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Ranking mundial do Tênis de Mesa tem cinco brasileiros no Top 100 

Melhora no posicionamento retrata evolução da modalidade no país 

 

O Tênis de Mesa brasileiro ganhou uma motivação a mais hoje com a divulgação da 

listagem do novo ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).  Pela 

primeira vez na história, cinco mesa-tenistas brasileiros aparecem entre os 100 melhores do 

mundo. Até hoje, apenas cinco países detinham o monopólio de ter cinco ou mais atletas entre os 

100 melhores do planeta: China, Japão, Coreia do Sul, Alemanha e Suécia. No ranking por 

equipes, o Brasil ocupa a sexta posição. 

A novidade da lista divulgada nesta quinta-feira (3) pela ITFF foi a performance do paulista 

Vitor Ishiy, campeão este ano no Pan-Americano de Lima, no Peru: o atleta subiu mais de 50 

posições e ocupa agora o 68º lugar. Com a subida no ranking mundial, Ishiy, de 23 anos, acirra 

ainda mais a briga por uma das quatro vagas destinadas ao Brasil no Pré-Olímpico Latino-

Americano, entre 25 e 27 de outubro, em Lima, no Peru. 

Entre os dez primeiros do ranking, a colocação não sofreu alterações: Hugo Calderano 

segue em 6º lugar com 12.790 pontos, a 675 pontos de distância do japonês Tomokazu Harimoto 

(5º colocado). Gustavo Tsuboi também permanece na 28ª posição; Eric Jouti ocupa o 80º lugar e 

Thiago Monteiro a 89ª posição. 

Entre as mesa-tenistas brasileiras, Bruna Takahashi manteve a 53ª posição que já 

apresentava em setembro. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br>.  

 

Questão 1 – Grife os numerais empregados neste período do texto: 

 

“Até hoje, apenas cinco países detinham o monopólio de ter cinco ou mais atletas entre os 100 

melhores do planeta: China, Japão, Coreia do Sul, Alemanha e Suécia.” 

 

Questão 2 – Os numerais grifados anteriormente são cardinais porque exprimem: 

(     ) uma fração.  

(     ) uma posição.  

(     ) uma quantidade. 
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Questão 3 – Releia este fragmento do texto, observando o termo destacado: 

 

“[...] a briga por uma das quatro vagas destinadas ao Brasil [...]” 

 

Pode-se afirmar que, no fragmento acima, o termo “uma” é: 

(     ) um artigo definido.  

(     ) um numeral cardinal.  

(     ) um pronome indefinido.  

 

Questão 4 – Em “A novidade da lista divulgada nesta quinta-feira (3) [...]”, o numeral cardinal: 

(     ) é invariável.  

(     ) varia em gênero.  

(     ) varia em número.  

 

Questão 5 – No trecho “[...] no Pré-Olímpico Latino-Americano, entre 25 e 27 de outubro, em 

Lima, no Peru.”, os numerais cardinais compõem: 

(     ) um objeto.  

(     ) um aposto.  

(     ) um adjunto adverbial.  

 

Questão 6 – Escreva por extenso os numerais cardinais presentes nesta passagem do texto: 

 

“[...] Hugo Calderano segue em 6º lugar com 12.790 pontos, a 675 pontos de distância do japonês 

Tomokazu Harimoto (5º colocado).” 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 7 – Há um numeral cardinal do segmento: 

(     ) “[...] o Brasil ocupa a sexta posição.” 

(     ) “[...] o atleta subiu mais de 50 posições [...]” 

(     ) “[...] Bruna Takahashi manteve a 53ª posição [...]” 

 

Questão 8 – No segmento apontado acima, o numeral cardinal sintaticamente:  

(     ) explica um substantivo.  

(     ) determina um substantivo.  

(     ) complementa um substantivo.  


