, completou os __km em __h __min __s. 

 

2.  A população do Brasil em 2015 [Track 2 população] 

O Brasil tem uma população de __ habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Os dados são estimativas de população feitas com base no dia __ de 

2015. Do ano passado para cá, a população cresceu cerca de __%: em 2014, segundo o IBGE, 

o Brasil havia chegado a __ de habitantes. 

O Estado mais populoso, São Paulo, tem __ de habitantes, _% da população total do país. Já 

no Estado menos populoso, Roraima, vivem __ pessoas, apenas __% da população total. 

Além de São Paulo, cinco Estados têm mais de __ de habitantes: Minas Gerais com __, Rio 

de Janeiro com __, Bahia com __, Rio Grande do Sul com __ e Paraná com __. 

Com __ de pessoas a cidade de São Paulo se mantém como a mais populosa do país. Já a 

menor cidade do país é a mineira Serra da Saudade, com __ habitantes. 

 

3. Censo escolar 2015 [Track 3 censo] 

O Ministério da Educação divulgou hoje no Diário Oficial da União o resultado preliminar do 

Censo Escolar de 2015. Segundo os dados preliminares, incluindo escolas estaduais e 

municipais de áreas urbanas e rurais estão matriculadas na creche __ crianças; na pré-escola, 

__; no ensino fundamental, __; no médio, __ e na educação presencial de jovens e adultos, 

__. Um total de __ alunos matriculados no Brasil. Já na educação especial são __ matrículas.  

 

4. As raças no Brasil 2014 [Track 4 raças] 

https://www.rio2016.com/atleta/eliud-kipchoge
https://www.rio2016.com/atleta/feyisa-lilesa
https://www.rio2016.com/atleta/paulo-roberto-paula
https://www.rio2016.com/atleta/marilson-dos-santos
https://www.rio2016.com/atleta/solonei-da-silva
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/08/28/brasil-tem-mais-de-202-milhoes-de-habitantes-diz-ibge.htm
http://noticias.uol.com.br/sao-paulo
http://noticias.uol.com.br/roraima
http://noticias.uol.com.br/minas-gerais
http://noticias.uol.com.br/rio-de-janeiro
http://noticias.uol.com.br/rio-de-janeiro
http://noticias.uol.com.br/bahia
http://noticias.uol.com.br/rio-grande-do-sul
http://noticias.uol.com.br/parana
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=16&data=05/10/2015


A população brasileira que se autodeclara negra ou parda está aumentando na última década. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, __% dos brasileiros se declararam pardos ou negros no ano 

passado, diante de __% que se disseram brancos. Há __ anos, __% dos brasileiros se diziam 

brancos diante de __% pardos e __% negros (totalizando __% de negros e pardos), apontando 

para a predominância da população brasileira que se autodeclarava branca.  Foi em __ que os 

números viraram, quando __% se disseram brancos, __% pardos e __% negros (totalizando 

__% de negros e pardos). Desde então, o número de pessoas que se diz negro ou pardo só faz 

crescer. 

5. Telefones para contato [Track 5 telefones] 

Os nossos telefones para contato são: __, __ ou __. 


