
RESPOSTAS
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B E M - V I N D O !
A LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNDO DA COMUNICAÇÃO

UNIDADE 1

p. 3
Ex. 1
é / é / tem / é / É / Está / está / É / estão / tem / tem / está / tem / está / são / são ou estão

p. 4
Ex. 2
1. é (d) 2. têm (h) 4. são (g) 5. está (i) 6. tem (a) 7. têm (c) 8. está (f) 9. é (e)

Ex. 3 – Sugestão de Respostas
1. Este é Daniel Dias. Seu nome verdadeiro é Daniel de Faria Dias. É um atleta paraolímpico de 

natação. Tem... anos, é casado e tem 2 filhos. Ele é brasileiro, de Campinas. 
2. Esta é Ivete Sangalo. Seu nome verdadeiro é Maria Dias de Sangalo Cady. É cantora e 

compositora. Ela é brasileira, de Juazeiro, Bahia. Tem... anos, é casada e tem 1 filho.

Ex. 4 – Resposta pessoal

p. 5
Ex. 5
a) incorreto – atletismo
b) incorreto – cearense
c) correto
d) incorreto – psicóloga
e) correto
f) correto

p. 6
Ex. 6
a) Coisas Materiais: dívidas com o banco, negócio que vai mal, poupança, computador, televisão, 

tablet, carro, terreno
b) Amigos, parentes: parentes ricos, inimigos, uma boa amiga
c) Problemas: dor de cabeça, problemas, compromissos

Ex. 7
1. é 2. é 3. são 4. é 5. estão 6. são 7. está 8. estão

Ex. 8 – Resposta pessoal

p. 7
Ex. 9
acorda – acordar / vai – ir / gosta – gostar / fala – falar / estuda – estudar / trabalha – trabalhar /  
conversa – conversar / é – ser / começa – começar / termina – terminar / é – ser /  
almoçam – almoçar / estuda – estudar / estudam – estudar / acham – achar / vão – ir /  
estudam – estudar / é – ser / viajam – viajar / vão – ir / jogam – jogar / estão – estar /  
conversam – conversar / assistem – assistir / vão – ir / gostam – gostar / é – ser /  
conhecemos – conhecer / tomar / quer / é – ser / almoçam – almoçar / estudam / aprender / ir /  
trabalhar / ir / ir

Ex. 10 – Resposta pessoal

p. 8
Ex. 11
1. acordo 2. estudam 3. escreve 4. vende 5. abre

Ex. 12 – Sugestão de respostas
• Adachi é casado; fala português; é japonês; tem dois filhos (Ayako e Fernando); almoça no 

restaurante da empresa; tem uma família muito feliz.
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• Mary é solteira; é americana; tem duas irmãs; está no Brasil há três meses; tem 19 anos.
• Benedita é solteira; não é mais atleta; escreve artigos para jornais; à tarde, está no escritório; 

é do Ceará.
• Atenção: nenhum deles tem 25 anos.

Ex. 13 – Resposta pessoal

p. 9
Ex. 14 – Sugestão de respostas
2. d 3. f  4. a 5. b  6. e 7. h  8. i 9. g

UNIDADE 2

p. 13
Ex. 1 e 2 – Respostas pessoais

p. 14
Ex. 3
Aproveitou / foi / viajei / Tenho / é / trabalha / levou / Adorei / tirei / fez
1. Paulo escreveu para Lúcio 
2. Paulo 
3. Porque tem um tio lá
4. Conheceu diversos lugares e tirou muitas fotos
5. Na próxima semana
6. A tarefa da professora Marta

Ex. 4 – Resposta pessoal

p. 15
Ex. 5
2. d (na) 3. g (no)  4. b (no) 5. h (em)  6. i (de) 7. a (pelo) 8. e (ao) 9. c (de)

Ex. 6 – Resposta pessoal

p. 16
Ex. 8 – Sugestão de perguntas
1. Aninha já pode beber?
2. Ela já sabe dirigir?  
3. Ela ganhou presentes?
4. Ela deu uma festa? Por quê?

p. 17
Ex. 9
1. O pai dele.
2. Foi para a casa dos avós na praia. 
3. Sim, porque ela e o irmão foram para a cama bem mais tarde e assistiram a um filme muito 

legal.
4. Jogou videogame o dia inteiro.

Ex. 10
8 (se / se), 4 (se / se), 3, 1 (se), 7 (nos), 6, 2 (me / nos), 5, 10, 9 (se)

p. 18
Ex. 11 – Sugestão de respostas
a. Os meus também são alegres e gostam de sair. 
b. A minha é a marrom.
c. A de meu pai não é muito grande. 
d. O meu foi caro. 
e. A minha mora em São Paulo. 
f. O meu se chama Astor.



4

Ex. 12
2. Boa Sorte! 3. Divirta-se! 4. Cuide-se! 5. Feliz Aniversário!

Ex. 13
e / Mas / Por isso / porque / e / Por que

p. 19
Ex. 14
2. e 3. a 4. h 5. b 6. d 7. c 8. g 9. f

Ex. 15
e / por isso / Mas / mas / Por isso

UNIDADE 3

p. 23
Ex. 1
eram / tinha / moramos / procurou / tínhamos / acostumamos / ingressamos / formamos / 
casamos / sou / é / sou / tenho / Pretendo / estudou / fez / mora / Tenho

p. 24
Ex. 2 – Respostas pessoais

Ex. 3
1. (F) 2. (V) 3. (F) 4. (F) 5. (V)

p. 25
Ex. 4
Parte A
1. Mauro é gerente de vendas da Eletrônica Brasil.
2. Paula é diretora da Financeira Paulista.
3. Mauro e Paula são namorados.
4. Paula tem um cargo mais importante.
5. Amanhã eles vão comemorar o aniversário de Paula na casa de Mauro.

Parte B

1. Mauro se encontrou com Paula às 11h.

2. Eles se encontraram no Restaurante Veneza

3. Não, ele esteve ocupado só na quinta-feira.

4. A reunião da manhã com a diretora foi mais longa.

Parte C – Sugestão de perguntas

1. Por que Mauro encomendou o bolo?

2. A que horas ele teve a reuni]ao com o pessoal de Vendas?

3. Com quem ele almoçou na quinta-feira?

4. Aonde ele foi na quinta de manhã?

5. Quem ele foi receber no Aeroporto de Congonhas?  

p. 26
Ex. 5
• Irmãs gêmeas / 14 anos / bastante diferentes / altas / bonitas
• MARTA: mais esperta e inteligente / menos alegre e menos simpática / gosta mais de estudar /  

gasta sua mesada em livros / séria e mais responsável.
• MARINA: gosta mais de praticar esportes e de se vestir bem / gasta todo o seu dinheiro em 

roupas e sapatos / tem mais amigos / já tem namorado.

Ex. 6
1. Mauro leu mais páginas do que Carlos. 
2. Mauro sempre dorme mais cedo do que Carlos.
3. Carlos sempre acorda mais tarde do que Mauro.
4. Mauro tirou melhores notas do que Carlos.
5. Carlos gosta mais de diversão do que de estudo. / Mauro estuda mais do que Carlos.
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Ex. 7
Mauro é estudioso, organizado e preocupado com os estudos. Já Carlos é o oposto: relaxado nos 
estudos e preocupado em curtir o que ele gosta, isto é, praia, danceterias, etc.

p. 27

Ex. 8 – Algumas sugestões de frases
• A vida na cidade é mais agitada do que a vida no campo. 
• O surfista é menos estressado do que o executivo.
• Para mim, churrasco é a melhor comida do mundo. 
• Viver no campo é mais saudável do que viver na cidade. 
• Cachorro quente é tão gostoso quanto hambúrguer.

Ex. 9
1. O que Paula e Jorge estão fazendo no exterior? 
 Estão assistindo às palestras de uma conferência.
2. Que idioma estão usando na conferência?
 Inglês.
3. Quem está entendendo tudo?
 Jorge.
4. Por que estão engordando?
 Com o frio, eles têm mais fome.
5. Por que Jorge disse que "está enferrujando"?
 Porque não está jogando futebol e seus músculos estão doendo.
6. O que seu chefe está aguardando ansiosamente?
 As novidades que eles estão trazendo.

p. 28
Ex. 10
A — Eu acho que ela está esperando por João.
A — Você não sabia que os dois estão namorando?

B — ... já tinha notado que eles estavam sempre saindo juntos.

A — Eu acho que eles já estão até noivos! Olhe o anel que Ana está usando!
B — Você não acha que Ana mudou muito ultimamente?

Ex. 11
• João: Antes era um ajudante de escritório. Depois fez a faculdade de direito. Hoje é um bom 

advogado.
• Carolina: Antes tinha um carro velho e feio. Depois trabalhou e ganhou muito dinheiro. Hoje 

tem um belo carro novo.

p. 29
Ex. 12 – Sugestão de respostas
1. Carlos está entrando em casa.
2. Pedro está chorando muito, pois perdeu seu brinquedo predileto.
3. O cachorro está correndo atrás do ladrão.
4. Dona Glória está indo para o hospital de ambulância.
5. Romeu está subindo as escadas rapidamente, pois está muito atrasado.
6. Marisa está cozinhando.
7. Ricardo está tomando café.

Ex. 13 – Sugestões de respostas
3. O homem tentou fugir, mas o cachorro mordeu sua perna.
4. Felizmente a ambulância logo chegou ao hospital e o médico salvou o paciente.
5. O executivo subiu as escadas com muita pressa pois estava atrasado para a reunião.
6. A mulher terminou de preparar o jantar e chamou os filhos para comer.
7. Logo após o café, o rapaz saiu para trabalhar.

ônibus – dinheiro – escola – casa – TV
Sugestão de resposta: Não tinha dinheiro para pegar o ônibus e ir para a escola, por isso fiquei 
em casa assistindo a TV.

celular – amigos – restaurante – aula – festa 
Sugestão de resposta: Adicionei os amigos no What’sApp e, depois da aula, combinamos de 
fazer uma festa no restaurante do Tião.
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UNIDADE 4

p. 33
Ex. 1 – Sugestões de respostas
2  Por que ele está estendendo a mão pra ela? O que ela está carregando na mala? Por que ela 

parece tímida? Ela vai sair com o rapaz?
3  O que ele está tocando? Pra quem ele está tocando? Onde ele está no momento? Ele está 

ensaiando para um show?
4  Por que a menina está segurando o gato? O gato é dela? Por que ela está sentada? Por quem 

ela está esperando? Ela vai soltar o gato? Ela está apertando o gato? Ou ela está acariciando 
o gato?

Ex. 2 – Resposta pessoal

p. 34
Ex. 3
1. Paulo está sentado na sala em frente à televisão.
2. Ele está pensando em sua vida...
3. Ele não está acompanhando a programação.
4. Mariana está estudando ao lado dele.
5. Carlos está brincando ao lado dele.
6. Seus pais estão jantando com amigos.
7. Paulo não está feliz porque ele quer mudar, mas não está conseguindo / porque ninguém está 

satisfeito com ele.
8. Ele vai estudar mais, não vai mais responder mal aos seus pais, não vai deixar de fazer as 

tarefas de casa, vai ser mais aplicado nos treinos de futebol e não faltará às aulas de inglês.

Ex. 4 – Resposta pessoal

p. 35
Ex. 5 – Sugestão de respostas
O homem pisará na casca de banana e escorregará.
João estudará durante toda a madrugada para sua prova de amanhã.
Carlos viajará a trabalho para o Rio de Janeiro.
Mário assistirá ao filme esta tarde.
Pedro ligará para seu diretor para confirmar os dados da reserva.
Jonas dormirá mais cedo hoje, pois está muito cansado.
Marcos tomará o ônibus e estará na Av. Paulista em alguns minutos.
Fábio tomará banho antes de ir ao curso.
Mariana caminhará pela praia esta tarde.
Lourdes abastecerá o carro no posto próximo a seu trabalho hoje.

p. 36
Ex. 6 – Respostas pessoais

Ex. 7
1. Você vai se casar com uma moça loira, alta e de olhos azuis.
2. Você vai ganhar muito dinheiro e vai comprar uma linda casa no campo.
3. Você vai ficar muito famoso e conhecer muitas pessoas interessantes.
4. Você vai arrumar um emprego e ser bem-sucedido.
5. Um parente de muito longe vai mudar para São Paulo e morar em sua casa.
6. O prefeito vai construir prédios novos na sua vizinhança.
7. Seus amigos vão preparar uma festa-surpresa para você.
8. Muita gente vai lhe pedir dinheiro emprestado e você não vai recusar.
9. Você vai ser uma pessoa generosa e feliz.

Ex. 8 – Resposta pessoal

Ex. 9 – Resposta pessoal

p. 37
Ex. 10
nasci / me lembro / tinha / mudaram-se / é / havia / podíamos / nadávamos / existem / 
instalaram-se / cresceu / veio / mudou / perderam / havia / foram / moram / trabalham

Ex. 12 – Resposta pessoal
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p. 38
Ex. 13 – Sugestão de respostas
Luís comprará uma linda mansão.
Luís estudará francês e irá à França.
Luís fará dieta e emagrecerá.
Luís será um atleta e participará das Olimpíadas.

Ex. 14 – Resposta pessoal

Ex. 15
A. 1. Quem está estudando Engenharia na USP?
 2. O que Márcia está estudando na USP?
 3. Onde Márcia está estudando Engenharia?

B. 1. Quem viajou para a França?
 2. Quando Cláudio viajou para a França?
 3. Para onde Cláudio viajou ontem?

C. 1. Quem eram excelentes jogadores de tênis?
 2. Antônio e Estela eram excelentes jogadores de quê?
 3. Quando eles foram excelentes jogadores de tênis?

D. 1. Como serão os carros no futuro? 
 2. No futuro, os carros não precisarão do quê?
 3. Qual será o futuro dos motoristas? 

p. 39
Ex. 17 – Resposta pessoal

UNIDADE 5

p. 43
Ex. 1
1. O professor quer que os alunos escrevam uma redação sobre o Brasil.
2. O aluno 1 receia que não consiga fazer amigos pelo tempo curto e também porque não fala 

o idioma. / Ele espera que possa se comunicar com gestos e desenhos e que possa ver o 
Carnaval e que alguma mulata bonita o ensine a sambar.

3. Ele sente pena que não tenha estudado o idioma.
4. O aluno 2 receia que não saiba muito sobre o Brasil. / E espera gostar de morar no Brasil, se 

acostumar com o café e deixar de fumar.
5. A firma exige que ele fique um ano no Brasil.

p. 44
Ex. 2 – Sugestão de respostas
1. (subindo correndo a escada)
 – Duvido que ele chegue a tempo. / – Espero que não se machuque.

2. (menino chorando)
 – Talvez ele esteja com fome. / – Lamento que esteja com febre.

3. (cachorro correndo atrás do ladrão)
 – Tomara que não consiga escapar.

4. (acidente de carros)
 – Tomara que ninguém saia ferido.

5. (preparando o almoço/jantar)
 – Espero que gostem da minha nova receita.

6. (aeroporto: última chamada de voo)
 – Lamento que seja tão tarde. Vai perder o voo.

7. (torcida)
 – Tomara que meu time ganhe. / – É uma pena que estejam perdendo.

Ex. 3
foi / Era / estava / Comprou / faz / é / fica / haverá (vai haver) / abrirá (vai abrir) / pode (poderá) /  
aproveitará (vai aproveitar)
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1. leite

2. presunto

3. lata de ervilha

4. flocos de milho

5. 1 vinho tinto

6. 1 kg de carne

7. detergente

8. sabonete

9. condicionador

3.

5.

6.

4.

2.

1.

7./8., 9.

p. 45
Ex. 4 – Respostas pessoais

Ex. 5

Pedro Raquel Raquel e Pedro

•  Viajar pelo mundo. •  Viajar muito.  •  Viajar muito.

•  Ser jogador de futebol. •  Entrar na USP. •  Fazer faculdade.

•  Formar-se em Educação Física. •  Ser guia de turismo. •  Estudar outro idioma.

•  Não gosta de inglês. •  Gosta de estudar inglês.

•  Quer estudar espanhol.

p. 46
Ex. 6 – Respostas pessoais

Ex. 7 – Resposta pessoal

Ex. 8

1. outras oportunidades no...

2. haverá sempre alguém perto para ajudá-lo. 

3. deverá tomar muito cuidado.

4. forem curtas, não haverá problemas, mas as longas deverão ser evitadas.

5. souber esperar, encontrará uma pessoa muito especial.

6. não se cuidar, estará vulnerável a diferentes tipos de doença. Mas viverá por muitos anos.

p. 47
Ex. 9 – Sugestão de respostas

1. Se terminar o treinamento da Nasa, eu me tornarei um astronauta de verdade!

2. Se eu ganhar na loteria, que está acumulada, poderei comprar uma linda mansão.

3. Quando eu me formar, me tornarei uma boa médica e abrirei um consultório no centro da 
cidade.

4. Quando eu me aposentar, com o dinheiro da aposentadoria poderei fazer aquela viagem ao 
redor do mundo.

Ex. 10 – Sugestão de respostas

• Jaime deve estar arrumando as malas.

• Talvez Cíntia esteja telefonando para o médico.

• Acho que Dalva deve estar pagando as contas de luz e água.

• Elza deve estar limpando a casa.

• Talvez Fátima esteja comprando roupas novas.

• Acho que Maurício está lamentando não ter estudado mais.
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p. 48
Ex. 11 – Sugestão de respostas

sentir-se / chegar / estiver / tiver / precisar / puder / for / faltar

1. O filho, que vai estudar em uma escola onde vive sua tia, está se despedindo da mãe.

2. Porque ainda o considera criança.

3. Me telefona que eu peço para o papai te mandar. / Arranja um "bico"! / Vire-se com o que 
vamos mandar!

Ex. 12 – Sugestão de respostas

1. Talvez tenha entrado água. / Se fosse à prova d'água não teria pifado.

2. Espero que ainda dê tempo de tirar o visto. / Quando for viajar da próxima vez, não me 
esquecerei de tirar o visto.

3. É uma pena que dure tão pouco tempo. / Quando chegar lá, vou aproveitar as 24h do dia 
para conhecer melhor a cidade.

4. Tomara que eu possa fazer turismo também. / Se puder ficar mais um dia, visitarei a cidade 
vizinha.

p. 49
Ex. 13

1. usá-lo 

2. pegá-los 

3. Vou chamá-la, agora mesmo.

4. Posso levá-los, sim. 

5. Claro. Vou entregá-los assim que terminar este relatório. 

Ex. 14

1. a) Talvez eu as mostre aos professores.

 b) Talvez eu lhes mostre as fotos.

2. a) Eles entregaram-no para mim.

 b) Eles me entregaram o documento.

3. a) Ela contou-a para nós.

 b) Ela nos contou a verdade.

4. a) Provavelmente as comprarei para meu pai vir me visitar.

 b) Provavelmente comprarei-lhe as passagens. 

5. a) Sempre peço-o a meus pais.

 b) Sempre peço-lhes dinheiro.

UNIDADE 6

p. 53
Ex. 1

1. Não, porque era um sonho e ela despertou.

2. Os pedidos foram: ter tempo e dinheiro para viajar e conhecer o mundo, falar muitos idiomas 
com fluência, ter um noivo para poder viajar junto.

3. Resposta pessoal.

p. 54
Ex. 2 – Sugestão de respostas

1. Se você fosse sincero comigo, não teria contado mentiras.

2. Se você me deixasse beber em casa, não beberia fora.

3. Se o relatório não fosse tão complicado, poderia entregar no prazo.

4. Se o chefe me pedisse com mais delicadeza, eu não lhe desobedeceria.

5. Se eles fossem mais responsáveis, não teria chamado a atenção deles.
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Ex. 3 – Sugestão de respostas
1. (crianças brincando) 
 A: Vocês gostariam de brincar?
 B: Sim, vamos!

2. (pessoas no ponto de ônibus)
 A: Poderia me informar se aqui passa algum ônibus para o centro da cidade?
 B: Sim, claro. Aqui passam dois ônibus para o centro. 

3. (pessoas fazendo exercício) 
 A: O senhor poderia me ajudar com este aparelho? 
 B: Será um prazer.

4. (mãe e filho na praia)
 A: Filho, você gostaria de um sorvete?
 B: Sim, mamãe, por favor!

p. 55
Ex. 4 – Respostas pessoais

Ex. 5
• mobília: estante / guarda-roupa / poltrona
• vestuário: agasalho / casaco de pele / chinelos
• partes da casa: sala de jantar / varanda / quintal
• aparelhos elétricos: cafeteira elétrica / batedeira / computador

p. 56
Ex. 6
– Quando o marido estava viajando, Rita deixou o filho de 17 anos sair com o carro e quando 

voltou, no dia seguinte às 5h da manhã, o carro estava todo batido e o filho parecia não sentir 
nenhum sentimento de culpa.

Conselheiro A – conversar com o filho e tentar entender o que realmente aconteceu e dividir o 
problema com ele. Depois, levar o carro ao mecânico antes do marido voltar.

Conselheiro B – telefonar para o marido explicando o que aconteceu e deixar o filho de castigo 
por uns 5 finais de semana ou mais.

Conselheiro C – contar a verdade ao marido e resolver o problema todos juntos, como uma 
família unida. O filho deve ajudar a pagar o conserto do carro com sua mesada, 
para sentir o peso da responsabilidade.

Ex. 7 – Resposta pessoal

Ex. 8 – Sugestão de respostas
1. Em uma reunião, ficaríamos aborrecidos se alguém chegasse atrasado.
2. B: Eu estaria realmente preocupado se a empresa não tivesse uma caixa-preta.
3. B: Você ficaria surpreso se soubesse que ele está estudando!
4. A: Eu ficaria admirado se visse Mário estudando.
 B: Eu ficaria mais admirado ainda se soubesse que ele tirou uma boa nota.

p. 57
Ex. 9 – Sugestão de respostas
Parte A
1. Enquanto Paulo e Júlia estavam dançando , Luís estava se declarando a Carmem.
2. Enquanto Sidnei estava jogando tênis , Marcelo estava nadando.
3. Enquanto Pedro estava assistindo à TV , Álvaro estava fazendo panquecas.

Parte B
1. Quando nós estávamos almoçando , o telefone tocou.
2. Ele estava dormindo  na rede quando o / um coco caiu da árvore ao seu lado.
3. Quando Haroldo estava viajando em férias, conheceu uma linda garota e se apaixonou !

p. 58
Ex. 10 – Sugestão de respostas
Vou ao Rio de Janeiro para descansar.
Precisei do carro para viajar.
Estudei para a prova na biblioteca.
Participei de uma reunião da diretoria da empresa.
Passei pela Av. Brasil de bicicleta.



11

Ex. 11
lon-ga / diver-timos / anun-ciou / pu-demos / pudes-se / conhe-cemos / vi-sitar / escre-vendo /  
gos-tam

p. 59
Ex. 12
3 / 1 / 5 / 2 / 4 / 7 / 6

Ex. 13 – Sugestão de respostas

1. Lúcia, Mauro e Jorge são colegas de trabalho. Gina é uma colega da faculdade e Margarete é 
sua vizinha e amiga.

2. Lúcia escreve de Cuiabá, Mauro dos EUA, Gina não foi viajar e escreve de casa mesmo e 
Margarete escreve do Egito.

UNIDADE 7

p. 64
Ex. 1

Ex. 2

supermercado Real

p. 65
Ex. 3 – Sugestão de respostas
Procure um espaço de 60 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura. Cave 
uma cova de 0,5 metro de profundidade. Adicione 20 litros de adubo orgânico. Corrija possíveis 
deficiências do solo com calcário.

Ex. 4
1. V / 2. F / 3. V / 4. V / 5. F

p. 66
Ex. 5
Os Dez Mandamentos:  alguns/ outro / uma / outra
Carandiru:  tudo/ nenhuma / pouco / um / muita

Ex. 6 – Respostas pessoais

Ex. 7
1. Traga-me um copo d'água. 
2. Sente-se. 
3. Fale mais baixo.
4. Faça estes relatórios para hoje.

5. Dê prioridade às minhas necessidades.
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p. 67
Ex. 8

1. pessoa 4. hotel 7. ônibus 10. computador

2. homem 5. diferente 8. participante 11. equipamento

3. mulher 6. minuto 9. instalação

Ex. 9

1. Bananas-maçã

2. Segundas-feiras / vice-diretores

3. Cirurgiões-dentistas

4. Beija-flores

p. 68
Ex. 10

a. Aqueles homens são cidadãos alemães. 

b. Eu vi pardais azuis no bosque. 

c. Eles têm plantações de milho e criações de galinha. 

d. Os fregueses compraram pão e feijão para os irmãos. 

e. O professor passou lições muito difíceis.

f. Os rapazes viviam felizes na cidade tranquila.

g. Os camponeses tomaram o ônibus, foram à cidade e ficaram no hotel.

h. Os equipamentos são úteis para detectar vírus.

i. Os hospitais receberam uma vistoria da equipe de fiscalização.

p. 69
Ex. 11

EDNA PETER KAREN E 
MARTHA

JOHN, LUCAS 
E PHILLIPE

TODOS 
JUNTOS

DIA: X X X X X
ORIGEM: Rio Rio Rio Rio X
DESTINO:

Brasília
Natal e 

Fernando de 
Noronha

Foz do Iguaçu; 
Vila Velha; 
Camboriú

Ouro Preto 
(MG) e 

Salvador (BA)
Rio

MEIO DE 
TRANSPORTE: Avião Avião e barco X Ônibus X

DURAÇÃO
3 dias 4 dias 5 dias

2 dias em 
cada cidade

3 dias

OPINIÃO

Maravilhosa Valeu a pena
Adoraram as 

paisagens

Adoraram 
as casas 

coloniais de 
Ouro Preto 
e acharam 

interessante 
a Cidade Alta 

e a Cidade 
Baixa

Passeios 
maravilhosos

ATIVIDADES 
DURANTE A 

VIAGEM
Visitar uma 

amiga; Palácio 
da Alvorada; 
Pousada do 
Rio Quente

Curtir a 
natureza

Cataratas de 
Foz de Iguaçu; 
monumentos 

feitos pela 
erosão em 
Vila Velha 

e banho de 
sol na praia 
do Balneário 

Camboriú

Visita a 
localidades 
das duas 
cidades

Banhos de sol 
nas praias de 
Copacabana, 

Ipanema 
e Leblon; 

passeios ao 
Pão de Açúcar, 
ao Corcovado 
e à Petrópolis

PONTOS 
NEGATIVOS

Todos os 
pontos longe 

uns dos outros
X

Muitos 
turistas; muita 
fila para tudo

Comida forte 
com azeite de 

dendê
X
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UNIDADE 8

p. 73
Ex. 1
A Lua foi pisada pelo homem pela primeira vez/ Dois presidentes foram ‘empessegados’ / um 
presidente dos EUA foi morto a tiros / um negro foi eleito presidente dos EUA / o telefone de 
discar foi descartado / o disco de vinil foi ressuscitado / a caneta esferográfica foi inventada /  
duas bombas atômicas foram lançadas / 200 mil civis foram mortos / o Muro de Berlim foi 
destruído / o Pelé foi visto jogar / a seleção brasileira de futebol foi derrotada em 1950 e depois 
em 2014 / anos gloriosos foram vividos entre 1950 e 2014 / as Torres gêmeas foram destruídas 
pelos terroristas / fotos de planetas distantes foram enviadas pelas sondas espaciais...

p. 74
Ex. 2
Os parques mencionados são os de números: 2 / 6 / 29 / 27 / 8 / 10 / 20 / 14 / 24 / 13 / 18.

Ex. 3 – Sugestão de respostas
foi colonizado / era conhecido / foi invadido / (foi) ocupado / (foi) anexado

Ex. 4
• O marceneiro consertou o banco. / O banco foi consertado pelo marceneiro.
• O carro atropelou Patrício. / Patrício foi atropelado pelo carro.
• João escreveu a carta. / A carta foi escrita por João.
• O diretor despediu o Sr. Marcelo. / O Sr. Marcelo foi despedido pelo diretor.

p. 75
Ex. 5
compartilhada / sonhada / dado / desenvolvidas / voltadas / exercido / sediado / voltadas

Ex. 6
6

p. 76
Ex. 7
a. Dia 21 de maio
b. tupi-guarani / ioruba / quimbundo
c. capivara / quati; pitanga / mandioca; Pindamonhangaba / Jurandir

Ex. 8
a. foi encontrado / (foi) encaminhado / foi verificado / (foi) vacinado / (foi) liberado / ser solto

p. 77
Ex. 9
1. menininho / Polegarzinho / pequenininho / caixinha;
2. casarão / grandão / carrões;
3. florzinhas / jardinzinho / trabalhão

1. afetivo / carinhoso;
2. pejorativo / irônico;
3. afetivo / carinhoso

p. 78
Ex. 10 – Sugestão de desculpas
1. Sinto muito, é o meu aniversário de casamento e já marquei com minha esposa para irmos 

ao teatro. / Olhe, minha esposa está louca para ver uma peça que está passando há algum 
tempo. Já marcamos para ir hoje.

2. Adoraríamos ir, mas vamos receber visitas do exterior. Fica para outra vez. / Lamentavelmente 
minha esposa não gosta de Carnaval.

3. Sinto muito, mas minha filha é muito apegada a nós e não gosta de viajar sozinha. / Obrigada, 
mas minha filha tem alergia a vários tipos de alimentos. Ela daria muito trabalho se fosse  
com vocês.

4. Eu sou um "perna-de-pau". Estou fazendo aulas de futebol, e tão logo jogue um pouco melhor 
aceitarei com prazer o convite.

Ex. 11 – Resposta pessoal
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p. 79
Ex. 12
o uso do gerúndio, pois em Portugal ele é expresso através de “estar a + verbo no infinitivo”, 
como em: ‘estava a falar’, ‘gente a falar’.

Ex. 13
ser / começou / interpretava / defendia / exaltava / era / se vangloriando / se deixar / começava /  
era / resolveu / chamava / apareceu / deixou / continuasse / estava / foi / começaram /  surgiram /   
funciona / escolhem / rendem / limpar

Orelhão é originalmente aumentativo de orelha, e a cabine de telefone público recebeu esse 
nome devido ao seu formato  (de orelha). Assim, temos palavras como portão, sacolão, cartão, 
colchão, cordão, fogão, caixão, que não têm ideia de aumentativo.

UNIDADE 9

p. 84
Ex. 1
Cada aluno deve desenhar segundo as mudanças solicitadas pelos proprietários:
1. Tirar churrasqueira.
2. Tirar hidromassagem.
3. Sala – piso de tábua corrida, sem carpete.
4. Cozinha – piso frio.
5. Lavabo – um pequeno armário.
6. Quarto de empregadas – encher de prateleiras para servir de despensa.
7. Área de serviço – um armário para material de limpeza.
8. Banheiros, com exceção do banheiro de empregada , colocar armários simples, práticos sem 

muitos enfeites, mesmo os embutidos. 

Ex. 2 e Ex. 3 – Respostas pessoais

p. 85
Ex. 4 – Resposta pessoal

Ex. 5

Qual é a profissão de João? Ele é "pau pra toda obra" (faz de tudo)!

p. 87
Ex. 6 – Sugestão de respostas
1. Tirar as toalhas de mesa de cima das duas mesas.
2. Guardar todas as coisas que estão nas prateleiras de baixo.
3. Tirar os tapetes de dentro da sala.
4. Tirar as cadeiras ao redor das mesas.

Ex. 7
1. cama – perto da janela
3. mesinha de cabeceira – ao lado da cama
6. abajur – em cima da mesinha de cabeceira 
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5. cômoda – perto da porta

2. foto dela – sobre a cômoda

4. cadeira – ao lado da cômoda

7. Penteadeira – encostado à parede do outro lado da janela 

Ex. 8 – Sugestão de direções
Ele poderia ter entrado na primeira rua à direita, no fim da quadra ter virado à esquerda, ter 
dobrado à direita novamente na primeira rua, então novamente ter tomado a esquerda e ido em 
frente até a esquina.

p. 88
Ex. 10 – Resposta pessoal

p. 89
Ex. 11 – Respostas pessoais

Ex. 12 – Sugestão de respostas
1. Eu ficaria extremamente aborrecido. 
2. Eu ficaria bastante furioso. 
3. Eu me sentiria extremamente recompensada.
4. Eu ficaria muito preocupada.
5. Eu ficaria superchocado.

Ex. 13
blábláblá = pessoas conversando
zunzunzum = barulho
bangue-bangue = o som do disparo de uma arma
pingue-pongue = o som da bolinha batendo na mesa de um lado para o outro
tique-taque = o som da batida de um relógio

UNIDADE 10

p. 93
Ex. 1 – Resposta pessoal

p. 94
Ex. 2 – Sugestão de respostas
1. As ruas foram asfaltadas. 
2. Prédios foram construídos. 
3. Carros começaram a circular pelo bairro. 
4. O metrô passa pelo bairro.
5. Foi construída uma ponte.
6. A feira foi transferida de bairro.
7. Foi construída uma ciclovia.

Ex. 3 – Sugestão de respostas
• Devem-se respeitar os horários de silêncio.
• Não se deve colocar o lixo para fora aos domingos.
• Deve-se cumprimentar os vizinhos quando os encontramos.
• Não se deve prender a porta do elevador sem necessidade.
• Deve-se economizar água.
• Deve-se conhecer o regulamento do prédio/do condomínio.
• Deve-se participar das reuniões do condomínio.
• Não se deve ocupar mais vagas do que as disponibilizadas na garagem.
• Não se deve incomodar o síndico com bobagens.

Ex. 4
...foi NO apartamento... / ...para O Cemitério... / Gostava DA paisagem, / O apartamento de 
baixo... / ...OS fumantes... / ...cigarro PELA janela. / ...desculpa AOS vizinhos... / – UM jovem 
casal... / ...faxineira para A limpeza. / ...reclamação era A americana... / ...de sol pelada NA 
varanda. / ...escolhemos UMA raça... / ...raramente, UM afghan... / Ninguém NO prédio... / 
...havia UM cão... / ...UM problema. / ...de aprender A força O lugar DAS necessidades, / A 
dona... / ...enrolava UM jornal, levava O bicho até O lugar... / ...batendo O jornal NO chão... / 
...pensaria A vizinhança... / A resposta veio... / ...encontrar-me NO elevador:
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Ex. 5

p. 95
Ex. 6 – Sugestão de respostas
• Ela não chegou a tempo para a reunião porque foi dormir muito tarde. Mas acho que a lição 

valeu! Com certeza, ela irá se organizar melhor da próxima vez! 
• Ela foi multada por não obedecer às leis de trânsito, mas a lição valeu! Com certeza, nunca 

mais estacionará num lugar proibido.
• Os meninos estão vermelhos como pimentão porque foram à praia e não 

passaram nenhum protetor solar , mas a lição valeu! Com certeza, não o esquecerão da 
próxima vez!

• Eles ficaram horas perdidos na mata porque saíram sem estudar o mapa da região, mas a 
lição valeu! Com certeza, não deixarão de estudar o mapa da próxima vez!

Ex. 7 – Sugestão de respostas

• O livro foi guardado.

• O lixo foi recolhido.

• A cama foi arrumada. 

• Os brinquedos foram organizados. 

• A mesa foi limpa.

Ex. 8

BAIRRO VANTAGENS DESVANTAGENS

A Limpo, arborizado, seguro. nenhuma

B Aluguel barato, perto do trabalho.

Muita criança jogando bola,  
batendo à sua porta para pegar  

a bola; as pessoas falam palavrões  
e não respeitam os outros.

C Bem localizado, próximo a pontos 
comerciais, escolas e hospitais.

Falta de área verde;  
muito movimento de carros.

D Perto da escola das crianças e da feira.
Barulhento; ônibus passam com  

pouca frequência; limpeza precária.

p. 96
Ex. 10 – Sugestão de respostas

1. Antes de ir à escola, pela manhã, eles colocarão o lixo para fora ou organizarão a sala.

2. Quando se levantarem, Joel e Célia arrumarão o quarto  ou

separarão o material para irem à escola.

3. Antes de dormir, eles apagarão as luzes da casa ou colocarão o cachorro para fora.

4. Se tiverem algum problema, ligarão para a vovó ou

pedirão auxílio a Ivonete, vizinha e amiga de dona Zilda.

Ex. 11 – Sugestão de respostas
espero que. . .  se divirta.

LEMBRE-SE DE... telefonar quando chegar de volta em casa.

tomara que... o show seja bom.

NÃO DEIXE De... comprar o CD.

dESEJO que... os lugares sejam bem pertinho do palco.

CUIDADO AO... entrar e sair da van.
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p. 97
Ex. 12 – Sugestão de respostas
A: SE a piscina estivesse realmente com um vazamento, EU chamaria um especialista no assunto 

e não deixaria por conta do caseiro.

B: SE o gerador de casa estourasse, EU o levaria imediatamente a um técnico para que ele o 
consertasse.

C: SE minha filha ficasse doente e EU não tivesse dinheiro para levá-la ao hospital de outra 
cidade, eu também pediria um aumento ao meu patrão.

D: SE a grama do jardim precisasse ser cortada e o jardineiro estivesse doente, EU pediria ao 
caseiro para que fizesse isso.

E: SE as chaves não tivessem urgência, EU mandaria fazer em outro lugar mais barato.

Ex. 13 – Sugestão de respostas
• Certamente é uma grande vantagem.
• É bastante tempo para dedicar-se ao bebê.
• Jamais pensaria que o Brasil fosse tão desenvolvido nesse ponto.
• Realmente deve haver muitos casos de retorno antes do previsto em lei. Há muito desemprego 

hoje em dia.

Ex. 14 – Resposta pessoal

p. 98
Ex. 15
Uma jovem furiosa terminando o relacionamento com o namorado...: 
Não apareça mais na minha frente. Você traiu minha confiança.

Um chefe aborrecido dando uma ordem a sua secretária...: 
Refaça os relatórios um a um e preste atenção à ortografia.

Um professor no início de sua aula...: 
Sentem-se e abram seus livros na página trinta.

Uma mãe preocupada com as amizades de seus filhos...: 
“Diga-me com quem andas que te direi quem és.”"

Uma funcionária ao chegar ao escritório...: 
Desculpe-me pelo atraso, mas o trânsito estava horrível.

p. 99
Ex. 16 – Respostas pessoais

Ex. 17 – Respostas pessoais

UNIDADE 11

p. 103
Ex. 1
A.
a. fazer das tripas o coração
b. entretanto
c. significativo

B.
a. mínimo
b. tradicional
c. adequados

Ex. 2 – Respostas pessoais

p. 104
Ex. 3
1. A feijoada, que é servida, geralmente, de quartas e sábados, prepara-se com miúdos de porco 

e feijão-preto. 
2. O samba, cujo ritmo é muito alegre e contagiante, está intimamente ligado ao Carnaval. 
3. O Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro, é um dos pontos turísticos mais conhecidos do 

Brasil. 
4. O Rio Amazonas, cuja extensão é de 6.515 km, nasce no Peru.
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Ex. 5
• fessor - professor

• portuga - português *

• china - chinês *

• japa - japonês *

• milico - militar

• belê - beleza

• parça - parceiro

• neura - neurose

• boteco - botequim (bar)

• Sampa - São Paulo **

• Floripa - Florianópolis **

* pessoa / ** cidade / Estado

p. 105
Ex. 6 – Respostas pessoais

Ex. 7
tem feito / tenho trabalhado / tenho feito / tem trabalhado / terei me casado / terei quitado / 
tenho me cuidado / tenho malhado / tem visto / tem conversado / tinha ido / tem tido / tem 
ficado / terá terminado

p. 106
Ex. 8
a. 3
b. 2
c. 1

p. 107
Ex. 9

DEPOIMENTO 1 DEPOIMENTO 2

Apenas olharam as vitrines.

Foram embora pra casa dela,  
por volta das 17:30.

Fizeram compras de Natal.

Foram embora pra casa dele, por volta  
das 20:00, após terem ido ao cinema.

Ex. 10 – Resposta pessoal

Ex. 11 – Respostas pessoais

p. 108
Ex. 12 – Respostas pessoais

p. 109
Ex. 13 – Sugestão de respostas
Talvez elas tenham feito a coisa certa ao desistir da viagem. / Quando você tiver terminado 
a lição, sairemos para dar uma volta. / Se ontem Roberto e Edu não tivessem saído, teriam 
encontrado Maria que tinha ido visitá-los. / Amanhã, quando eles tiverem lido o relatório, nós já 
estaremos longe daqui. / Queria que você tivesse mais paciência para ouvir o que tenho a dizer.

Ex. 14
casarão / riacho / vilarejo / sacolões / velhotes / jovenzinhos / rapagão / barbaça / chapelão / 
cidadezinha / sitiozinho / saleta / cafezinho / minutinhos

UNIDADE 12

p. 114
Ex. 1
a. há uma hora, a uma hora / b. à uma hora / c. há uma hora / d. a uma hora

Ex. 2
a. 3 / b. 1 / c. 2



19

p. 115
Ex. 3
acidez – tomar leite
febre – banho de álcool
queimadura – furar bolhas
inchaços – compressas de água quente
conjuntivite – compressa de água fria
pressão alta – chá de abacate

p. 116
Ex. 4
A.
1. Seu coração começa a bater forte, seus músculos ficam tensos, seu estômago parece amarrado 

em nós.

2. Quando ele ajuda a escapar de um ataque ou ganhar o seu jogo de tênis.

3. São as fases de alerta, resistência e exaustão. 

4. Experiências passadas e habilidades de enfrentamento aprendidas, temperamento e 
sentimentos positivos ou negativos sobre o estressor podem afetar a forma de resposta.

B. – Sugestão de respostas

• Reserve tempo para o exercício moderado regular: É um dos melhores eliminadores de stress, 
e pode melhorar seu humor, além de ajudar a controlar o seu peso. Verifique com seu médico 
o nível ideal de atividade para você.

• Passe algum tempo fazendo coisas que você gosta: Assista a um filme engraçado, leve os seus 
filhos para pescar ou jante com um bom amigo.

• Aprenda algumas técnicas de relaxamento: como respiração profunda, meditação e técnicas 
de relaxamento progressivo. Ouvir música clássica ou pop também pode ser uma fonte de 
relaxamento.

• Cuide bem de você: Arranje tempo para refeições saudáveis e sono suficiente. Evite fumar, 
beber muito e comer demais.

• Converse com seu médico: Ele pode recomendar um terapeuta que pode ajudá-lo a encontrar 
outras maneiras de reduzir ou gerenciar o estresse em sua vida.

p. 117
Ex. 5
Transmissão / contágio – a dengue é causada por um vírus transmitido pela picada de um 
pernilongo-rajado, o Aedes-aegypt.

Sintomas – dores no corpo e nos olhos; dificuldade para olhar a claridade; febre alta; manchas 
avermelhadas ou grosseiras na pele. A pessoa fica doente por quase duas semanas.

Tratamento – não consta no texto.

Prevenção – eliminar de sua casa e quintal todos os criadouros, como garrafas, pneus, vasos 
com água parada. Sem focos de pernilongos ao redor de (100 a 500 metros), sua família estará 
segura.

Ex. 6 – Respostas pessoais

p. 118
Ex. 7
1. O parque, por onde passei ontem, vai ser reformado.
2. O restaurante, do qual gostamos tanto, é aquele.
3. O local, para onde viajamos nas férias, é um ponto turístico conhecido.
4. O preço do material, de que preciso para a construção da casa, subiu novamente.
5. MInha amiga, para quem telefonei ontem, quer tornar-se enfermeira.
6. O rapaz, com quem saí hoje, é colega de trabalho.

Ex. 8
A) 1. Rosana / 18 anos / 2. Recife, Pernambuco / 3. Recife: capital de Pernambuco, cidade dividida 

em vários distritos; devido a seus numerosos canais, é chamada de "Veneza da América"; 
principais indústrias: refino de açúcar, fábricas de algodão, fundições, abacaxi em conserva, 
processamento de tomate e produção de cimento, papel, tecidos e produtos de couro; sede 
da Universidade Rural Federal de Pernambuco, da Universidade Católica de Pernambuco e da 
Universidade Rural Federal de Pernambuco (Ver detalhes no texto do áudio).
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B) 1. Alberto, 19 anos / 2. Ouro Preto, Minas Gerais / 3. Ouro Preto é uma cidade histórica e 
muitas casas mantêm ainda seu estilo colonial; desde 1980, é considerada patrimônio cultural 
da humanidade pela Unesco; resultou da aglutinação de uma série de povoados dedicados ao 
garimpo do ouro; foi, de 1823 a 1897, capital da província de Minas Gerais; sua função atual 
é a de centro histórico e turístico (Ver detalhes no texto do áudio).

C) 1. Kátia, 19 anos / 2. Manaus, Amazonas / 3. Manaus é a capital do Estado do Amazonas; 
porto às margens do rio Negro, próximo de sua confluência com o rio Solimões para formar o 
Amazonas; um dos principais portos em processo de desenvolvimento da Bacia Amazônica; os 
produtos de Roraima, Acre e norte de Rondônia escoam por ali; teve seu "boom" da borracha 
a partir de 1890, época em que se construíram residências suntuosas; veio a decadência com 
o fim do ciclo da borracha, mas a importância da cidade na região levou à implantação da 
Zona Franca de Manaus, levando a cidade a um novo período de crescimento.

Ex. 9 – Respostas pessoais

p. 119
Ex. 10
1. V / 2. F / 3. F / 4. V / 5. V

Ex. 11
• Cansaço – ufa! / uf!
• Alegria – oh! / ah! / oba! / viva!
• Alívio – ufa!
• Afugentamento – xô! / fora! / rua! / arreda!
• Dor – ai! / ui!
• Espanto, surpresa – oh! / ah! / ih! / opa! / puxa! / xi! / gente! / hem? / Meu Deus! / uai!
• Estímulo – firme! / toca!
• Medo – uh! / credo! / cruzes! / Jesus! / ai!
• Desejo – tomara! / quem me dera!
• Pedido de silêncio – psiu! / quieto! / bico fechado!
• Chamamento – olá! / alô! / ô! / oi! / psiu! / ó!

Ex. 12
1. Passei-o às... / Passei-lhe os... 
2. Entreguei-os às... / Entreguei-lhes os...
3. Repeti-a ao... / Repeti-lhe a...
4. Devolvi-as à... / Devolvi-lhe as...

UNIDADE 13

p. 123
Ex. 1
1. Analista e Programadores da BCD Projetos
2. Pediatra
3. Supervisor de Pessoal

Ex. 2
1. ou 4. mas também, como também, mas ainda
2. entretanto, no entanto, mas 5. porque, pois
3. pois, porque 6. por isso, assim, portanto, logo

p. 124
Ex. 3 – Sugestão de respostas
1. Ele tem viajado constantemente desde que conseguiu o trabalho de vendedor/representante 

de uma empresa.
2. Desde que sofreu o acidente (de carro) ele não tem se sentido seguro para dirigir. (Ficou 

traumatizado com o acidente.)
3. Ele resolveu mudar o visual e tem cuidado da sua barba tanto quanto do seu cabelo.
4. Ele está desempregado e tem procurado emprego, mas parece que está difícil.
5. Seu navio naufragou e ele conseguiu se salvar nadando até uma ilha deserta. Ele só tem 

conversado com animais e plantas.
6. Ele aderiu a um grupo de vegetarianos e só tem comido verduras e frutas. Ele diz que tem se 

sentido muito bem.
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Ex. 4

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

Ligar para o Sr. 
Pablo Costa da 
MGT e marcar 
reunião na 6ª  

às 12h.

Imprimir lista 
atualizada do 
cadastro de 

clientes (não de 
fornecedores); 

enviar os convites 
do coquetel de 
Natal a todos 
 os clientes.

Aniversário da 
esposa (não da 
filha); comprar 

rosas vermelhas 
e cartão, além  
de chocolates.

Receberá dois 
fornecedores do 
Japão; reservar 
sala de reuniões 

para as 9h e 
uma mesa no 
restaurante 

"Sendai" para 
3 pessoas às 

13h; confirmar 
passagem para 
Buenos Aires 

(não na 6ª feira).

Chegará a 
Buenos Aires às 

10h; terá reunião 
com o Sr. Pablo 
Costa às 12h.

Ex. 5 – Respostas pessoais

p. 125
Ex. 6 – Resposta pessoal

p. 126
Ex. 8
Todas as que não investem no treinamento de seus funcionários.
Determinadas empresas cuja característica seria não investir no treinamento de funcionários.
Determinado país.
Todos os países que não proporcionam incentivos fiscais.
Determinado diretor.
Todos os diretores que são muito exigentes.
O escritório tem mais de cinco empregados, mas cinco deles moram longe.
O escritório só tem cinco funcionários e todos eles moram longe.

Ex. 9 – Sugestão de respostas
Ela foi ficando cada vez mais nervosa, à medida que as pessoas chegavam.
Gosto deste trabalho tanto quanto você.
A menos que surja algum problema muito grave, vou sair de férias no mês que vem.
Por mais que estude, não consigo memorizar os nomes e as datas da história do Brasil.
Já que você vai à cidade, poderia entregar este documento no banco para mim?
Segundo o instrutor, todos foram aprovados no teste.
Sempre que resolvo viajar, algo acontece.
O assassino ocultou todas as pistas, de modo que ninguém suspeitasse dele.

Ex. 10 – Respostas pessoais

p. 127
Ex. 11 – Sugestão de respostas
Logo que chegar a Fortaleza, informe-se sobre as maravilhas que o Ceará oferece.
Quando visitar a praia de Iracema, não deixe de ir à Ponte Metálica e ao Centro Cultural 
Dragão do Mar.
O Beach Park é uma atração imperdível, por isso não deixe de visitá-lo.
Divirta-se nas lindas praias do Ceará, entretanto não abuse do sol. Use sempre protetor 
solar.
Mesmo que você fique apenas três dias em Fortaleza, não deixe de conhecer as dunas em 
Aquiraz.

Ex. 12 – Respostas pessoais

p. 128
Ex. 13 – Resposta pessoal

Ex. 14 – Sugestões de respostas
1. Uma vez que você decide trabalhar em casa, você se livra do trânsito.
2. Trabalhando em casa você pode produzir mais desde que siga algumas regras básicas.
3. Ao montar um home office é imprescindível ter disciplina, para que você não se perca mas 

tarefas.
4. Embora você possa escolher o seu horário de trabalho em casa, é importante definir bem 

o tempo dedicado ao trabalho e às tarefas domésticas.
5. Mesmo que você se livre do trânsito, trabalhando em casa, fique atento para não se 

dedicar somente ao trabalho.

Resposta pessoal
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p. 129
Ex. 15 – Sugestão de respostas
(1) – Afinal, qual foi o total? Quero saber qual foi o total.
(2) Ele perguntou ao garçom qual tinha sido o total.

(1) – Quem foi que deixou o recado? Gostaria de saber quem deixou o recado.
(2) O gerente perguntou à secretária quem tinha deixado o recado.

(1) – Por favor, qual é o itinerário deste ônibus? Quero saber qual é o itinerário deste ônibus.
(2) O passageiro perguntou ao motorista qual era o itinerário daquele ônibus.

(1) – Qual é o horário da próxima sessão? Quero saber qual é o horário da próxima sessão. 
(2) O rapaz perguntou ao homem do guichê qual era o horário da próxima sessão.

Ex. 16
1. vintão / 2. trintão / 3. cenzinho

Ex. 17
a. cinquinho c. primeiríssima e. duzentão g. unzinho
b. quarentões d. cenzinho f. cinquentão h. primeirona

UNIDADE 14

p. 133
Ex. 1 – Resposta pessoal

Ex. 2 – Resposta pessoal

p. 134
Ex. 3 – Resposta pessoal

Ex. 4 – Resposta pessoal

p. 135
Ex. 5
1. Dê um propósito à sua equipe
 O primeiro passo para incentivar seus funcionários é fazer com que eles saibam que o trabalho 

deles é importante. 
2. Não faça reuniões apenas para dar broncas
 Muitos empreendedores só falam com seus funcionários na hora de dar más notícias. Mas 

fazer reuniões para falar dos bons resultados e elogiar o trabalho que está sendo feito é 
tão importante quanto, mesmo que sejam conquistas pequenas. “Qualquer forma de 
reconhecimento já é um incentivo. 

3. Saiba quem são seus funcionários
 Para estimular sua equipe, é preciso saber as preferências de cada um dos funcionários. 

Por isso, reserve um pouco do seu tempo para saber o que anima cada funcionário, o que 
incomoda e o que é esperado para o futuro.

4. Proponha desafios e recompense
 Outra forma de incentivar seus funcionários é oferecer pequenos desafios no dia a dia: por 

exemplo, buscar a solução para um problema antigo do negócio ou para bater a meta proposta. 
Quem resolver um desses desafios recebe um prêmio simples, como um vale-presente ou um 
produto da própria empresa. 

5. Estimule a capacitação
 Na mesma linha, é preciso estimular o desenvolvimento intelectual e técnico constante dos 

funcionários. Isso porque quem está estagnado também fica desmotivado. “A pessoa tem que 
se ver crescendo na empresa”. 

6. Feche parcerias com estabelecimentos próximos
 É comum empresas fazerem acordos com academias, restaurantes e escolas próximas, com 

o objetivo de oferecer descontos aos funcionários. “Seus funcionários ficam felizes e o outro 
negócio consegue atrair e fidelizar mais clientes. 

7. Ofereça um espaço extra no escritório
 Um ambiente alegre e organizado faz seus funcionários acordarem mais dispostos. E oferecer 

um espaço para isso dentro do seu negócio não significa, necessariamente, gastar mais. 
Janaína sugere, por exemplo, estimular os funcionários a decorarem suas mesas, estabelecer 
um dia para roupas mais casuais, promover um encontro semanal na própria empresa, dar 
prêmios simbólicos e reservar um pequeno espaço do local para relaxar e tomar café. “Levar 
alegria não tem custo nenhum para a empresa e as pessoas se sentem importantes”, ressalta 
a professora. 

Ex. 6 – Resposta pessoal
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p. 136
Ex. 7
(4), (2), (1), (3)

Ex. 8
na 3ª linha: ... expressar CLARAMENTE suas expectativas...
na 4ª linha: Num passado não MUITO distante...
na 6ª linha: ... à falta de chefe que ensina EXATAMENTE como fazer...

p. 137
Ex. 9

1. muito amável - amabilíssima / muito amiga - amicíssima
2. muito simpática - simpaticíssima / muito boa - ótima
3. muito veloz - velocíssimo / muito confortável - confortabilíssimo / muito barato - baratérrimo
4. muito fácil - facílimo / muito feliz - felicíssimo
5. muito mau - péssimo / muito difíceis - dificílimos / muito rico - riquíssimo / muito pobre - 

paupérrimo

Ex. 10 – Resposta pessoal

p. 138
Ex. 11
1. INeficiência 2. IRresponsabilidade 3. DESnecessária

Ex. 12
1. ( re ) repetição 5. ( com ) companhia
2. ( pre ) antes / companhia 6. ( des ) ação contrária
3. ( in ) negação 7. ( ante ) anterioridade
4. ( i ) negação 8. ( sobre ) posição superior

Ex. 13 – Resposta pessoal

p. 139
Ex. 14
1. Quantos dias 2. Como 3. Quanto tempo 4. E por que 5. Onde 6. Quando 7. O que

Ex. 15 – Sugestão de respostas
Só vou aceitar se... o salário for compatível com a minha expectativa / tiver uma secretária 
própria / tiver uma viagem de férias por ano paga pela empresa / puder ter uma equipe com o 
pessoal selecionado por mim / vocês me derem autonomia para tomar decisões.

Ex. 16 – Resposta pessoal

UNIDADE 15

p. 141
Ex. 1 – Respostas pessoais

Ex. 2
A confusão pode existir devido ao duplo sentido da palavra “executivos”. Neste exemplo, por se 
tratar do folheto de um restaurante, sabemos que se refere ao “prato executivo”, tão popular nos 
restaurantes brasileiros.

p. 143
Ex. 3
1. condições – condicionamento, condicionar 1. diversidade – diverso, diversificar
2. instituições – instituído, instituir 2. necessidade – necessário, necessitar

p. 144
Ex. 4

1. "Falou-se sobre novos projetos"; "Falaram sobre novos projetos"
2. "Dormia-se demais naquela casa"; "Dormiam demais naquela casa"
3. "Precisa-se de uma secretária executiva bilíngue"; "Precisam de uma secretária bilíngue"
4. "Acredita-se na vida após a morte"; "Acreditam na vida após a morte"

Ex. 5 – Sugestão de respostas

1. Telefonaram do Consulado. 
2. Trouxeram do correio.
3. Acharam-no na última gaveta da escrivaninha.
4. Disseram-me que é uma pedra muito valiosa.
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p. 145
Ex. 7

1. carinhoso 5. amoroso 9. ouvinte 13. perigoso

2. livraria 6. encerramento 10. treinador 14. atração

3. realidade 7. claridade/clareza 11. consultório 15. anual

4. rapidez 8. escuridão 12. abertura 16. criativo

Ex. 8 – Sugestão de respostas

1.

a) Com licença. Será que eu poderia dar minha opinião?

b) Desculpe, mas preciso sair um momento/minuto.

c) Com licença. Alguém se incomodaria se eu fumasse?

2.

a) Posso usar o telefone?

b) Posso ir ao toalete?

c) Você pode me emprestar o jornal?

p. 146
Ex. 9

1) Para o Sr. Toledo. De seu primo que está na Itália. Está vindo ao Brasil em julho para passar 
férias com a família, visitar os tios no Paraná e o irmão em Pernambuco. Telefonou e vai ligar 
outra vez no domingo à noite.

2) Para o Sr. Silvério. De Sr. Mendes, da ABC Turismo. Não conseguiu reserva para amanhã, mas 
para 2ª feira de manhã, no 1o voo, mas vai ver possibilidade de cancelamento.

3) Para dona Marta. De Sr. Pedro, caseiro da chácara. Vai deixar o emprego. Motivos pessoais. 
Tem substituto para telefonar. Veio hoje e volta amanhã para acertar tudo.

p. 147
Ex. 10 – Respostas pessoais

Numa reunião de negócios – Sugestão de respostas

1. Quando devemos entregar o projeto completo?

2. Quem serão os responsáveis pelo projeto?

3. Onde começaremos a implantar o sistema?

4. Quando faremos os testes?

5. E se houver algum atraso?

6. Nós receberemos pelas horas extras?

7. Caso alguém solicite, podemos liberar o acesso do sistema para testes em outras áreas?

8. Quem vai controlar as horas extras?

9. E se, mesmo com horas extras e com ajuda de outros recursos, não conseguirmos cumprir o 
prazo?

10. Com que frequência daremos suporte para as áreas, após a implantação do sistema?

p. 148
Ex. 11

EVENTOS EXIGÊNCIA SALA RESERVADA

1 Conferência

Local para 150 a 180 pessoas;  
1 mesa grande com 7 microfones; vídeo;  

tela para projeção; café; chá; sucos; 
salgadinhos e biscoitos para todos os 

participantes de manhã e à tarde.

Sala 5

2 Recepção

1 mesa retangular para os 5 convidados 
especiais; 1 microfone para o condutor  

da recepção; mesas e cadeiras para  
40 a 50 pessoas.

Sala 2

3 Reunião da diretoria
1 sala de reunião para 22 pessoas; 1 quadro 

branco; 1 vídeo; 1 gravador; xerox; água; 
café; canapés; salgadinhos; docinhos.

Sala 3
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Ex. 12
1. à (1 e 2) / a (3) / as (2) / a (3)
2. a (1) / a (1) / as (2) / a (1)
3. a (2) / a (2) / a (2) / a (2) / a (2) / a (2)
4. a (2) / a (1) / a (1) / a (1)

p. 149
Ex. 13 – Resposta pessoal

Ex. 14 – Resposta pessoal

UNIDADE 16

p. 153
Ex. 1 – Resposta pessoal

Ex. 2 – Resposta pessoal

p. 154
Ex. 3 – Resposta pessoal

Ex. 4 – Respostas pessoais

Ex. 5 – Resposta pessoal

p. 155
Ex. 6
1. Aonde 5. demais 9. a 13. mau 17. a par 21. afins
2. onde 6. de mais 10. Há 14. Mal 18. ao par 22. a fim de
3. mas 7. de encontro a 11. mal 15. senão 19. acerca de 23. Na medida em que
4. mais 8. ao encontro de 12. mau 16. Se não 20. há cerca de 24. à medida que

Ex. 7
1. me levantado 3. deixado 5. lido
2. conversado 4. feito 6. estudado

p. 156
Ex. 8

Ex. 9

NATUREZA / COTIDIANO / OBRIGATÓRIO / RECONFORTANTE / PERCEBIDO / INSTRUMENTO
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Ex. 10
fosse / der / tivesse / tivessem / quiser / for / importar / for / tivesse / fosse

p. 157
Ex. 11 – Resposta pessoal

Ex. 12 – Resposta pessoal

Ex. 13
Provavelmente / terminado / começado / casado / teremos / mudado / viajado / talvez / feito / 
terei passado

p. 158
Ex. 14 – Sugestão de respostas
1. Por que você não pega um táxi?
2. Que tal se você lhe comprasse um chaveiro? Ele não coleciona chaveiros?
3. Não seria melhor avaliar outros aspectos, como distância, benefícios, etc.?
4. Que tal se vocês pedissem conselhos a alguém mais experiente?

p. 159
Ex. 15
1. Método de gerenciamento voltado para o aumento da qualidade e produtividade.
2. Para gerar melhores resultados no trabalho e aumentar a satisfação da equipe.
3. Não houve mudança na estrutura de produção em série das linhas de montagem, mas agora 

as empresas buscam maior nível de participação do trabalhador que está mais consciente do 
seu trabalho e da sua importância no processo produtivo.

4. Arrumação, organização, limpeza, asseio e disciplina.
5. Significa pertencer ao grupo daqueles que se adequam às normas do sistema de gerenciamento 

da produção e de atendimento às exigências do cliente. Tal certificado é concedido pelo Clube 
Mundial de Qualidade Total, cuja criação contou com o apoio direto de cerca de 90 países.

6. Formam grupos de funcionários para discutir problemas e, com participação e comprometimento 
de todos, encontrar soluções criativas.

7. Oferecem prêmios para aqueles que apresentam melhor desempenho.

Ex. 16

Objeto Explicação Usuário

Agenda Usada para anotar horários de compromissos Secretária

Arado Usado para preparar a terra para o plantio Agricultor

Prancheta Usada para elaborar desenhos e gráficos Arquiteto

Termômetro Usado para medir a temperatura do corpo Médico, enfermeiro

Computador Usado para processar informações Analistas de sistemas, 
programadores etc

Livro Usado para explicar a matéria da sua disciplina Professor

Frigideira Usada para fazer frituras  Cozinheiro(a),  
dona de casa

UNIDADE 17

p. 163
Ex. 1
custa / tão / Mergulhei / queria / mente / nada / braços / bonito / ilusão / Transformar / 
Mocidade / pé / anjos / paga / noite / encanta / alucina / estrelas

Ex. 2
item 7 – 3, 2, 5, 1, 4

Ex. 3

1. a 2. ao 3. Por 4. de 5. à 6. em 7. para 8. em 9. a 10. para
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p. 164
Ex. 4 – Resposta pessoal

p. 165
Ex. 5 – Respostas pessoais

Ex. 6 – Respostas pessoais

• trimestre – 3 meses

• biênio – 2 anos

• século – 100 anos

• anual – 1 ano

• bimestre – 2 meses

• milênio – 1.000 anos

• semestre – 6 meses

• década – 10 anos

• mensal – 1 mês

p. 166
Ex. 9

(1)

há / últimos / ainda / com / por / até hoje

(2)

1. confissões – ato de confessar, declarar seus pecados

2. movimentos – série de atividades organizadas por pessoas que trabalham em conjunto para 
alcançar determinado objetivo

3. migrantes – aqueles que migram, que passam de uma região (ou país) para outra(s)

4. espécie – aquilo que, não podendo definir exatamente, comparamos com outra coisa, por 
aproximação; tipo

5. imediatamente – agora

6. interferir – intervir, produzir interferência

7. sermão – discurso religioso, pregação

8. pelo menos – no mínimo

9. favelas – conjunto de habitações populares desprovidas de recursos higiênicos e infraestrutura, 
geralmente localizado em morros

10. periferia – região afastada do cento urbano, que abriga, geralmente, os setores (a população) 
de baixa renda

Ex. 10 – Resposta pessoal

p. 167
Ex. 11 – Respostas pessoais

Ex. 12

Título original do texto: MALHAÇÃO NÃO TEM IDADE

2 / 4 / 1 / 3

p. 168
Ex. 13

1. é 6. Nevou

2. Eram 7. estará (vai estar) / anoitecerá (vai anoitecer)

3. Faz 8. É

4. havia 9. Choveram

5. haverá 10. Há

Ex. 14

Português coloquial falado, sotaques regionais bem diferentes e bem carregados.

• DO INTERIOR DE SÃO PAULO: tô (estou) / subrado (sobrado) / cumprá (comprar) / muié 
(mulher) / qué (quer) / fios (filhos) / senhô (senhor) / ome, ómi (homem) / sê (ser) / doutô 
(doutor) / Num (Não) / Num (Não) / morá (morar)
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• DO RIO: horas / meninas / talvez / estrada / ônibus / mais / esperar / antes / quaisquer

• DO NORTE: aperriado / entregue / estourou

• DO SUL: vatapá / chimarrão / pôr

p. 169
Ex. 15

Parte A Parte B

• Quádruplo = 4 vezes 1. dupla

• Dobro / duplo = 2 vezes 2. meia

• Terço = 1/3 3. terço

• Triplo / tríplice = 3 vezes 4. quarto

• Meio / metade = 1/2 5. dobro

• Um quarto = 1/4 6. triplo

• Centésimo = 1/100 7. tríplice

UNIDADE 18

p. 173
Ex. 1 – Resposta pessoal

p. 174
Ex. 2

1. notou, observou; 2. de qualquer forma; 3. ação; 4. deixar sair, deixar fluir; 5. pessoais, secretas, 
profundas; 6. mostram; 7. escolhe, decide;  8. dar oportunidade a; 9. ato de usufruir, aproveitar; 
10. que não é comum, que não é frequente

Ex. 3

p. 176
Ex. 5

p o u s a d a

VALE DOS PÁSSAROS
den t r o  da  ma ta  A t l ân t i c a

10% de desconto no  

pacote mínimo de 2 (duas) 

diárias (válido para 1 casal)

Clínica 
Psicológica

30% de desconto nas sessões  

Psicoterapia e Orientação Profissional  

(atendimento também  

a dependente de drogas)

Colégio São Miguel

15% de desconto 

na taxa de matrícula!  

Válido para matrículas realizadas  

até o dia 20 de dezembro.  

Os uniformes também estarão  

em promoção. Aproveite!

RESTAURANTE CAMÉLIA

10% de desconto nas refeições  

(válido somente para preços aplicados 

no cardápio, exceto os promocionais)
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Vale dos Pássaros – recepcionista, lavadeira...

Restaurante Camélia – maître, garçom, garçonete, cozinheiro, manobrista, gerente, barman... 

Clínica Psicológica – recepcionista, psicolólogo...

Colégio São Miguel – diretor, professor, coordenador, pessoal administrativo, pessoal da 
limpeza, pessoal da cantina, bibliotecária,  segurança, porteiro...

Ex. 6

gravíssima • Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação.

grave • Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras 
e de forma a não causar riscos à segurança.

média • Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível.

leve • Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta 
centímetros a um metro.

p. 177
Ex. 8 – Respostas pessoais

Ex. 9

Parte 1

1. Sempre faz um agrado ao filho, dando-lhe um presente, um carinho, uma palavra de afeto 
etc. / O filho não gostou do presente.

2. Sentiu-se mal ao respirar, ao absorver a fumaça. / Desejamos ardentemente um cargo 
melhor.

3. Por que você se aborrece (antipatiza) tanto com ele? / Exigir os seus direitos envolve altos 
riscos.

4. Quero que todos estejam bem. / Gosto de todos igualmente.

5. As enfermeiras cuidam dos idosos com carinho. / As enfermeiras veem o jogo de tênis. / Esse 
é um direito que lhe cabe, que lhe diz respeito.

6. Demorou muito até que eu encontrasse uma boa casa. / Ele não pagou muito pelo carro.

7. O meio de transporte que utilizei foi o metrô. / O metrô foi a referência, o ponto de partida 
de onde eu vim correndo até a escola.

8. Eles falam sobre a fome (o assunto fome). / Enquanto isso, milhares de pessoas morrem 
porque têm fome (por causa da fome).

9. Eu o encontrei no vilarejo ao qual você sabe que me refiro, um lugar específico. / Eu o 
encontrei num vilarejo que pode ser qualquer um; não pressuponho que você saiba de qual 
vilarejo estou falando.

10. Cheguei até a casa do produtor. / Vim da casa do produtor e cheguei a algum lugar.

Parte 2

1. O filme a que assisti me deixou muito emocionada.

2. A única pessoa em que confio é você. 

3. O cão obedece ao dono cegamente. 

4. Nós aspiramos a um mundo melhor.

5. A loja em que entrei ontem estava fazendo liquidação de quase todos os produtos.

6. O cantor não agradou aos fãs.

7. Os lugares aonde fui são estes.

8. Amélia não simpatiza com Haroldo.

p. 178
Ex. 10

1.

• álibis – desculpas, meios de defesa

• conjugais (conjugal) – relativo ao casamento

• testemunhariam (testemunhar) – expressar, revelar

• desmascarou (desmascarar) – desmentir, fazer revelar a verdade

• tralha – utensílios velhos, amontoado de coisas, cacarecos, bagulhos, "tranqueiras"

• lambuzei (lambuzar) – sujar (especialmente com comida ou gordura)

• convenceu (convencer) – fazer alguém acreditar em algo, mudar de opinião

• arremessar – jogar, lançar, atirar
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• virtudes – boas qualidades

• fatalidade – sorte inevitável, destino; acontecimento funesto, infortúnio, desgraça

• fisgada – movimento que a linha de pesca faz quando o peixe morde a isca

• emoção lúdica – emoção em que, como numa brincadeira, obtém-se divertimento, prazer

• década de 1970 – nos anos de 1970 a 1979

2.

• (em, de , para)

• (para, a )

• (a, para , com)

• (para, ao  , a)

• (pela, por )

p. 179
1. Antes a pesca parecia-lhe uma atividade sem muita emoção e que as pessoas ativas e 

‘plugadas’ em atividades alternativas e culturais não se interessariam por esse esporte.

2. Ela mudou de opinião ao vivenciar os momentos emocionantes de uma pescaria.

3. A emoção da pesca está nas fisgadas, quando o medo de deixar escapar aumenta o batimento 
cardíaco.

Ela gostou tanto da pesca que ficou o dia todo pescando e apostando quem pegava mais peixes.

Ex. 11

O peixe foi fisgado pelo pescador.

A pescaria era utilizada como álibi por alguns pescadores.

O pescador foi desmascarado pela esposa quando, ao preparar o peixe, ela encontrou o carimbo 
da fiscalização.

As habilidades do namorado foram reconhecidas por (pela) Maria.

O robalinho foi pescado por ela.

Uma forte emoção foi sentida pela pescadora ao primeiro sinal da fisgada.

Meu marido foi levado pelo avô Roque ao "Morro do Maluf" na década de 1970.

Ex. 12 – Sugestão de respostas

1. O ladrão foi pego pelo policial. 

2. O paciente foi medicado pelo doutor.

3. Os filhos foram educados pelos pais.

4. O aluno foi incentivado pelo professor.

5. Os noivos foram cumprimentados pelos convidados. 

6. O cliente foi orientado pelo advogado.

UNIDADE 19
p. 183

Ex. 1

1. grupos tradicionais = todos os tradicionais / mais tradicionais = apenas alguns

2. "joga contra o outro" = oposto de nunca joga contra o outro

3. "começou a ser ensinada nos anos 30" = não se ensinava antes / "começou a ser regularmente 
ensinada" = já se ensinava antes

4. "quem joga sempre deve começar" = não há exceção

5. "devem estar decentemente trajados" = não podem estar malvestidos

6. "jamais sem camisa" = sempre devem estar usando camisa

Ex. 2

1. Pentatlo / 2. Canoagem / 3. Badminton / 4. Ginástica de Trampolim

p. 185
Ex. 4 – Resposta pessoal

Ex. 5
Em / com / no / de / da / para / Na / por / entre / das / em
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Ex. 6

p. 186
Ex. 7
a. Resposta pessoal 
b. Resposta pessoal 
c. Resposta pessoal 
d. é / desconfortável / início / está / mínimo / sentirá / disposição / até / é / calórico / é / 

compensações / Às / desmotivação / é / responsável  
e. Resposta pessoal 
f. Separar um dia para organizar a alimentação da semana inteira é uma opção que pode 

impedir que, em dias de muito cansaço, você se renda aos pratos calóricos. “Os alimentos 
pré-cozidos e congelados, como brócolis, couve flor, sopas, caldos, carnes refogadas, deixam 
a vida mais simples evitam os deslizes”, ensina a especialista.

g. Resposta pessoal
h. Resposta pessoal

p. 187
Ex. 8 – Resposta pessoal

Ex. 9
A = natação; B = musculação; C = aeróbica

Ex. 10 – Resposta pessoal

Ex. 11
• Se você ouvir a explicação, entenderá. = Há uma possibilidade real de se entender a explicação.
• Se você ouvisse a explicação, entenderia. = A possibilidade de se entender a explicação é mais 

remota, mas não impossível.
• Se você tivesse ouvido a explicação, entenderia. = Não há possibilidade nenhuma de se 

entender a explicação.

1. a) Se você vier no domingo, você me encontrará.
 b) Se você viesse no domingo, você me encontraria.
 c) Se você tivesse vindo no domingo, você teria me encontrado.
2. a) Se você sentar lá, verá melhor.
 b) Se você sentasse lá, veria melhor.
 c) Se você tivesse sentado lá, teria visto melhor.
3. a) Se você perguntar a Ana, terá a informação.
 b) Se você perguntasse a Ana, teria a informação.
 c) Se você tivesse perguntado a Ana, teria tido a informação.
4. a) Se você aceitar o emprego, solucionará seus problemas.
 b) Se você aceitasse o emprego, solucionaria seus problemas.
 c) Se você tivesse aceitado o emprego, teria solucionado seus problemas.
5. a) Se você praticar algum esporte, emagrecerá.
 b) Se você praticasse algum esporte, emagreceria.
 c) Se você tivesse praticado algum esporte, teria emagrecido.

p. 188
Ex. 12
indica / é / decidiu / fazer / lideraram / virarem / Vi / estava / tremulando / Sabia / viria / disse /  
navegou / Conseguiu / ultrapassar / chegou / chegou / competiram / lideraram / disputaram / 
veio / é / É / acumula

Ex. 13 – Resposta pessoal

p. 189
Ex. 14
1. F
2. F
3. F
4. V
5. V 
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UNIDADE 20

p. 193
Ex. 1
1. (1.ª parte) – O estudo de qualquer objeto de interesse humano, além de sua finalidade imediata, 

material e lógica. É uma ciência que tem como objetivo estudar as manifestações tradicionais 
e soluções populares, como os remédios caseiros, por exemplo, na vida da sociedade.

 (2.ª parte) – É o que trata de festas e histórias assustadoras de animais estranhos.

2. Saci-pererê: é dado a fazer travessuras, como entrar nas casas pelo buraco da fechadura para 
apagar o fogo de fogões e lamparinas. / Mula-sem-cabeça: tem um galope barulhento. /  
Negrinho do Pastoreio: após ter sido surrado e jogado em um formigueiro, reaparece montado 
em um cavalo com a proteção da Virgem Maria. / Generoso: entra pelas casas, mistura sal 
com açúcar, toca instrumentos e surpreende pessoas na cama. / Cão-da-meia-noite: não 
molesta ninguém fisicamente, mas é um perigo para mulheres adúlteras (ladra na porta de 
suas casas). / Boto: canta para seduzir garotas ribeirinhas. / Mãe d'água: (ou Iara): surge no 
fim da tarde para atrair rapazes, que leva para o fundo das águas. / Tupã: para criar o mundo, 
ordenou a separação do Sol e da Lua, que eram casados.

3. Resposta pessoal

4. Algumas obras-primas da literatura nasceram das histórias do folclore.

p. 194
Ex. 2
1. têm ido 6. tivesse avisado 11. tenha entendido
2. tínhamos escolhido 7. tem feito 12. teria participado
3. tiver concluído 8. tiver terminado 13. terá terminado
4. tinha chegado 9. terei / terá / teremos juntado 14. tiver pago
5. tenha feito 10. tivesse falado

Ex. 3 – Respostas pessoais

p. 195
Ex. 4
1. O Frevo / 2. O Maracatu (Rainha do Maracatu) / 3. Bumba-Meu-Boi / 4. Não há referência no 
áudio, mas trata-se de uma Festa Junina / 5. Dança de Fitas

Ex. 5
1. Resposta pessoal
2. A transfiguração da sociedade, sem os "lugares da palavra"
3. São Paulo
4. Resposta pessoal
5. Sugestão de Resposta
 Adoniran Barbosa nasceu em 6 de agosto de 1910, em Valinhos, SP, e seu verdadeiro nome 

era João Rubinato. Ele nos conta a vida de um típico paulistano, filho de imigrantes italianos, a 
sobrevivência do paulistano comum numa metrópole que não para de correr. Através de suas 
músicas, canta passagens dessa vida sofrida, miserável, juntando o paradoxo bom humor/
realidade – para que lamúrias? Tirou de seu dia a dia a ideia e os personagens de suas 
músicas.

p. 196
Ex. 6 – Resposta pessoal

Ex. 7
• Sexta-feira 13
• Pé direito
• Bater na madeira 3 vezes
• Ler o horóscopo
• Carregar uma figa, uma pata de coelho e uma ferradura de cavalo para dar sorte
• Não passar debaixo de uma escada
• Não deixar um gato preto atravessar à sua frente
• Quebrar espelho (7 anos de azar)
• Evitar pesadelos com um raminho de arruda debaixo do travesseiro

• Costurar um fio de cabelo no vestido de noiva de um amiga

• Agarrar o buquê de noivas
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Ex. 8 

p. 197
Ex. 9 – Resposta pessoal

Ex. 10
3 / 1 / 5 / 2 / 6 / 4 / 8 / 7 / 9

p. 198
Ex. 11
1. Seja quem for, diga que não estou. 
2. Doa a quem doer, a verdade será dita. 
3. O troféu será meu, custe o que custar.
4. Aconteça o que acontecer, sempre estaremos juntos. 
5. Esteja onde estiver, eu o encontrarei. 
6. Haja o que houver, acredite em mim. 

7. Digam o que disserem, não me importarei. 

Ex. 12
As respostas podem variar, mas, de um modo geral, no 1º texto, o narrador se refere a determinado
tempo: Presente, Perfeito, Imperfeito ou Futuro, enquanto, no 2º, utilizando os tempos compostos 
dos verbos, o narrador se refere a um tempo contínuo no presente, passado ou futuro.
Ex. "Tento dormir, mas não consigo pegar no sono." – presente / "Tenho tentado dormir, mas não 
tenho conseguido pegar no sono." – se refere a um tempo contínuo de determinado passado até 
o momento presente.

p. 199
Ex. 13
1. uma pedra 4. o vento 7. um peixe
2. chumbo 5. dois e dois são quatro 8. um escorpião
3. uma pluma 6. um porco

Ex. 14
• Burro – aquele que é pouco inteligente (negativo).
• Lesma – aquele que anda, pensa, faz tudo devagar (negativo).
• Porco – aquele que come com más maneiras, que não é higiênico, que trabalha mal (negativo).
• Coruja – aquele que "baba", que tem muito orgulho pelos filhos (positivo).

• Cobra – aquele que é traiçoeiro (negativo) ou aquele que é hábil, esperto (positivo).





SCRIPT 
transcrição 

dos textos 
em áudio
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B E M - V I N D O !
A LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNDO DA COMUNICAÇÃO

UNIDADE 1

p. 3
Ex. 1 – Faça o exercício 1, ouça o áudio e corrija as respostas.
O nome dela é Mary e é americana. Ela tem 19 anos e é estudante. É muito alegre e inteligente. 
Está no Brasil há 3 meses e está contente em viver aqui. É solteira e seus pais estão nos Estados 
Unidos. Ela tem duas irmãs. Uma tem 17 anos e está no Canadá. A outra tem 21 anos e está na 
Espanha. As duas são estudantes e são solteiras também.

p. 8
Ex. 11 – Faça o exercício 11, depois ouça o áudio e corrija as respostas.
1. Eu acordo muito cedo todos os dias.
2. João e Lucas estudam em uma escola particular.
3. Carla escreve cartas para suas amigas na Itália todas as semanas.
4. O açougueiro vende carne fresca.
5. Você abre a porta do escritório todos os dias às 8 horas da manhã.

UNIDADE 2

p. 13
Ex. 2 – Ouça o áudio e escreva os verbos no tempo em que aparecem no diálogo.
A: Olá! Você sempre vem aqui?
B: Nem sempre. Eu venho quando tenho algum problema e preciso pensar.
A: É verdade! Aqui é um lugar ideal para descansar e pensar com calma. Eu também faço a 

mesma coisa. Você sabe que a maioria dos meus problemas resolvi assim?
B: Você mora perto daqui?
A: Morei aqui ao lado durante 3 anos. Há 2 meses me mudei para o bairro vizinho. Mas, sempre 

que tenho um tempinho, dou uma passadinha por aqui porque gosto muito deste lugar.
B: Não moro aqui, mas trabalho naquele prédio ao lado do correio. Aproveito meu horário de 

almoço para vir aqui.
A: Aqui atrás tem uma quadra de tênis, um campo de futebol, diversas churrasqueiras e um 

parquinho para as crianças. Você já conhece?
B: Já trouxe meu filho ao parquinho e fizemos churrasco no domingo passado com alguns 

amigos..., mas nunca pratiquei esporte aqui.
A: Você joga tênis?
B: É o meu esporte preferido!
A: Então, que tal uma partida no domingo?
B: Está bem, mas não jogo muito bem, hein! Ah! Você pode me emprestar uma raquete? A minha 

quebrou!

p. 17
Ex. 9 – Hoje é segunda-feira e algumas crianças acabaram de chegar à escola. Ouça o 
áudio e responda às questões do livro.
César: Oi, pessoal! Como foi o fim de semana? Você viajou, Pedro?
Pedro: Hã-hã, fui pra casa de meus avós na praia. Tava o maior sol!
César: E você, Zezinho?
José: Fiquei em casa. Joguei videogame o dia inteiro no sábado e, no domingo, meu 

pai me levou pro clube. E você, Andréa?
Andréa: Eu fiquei em casa também. No sábado, assistimos a um filme muito legal. Meu 

irmãozinho fez até pipoca e minha mãe deixou a gente ir pra cama bem mais 
tarde...

(O sinal toca...)
César: Ops! Tá na hora de ir pra aula. Tchau. A gente se vê na hora do intervalo.
Pedro: Tchau. Até mais!
Andréa e José: A gente se vê. Tchau.
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UNIDADE 3

p. 23
Ex. 1 – Faça o exercício 1 e verifique, ouvindo o áudio, se você conjugou os verbos 
corretamente.

Quando saímos de Petrolina algumas coisas mudaram. Não havia mais tanta liberdade. Os 
estudos também eram difíceis. Josefa já tinha oito anos. Que menina chata!
Nós moramos lá até meus 14 anos. Então, meu pai procurou emprego em outro lugar e fomos 
para Recife. Para Josefa aquilo era muito, muito difícil. Nós tínhamos feito muitas amizades 
em Petrolina. Mas, enfim, nos acostumamos. Foi lá que fizemos vestibular, ingressamos na 
universidade, nos formamos e nos casamos. Foi em Recife que iniciamos nossa vida profissional. 
Hoje eu sou médico e Josefa é arquiteta. Eu sou casado e tenho dois filhos: um casal. Pretendo 
fazer o caminho inverso e ir morar no interior. Josefa estudou muito, fez até pós-graduação fora 
do Brasil. Hoje mora em Porto Alegre com seu marido Jean-Paul e seus filhos Françoise e Peter. 
Tenho saudades deles.

p. 24
Ex. 3 – Alejandro vai falar sobre o que ele fazia quando estava na Espanha. Ouça e 
responda V (verdadeiro) ou F (falso).

Na Espanha, eu morava em Madri e trabalhava em Toledo. Saía de casa cedo, pois ia de ônibus 
e levava mais ou menos uma hora até o escritório. Era um pouco cansativo, por isso sempre tinha 
comigo uma revista, um jornal ou até mesmo um Walkman para ouvir as notícias. Minha esposa 
saía de casa um pouco mais tarde, por volta das 7h30, para levar as crianças à casa da avó, 
depois ia trabalhar. Eu trabalhava das oito da manhã às oito da noite todos os dias, exceto no fim 
de semana. Era uma loucura. O telefone não parava de tocar e os papéis cobriam minha mesa. 
Depois do expediente, íamos com frequência tomar uma cervejinha e continuávamos falando 
sobre os negócios. Duas vezes por semana, ía às aulas de golfe. Era divertido porque pelo menos 
naquelas horas não pensava no trabalho!

p. 26
Ex. 5 – Ouça o áudio e preencha os dados sobre Marta e Marina.

Marta e Marina são irmãs gêmeas e têm 14 anos, mas são bastante diferentes. Marta é mais 
esperta e inteligente do que Marina, mas é menos alegre e simpática. Marta gosta mais de 
estudar e Marina gosta mais de praticar esportes e de vestir-se bem. Marta gasta sua mesada 
em livros e Marina gasta todo o seu dinheiro em roupas e sapatos. Marina tem mais amigos do 
que Marta e já tem um namorado. Marta é tão alta e bonita quanto Marina, mas ainda não tem 
namorado, porque não se interessa muito por diversão. Ela é séria e mais responsável.

p. 27
Ex. 9 – Ouça o diálogo novamente e responda às perguntas que serão feitas depois.

(1) O que Paula e Jorge estão fazendo no exterior?

(2) Que idioma eles estão usando na conferência?

(3) Quem está entendendo tudo? Paula ou Jorge?

(4) Por que eles estão engordando?

(5) Por que Jorge disse que "está enferrujando"?

(6) O que o chefe está aguardando ansiosamente?

p. 28
Ex. 10 – Você conhece a palavra fofoca? Faça o exercício do livro e verifique se as 
respostas coincidem com o nosso diálogo.

A: Olhe ali! Não é a Ana?

B: É, sim. O que ela está fazendo lá?

A: Eu acho que ela está esperando João.

B: Por que você acha que ela está esperando João?

A: Você não sabia que os dois estão namorando? 
Eu acho que eles já estão até noivos! Olhe o anel que Ana está usando!

B: Você não acha que Ana mudou muito ultimamente? Olhe só a saia curta que ela está vestindo? 
Ela não era assim, não!

A: É, como as amizades mudam as pessoas, não é mesmo?

p. 29
Ex. 12 – Os sons referem-se às ilustrações do livro do aluno.
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UNIDADE 4

p. 32
Agora ouça o áudio e indique os tipos de frases e suas pontuações. Circule também a 
sílaba tônica de cada palavra.
1. Você é brasileiro?
2. Ele não fala português.
3. Que lindo!
4. É proibido fumar.
5. Com quem você mora?

p. 36
Ex. 7 – Agora ouça o áudio e compare suas anotações com as previsões da cigana.
A cigana:
1. Você vai se casar com uma moça loira, alta e de olhos azuis.
2. Você vai ganhar muito dinheiro e vai comprar uma linda casa no campo.
3. Você vai ficar famoso e conhecer muitas pessoas interessantes.
4. Você vai arrumar um novo emprego e será bem-sucedido.
5. Um parente de muito longe vai mudar para São Paulo e morará em sua casa.
6. O prefeito vai construir prédios novos na sua vizinhança.
7. Seus amigos vão preparar uma festa-surpresa para você no seu próximo aniversário. Ops! 

Agora já não será mais surpresa!!!
8. Muita gente vai te pedir dinheiro emprestado e você não vai recusar.
9. Você vai ser uma pessoa muito generosa e feliz.
O rapaz: Puxa! Acho que vou ser uma nova pessoa daqui em diante. Obrigado. Quanto vou ter 

que pagar por essa meia hora?
Cigana: Quinhentos reais.
Rapaz: O quê? (Ele desmaia.)

p. 38
Ex. 14 – Ouça parte de uma história. Como você acha que a história continua?
Célia era uma menina de 8 anos e gostava muito de brincar com os animais. Mas sua mãe não a 
deixava criar animais em casa. Ela dizia que os animais eram muito sujos e cheio de pulgas. Por 
isso, Célia nunca teve um animal de estimação em sua vida. Então, ela brincava com os animais 
dos vizinhos e dos seus amigos. Um dia, no caminho de volta da escola, encontrou uma caixa de 
papelão com 2 filhotes de cachorro dentro. Eram lindos! O que você acha que Célia vai fazer?

UNIDADE 5
p. 44
Ex. 2 – O que você diria a um colega nas situações que você vai ouvir agora?
1. (torcida)
2. (subindo correndo a escada)
3. (menino chorando)
4. (cachorro correndo atrás do ladrão)
5. (acidente de carros)
6. (preparando o almoço/jantar)
7. (aeroporto: última chamada de voo)

p. 45
Ex. 5 – Trabalhe em pares. Ouça o áudio. Um de vocês anota o que Raquel diz e o outro 
anota o que Pedro diz. Compare as duas partes do diálogo. Há alguma semelhança no 
futuro dos dois?

Raquel: Pedro, o que você vai fazer quando terminar o colegial?
Pedro: Eu vou viajar pelo mundo e ganhar muito dinheiro. Eu quero ser um jogador de futebol 

bem famoso!

Raquel: Eu também quero viajar muito, mas... (Pedro interrompe.)

Pedro: O quê? Não me diga que você também quer ser jogador de futebol?

Raquel: É claro que não, Pedro. Se eu estudar muito vou conseguir entrar numa universidade 
pública. Serei uma excelente aluna e em quatro anos me formarei em Guia de Turismo. 
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Arrumarei um ótimo emprego e poderei viajar pelo país inteiro. E meus pais não 
precisarão gastar dinheiro com altas mensalidades de universidades particulares. E 
você? Vai só jogar futebol?

Pedro: Bem, ah, eu também vou fazer alguma coisa na universidade, mas ainda não decidi qual 
curso devo escolher.

Raquel: Acho que você deve fazer Educação Física. Você vai estudar algum idioma?

Pedro: Acho que sim! Quando eu terminar o colegial, meus pais querem que eu vá para os EUA 
por um ano para estudar inglês.

Raquel: Uau! Eu adoro inglês! Mas, por enquanto, vou estudar aqui mesmo. Quando eu tiver 
muito dinheiro aí, sim, vou fazer uma viagem para o exterior e praticar o inglês. Afinal, 
vou precisar estudar bastante pra poder conversar com os turistas. E você também vai 
precisar do inglês para poder viajar pelo mundo.

Pedro: É. Eu concordo. Mas eu não gosto de inglês. Eu quero estudar espanhol. Meu pai quer 
que eu estude inglês! Por mim, só terminaria o colegial e começaria a jogar futebol.

Raquel: Ah! Entendi. Então você quer viajar, ganhar dinheiro, mas estudar... nada! Não creio que 
isso seja possível.

Pedro: Na verdade, acho que ainda é cedo para decidir alguma coisa. Quando eu terminar o 
colegial,vou pensar melhor no assunto. (o sinal toca) Tchau, Raquel, vejo você depois da 
aula.

Raquel: Tchau!

p. 46
Ex. 8 – Você vai ouvir uma cigana lendo a mão de Mauro. Escute com atenção e, depois, 
preencha as frases do livro com as informações do áudio.

No passado, você teve muitas oportunidades para melhorar a sua vida, mas você não soube 
aproveitá-las. Haverá outras oportunidades no futuro, quando você menos esperar. Saiba 
aproveitá-las. Quando estiverem dificuldades haverá sempre alguém para ajudá-lo. Esse alguém 
está sempre perto de você. Vejo muito dinheiro, mas logo pode desaparecer. Significa que, 
quando fizer um negócio, deverá tomar muito cuidado. Quanto às viagens, se forem curtas 
não haverá problemas, mas as viagens longas deverão ser evitadas. No amor, encontrará uma 
pessoa muito especial, se souber esperar. Quanto à saúde, se não se cuidar estará vulnerável a 
diferentes tipos de doenças. Mas não se preocupe; viverá por muitos e muitos anos.

UNIDADE 6

p. 52
Ouça o áudio e acentue as palavras do livro, justificando-as.

lábio / caju / ninguém / Itu / pés / céu / suíço / viúvo / faísca / cair / caqui / pontapé / relógio / 
família / biólogo / agradável / escolher / telegramas

p. 56
Ex. 6 – Você vai ouvir uma senhora ligando para um programa de rádio chamado 
Consultório Aberto. Ela vai expor um problema e pedir conselhos. Responda às perguntas 
do livro.

Rita: (desesperada) Ah!, vocês não vão acreditar. Meu filho de 17 anos, quase 18, 
me pediu para pegar o carro do pai sem que ele soubesse. Sidão, meu marido, 
estava viajando e eu então deixei o menino pegar o carro para dar só umas 
voltinhas na vizinhança. Foi o que ele me disse. Mas o menino voltou para casa 
só no dia seguinte, às 5 horas da manhã. E pior! Com o carro todo batido. E 
sabem o que ele me disse? Mamãe, ontem não foi meu dia de sorte! E agora, o 
que devo fazer? Meu marido volta de viagem a semana que vem.

Conselheiro A: Acalme-se D. Rita. Este não é o fim do mundo! Felizmente seu filho não se 
machucou. Se eu fosse a senhora, primeiramente eu conversaria com seu filho, 
tentaria entender o que realmente aconteceu, aí, então, dividiria o problema com 
ele. Talvez vocês pudessem levar o carro ao mecânico e à funilaria antes de seu 
marido voltar. O carro estava no seguro?

Conselheiro B: D. Rita, o que a senhora fez é inaceitável. Como a senhora permitiu que seu filho 
pegasse o carro sem licença de motorista? Isso foi uma grande irresponsabilidade! 
Se eu fosse a senhora, telefonaria imediatamente a seu marido explicando o que 
aconteceu. E quanto a seu filho... Ah! Que menino! Eu lhe daria umas boas 
palmadas e o deixaria de castigo por uns 5 finais de semana. Talvez mais!

Conselheiro C: Bem, na minha opinião, o que foi feito está feito. Se eu fosse a senhora não 
mentiria a seu marido. Ele vai lhe entender e lhe perdoar. Vocês devem resolver o 
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problema todos juntos, como uma família unida. Se você não dissesse nada a seu 
marido, cedo ou tarde, ele descobriria tudo e, aí, as coisas ficariam muito piores. 
Seu filho já é bem crescidinho e ele deveria ajudar nas despesas do conserto com 
sua mesada. Dessa forma ele sentiria o peso da responsabilidade. Boa sorte,  
D. Rita!

Locutor: E este é o final de mais um programa Consultório Aberto. Esperamos por vocês 
no próximo sábado, às 9 horas em ponto! Não percam e participem! Sua ligação 
é muito importante! Disque 885-4320.

p. 59
Ex. 12 – Faça o exercício do livro, ouça o áudio e verifique se você colocou as frases na 
ordem correta.
O Índio Poti
O índio Poti mora na floresta perto da grande cidade. Nasceu e cresceu na floresta e nunca saiu 
de lá. Sempre ouvia coisas horríveis sobre os homens brancos. Quando criança, Poti gostava de 
ver, de longe, a grande cidade. Seu pai lhe explicava sobre o perigo de se aproximar do homem 
branco. Seu pai sempre lhe dizia: nunca fale com os homens brancos e nunca se aproxime da 
cidade grande. Mas hoje Poti já é adulto e faz planos para o futuro. Sonha em ir para a grande 
cidade e lá fazer amigos. Quem sabe até trabalhar com eles? Poti quer que os índios e os homens 
brancos sejam amigos. Embora Poti não conheça nenhum homem branco, sente que eles não 
podem ser tão ruins quanto lhe dizem. Se pudesse viver entre eles, poderia demonstrar que é 
possível uma convivência amistosa. Quando isso acontecer, Poti será, provavelmente, o índio 
mais feliz da floresta.

UNIDADE 7

p. 64
Ex. 1 – Ouça o áudio e preencha o quadro do livro com as informações pedidas.
Comandante: Senhoras e senhores, bem-vindos ao voo 744 com destino a Brasília. São 

exatamente 7 horas e 33 minutos. Sou o comandante Lúcio Palma e tenho como 
tripulação os senhores João Faria e Márcio Dias. A temperatura no momento é de 
20 graus centígrados. Faremos uma viagem de aproximadamente 3 horas, com 
escala em Belo Horizonte. Agora nossas aeromoças irão apresentar o sistema de 
segurança de nossa aeronave. Tenham todos uma ótima viagem.

Aeromoça: Bom dia. Acompanhem atentamente nossas instruções de segurança. Esta 
aeronave possui seis saídas. Duas dianteiras, duas sobre as asas e duas traseiras. 
Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente 
do compartimento sobre suas cabeças. Para correta utilização, observem as 
aeromoças. Outras informações estão no manual de segurança que se encontra 
no bolso em frente a seu assento.

p. 69
Ex. 11 – Ouça como Peter, Edna e seus amigos planejaram sua viagem de férias ao Brasil 
de modo a conhecer o máximo possível do país e dê as informações solicitadas. Cuidado 
que parte da viagem foi em grupo, mas, em alguns momentos, os amigos resolveram 
visitar lugares diferentes.
Peter: Oi, Edna! Como foi a sua viagem?
Edna: Foi simplesmente maravilhosa! Depois que terminamos a nossa visita ao Rio eu fui a 

Brasília visitar uma amiga que mora lá. Adorei o Palácio da Alvorada! É mais bonito 
pessoalmente do que por foto. Pena que tudo esteja longe um do outro. Se não tiver um 
carro, a vida na cidade de Brasília deve ser muito difícil. Depois minha amiga me levou 
para a Pousada do Rio Quente. Voltei superdescansada! Me sinto até mais jovem!

Peter: Que bom! E você foi de ônibus ou avião?
Edna: De avião, porque já não havia mais passagem de ônibus. Mesmo que tivesse acho que 

não aguentaria uma viagem tão longa de ônibus e não teria tempo para curtir Brasília. 
Fiquei 3 dias e achei pouco. E você, Peter?

Peter: Depois dos 3 dias de passeios por Pão de Açúcar, Corcovado, Petrópolis e aqueles banhos 
de sol maravilhosos nas praias de Copacabana, Ipanema e Leblon, eu fui a Natal e a 
Fernando de Noronha. Você precisa conhecer esses lugares! A natureza está preservada 
e as paisagens são lindas! Os 4 dias que fiquei lá passaram tão rápido! Valeu a pena ter 
ido!

Edna: Para tão longe você deve ter ido de avião, suponho!

Peter: Até Natal, de avião, mas, depois, de barco, porque Fernando de Noronha é uma ilha.

Edna: Você sabe onde foram John, Lucas e Philippe? Sei que, depois que nos despedimos no Rio, 
viajaram juntos, mas não sei para onde.
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Peter: Eles me disseram que foram visitar Ouro Preto em Minas Gerais e Salvador na Bahia. Eles, 
sim, conseguiram ir de ônibus para lá. Parece que adoraram as casas coloniais de Ouro 
Preto e acharam interessante Salvador pela Cidade Alta e Cidade Baixa. John e Lucas 
gostaram muito da comida baiana, mas Philippe não se acostumou com a comida feita 
com azeite de dendê. Parece que ele ficou muito ruim do estômago, mas já está bem. 
Ficaram 2 dias em Ouro Preto e 2 em Salvador.

Edna: Eu falei com Karen e Martha ontem e elas foram para o sul do país. Primeiro foram a 
Foz do Iguaçu para ver as cataratas e depois para Vila Velha onde viram os monumentos 
feitos pela erosão e por último foram tomar banho de sol na praia do Balneário Camboriú. 
Disseram que em todos esses lugares havia muitos turistas e muita fila para tudo. Parece 
que adoraram as paisagens, mas da próxima vez vão tentar ir numa época fora de 
temporada para aproveitar melhor e ficar não 5 dias, mas 7 ou 8.

Peter: Parece que todos aproveitamos bem este feriadão. Aonde vamos nas próximas férias?

UNIDADE 8

p. 74
Ex. 2 – Locutor: São muitos os parques nacionais brasileiros que você pode visitar. Ouça 
o áudio e circule, no mapa, os números referentes aos parques mencionados.
Dando continuidade ao nosso programa sobre a natureza brasileira, vamos dar uma volta pelos 
nossos parques. Como são muitos, dividiremos nossa matéria em dois programas. Estão prontos? 
Apertem os cintos. Vamos começar pelo Pico da Neblina, no Município de São Gabriel da 
Cachoeira, no Amazonas. O Pico tem a maior área com o mais alto volume de chuvas do Brasil. 
O acesso é feito apenas por via aérea ou fluvial. Infelizmente, não dispõe de acomodação nem de 
locomoção. Mais informações com o Ibama da Amazônia pelos telefones (092 – código) 2373721 
ou 3718. Nossa próxima parada é o Cabo Orange, no Município de Calçoene e Oiapoque, no 
Amapá. Tem uma área de 619.000 hectares cheios de manguezais e tufos de floresta tropical. As 
visitas podem ser feitas por via marítima ou fluvial, mas não dispõe de acomodações. Informações 
pelo telefone do Ibama: código: (096) fone: 2222574. Lá no Sul, no Paraná, temos, no Município 
de Foz de Iguaçu, no Parque de Iguaçu. O acesso é feito por via aérea e terrestre e dispõe 
de infraestrutura de acomodações e serviços com hotéis, campings e restaurantes. Subindo um 
pouco, nos municípios de Angra dos Reis e Parati, no Rio de Janeiro, encontra-se o Parque da 
Serra da Bocaina, com montanhas e praias, e sua atração mais conhecida e procurada é a Trilha 
do Ouro, de 100 quilômetros. Chega-se ao Parque por estrada de terra a partir de São José 
do Barreiro. Há uma pousada muito procurada no interior do Parque: a Pousada dos Veados, 
que pode ser contatada pelo telefone 771192. O código de área é 0125. Voltando ao norte, no 
Estado do Piauí, encontramos o Parque das Sete Cidades com 7 formações rochosas e áreas de 
cerrado e caatinga. O acesso é asfaltado até a entrada e tem alojamento e restaurante. Para os 
que gostam de mergulho, o Brasil oferece o Parque de Fernando de Noronha, o número 10 no 
mapinha que aparece na sua tela. O parque encontra-se a 360 quilômetros de Natal e 545 de 
Recife. É um arquipélago com acesso aéreo, dispondo de acomodações e restaurantes simples. 
Na mesma linha de turismo, o número 20 no mapa representa o Parque Marinho de Abrolhos, 
a 70 quilômetros do litoral sul da Bahia. Não há permissão para permanência em terra firme 
e os visitantes devem hospedar-se nas cidades do litoral e de lá visitá-lo de barco. Para quem 
gosta de animais, o ideal é visitar o Parque do Pantanal Mato-Grossense, pois lá encontramos a 
maior concentração de fauna das 3 Américas. O acesso é feito através do rio Paraguai, a partir 
de Porto Jofre. Os visitantes precisam de autorização do Ibama. No Estado do Rio de Janeiro, 
pode-se visitar também o Parque Itatiaia, um dos mais frequentados do país. Tem serras, vales, 
quedas d'água e cerca de 600 espécies de aves. Chega-se por via terrestre pela BR-116, entrada 
para Itatiaia, ou pela Rodovia das Flores. Os dois últimos parques do programa de hoje são na 
verdade chapadas: a dos Guimarães e a Chapada Diamantina. A primeira tem o número 13 no 
mapa e é um ótimo passeio para quem gosta de caça e pesca. Não oferece acomodações, mas é 
permitido acampar. Mais informações na Prefeitura do Município pelo telefone 065 7911245. A 
Chapada Diamantina fica na Bahia e é formada por um relevo de montanhas de pedras e vales 
profundos. Mais dados com o Ibama do Estado. Até o próximo programa... divirtam-se!

UNIDADE 9

p. 84
Ex. 1 – Agora ouça os compradores conversando com o seu arquiteto e desenhe, na 
planta, as mudanças a serem feitas:

R: Parabéns! Belo apartamento.

M: É, nós também gostamos.

G: Já tem alguma sugestão?
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R: Sim, algumas. Vamos lá! Se eu fosse vocês, tiraria a churrasqueira, pois tenho experiência com 
outros clientes que se queixaram muito da fumaça que se espalha pelo apartamento.

M: É, já tinha pensado nisso. Eu também gostaria de tirar a hidromassagem, a acho meio inútil.
G: Concordo! Prefiro apenas um belo chuveiro forte, daquele tipo de prego!
R: Estou anotando... Fui visitar o apartamento e achei os azulejos da cozinha muito decorados... 

Será difícil desenharmos os móveis para combinar com eles.
M: Sim, mas não temos verba para mudá-los agora.
R: E o piso? Alguma ideia?
M: Na sala, tábua corrida, e, nos quartos, piso frio, cerâmica.
R: Nada de carpete?
M: Não, Laurinha e Mauro são alérgicos... Cerâmica é mais fácil para limpar.
R: Vamos por partes: a sala... a lareira fica, é muito bonita, não é?
G: Sim, gostamos muito.
R: Bem, aqui, no lavabo, um pequeno armário... Os móveis da sala serão feitos por um marceneiro 

ou comprados prontos?
G: Já temos bastante coisa. Vamos devagar!!! Vamos pular para a cozinha.
R: Aqui está um pequeno projeto: os armários, o espaço para o freezer, a geladeira, o micro-

ondas, a lava-louça...
M: Não gostei muito da cor da fórmica.
R: Poderemos discutir isto mais tarde.
M: Por favor, enche o quarto de empregada de prateleiras... Quero muito espaço para despensa. 

Poderíamos ter um armário para o material de limpeza, as vassouras, etc..., na área de serviço?
R: Claro! E não vamos mexer no banheiro de serviço! É tão pequeno... Que coisa!!
G: Nos demais banheiros e nos quartos, gostaríamos de armários simples, mesmo os embutidos... 

Práticos, mas sem muitos enfeites.
R: Está bem. Vocês conhecem algum marceneiro? Eu tenho um ótimo para apresentar.
G: Por que você não conversa com ele e pede um orçamento? Nós também conhecemos um. 

Poderemos ter dois orçamentos para comparar...

Ex. 3 – Jogo dos Advérbios:
1. O menino correu pra casa para conversar com o irmão.
2. O professor explicou a lição e agora os alunos estão entendendo.
3. Eles estão lendo o livro na biblioteca para poder entendê-lo.
4. Lá está o computador que compramos na loja.
5. Os cães ladram todas as noites e ninguém consegue dormir.
6. Os trabalhadores discutem com o presidente um aumento de salário.

p. 87
Ex. 7 – Você vai ouvir Camila descrevendo o seu quarto. Coloque os objetos mencionados 
nos lugares indicados por ela:
B: Oi, Camila, ouvi dizer que você se mudou.
C: Pois é, foi no sábado passado.
B: E que tal a nova casa?
C: Não é muito grande, mas é nova e aconchegante. Agora tenho até um quarto só para mim.
B: Que legal! E como ele é?
C: Bem, deixe-me ver... Perto da porta está uma cômoda com duas gavetas. Sobre a cômoda 

tem uma foto minha. Ao lado dela uma cadeira. Perto da janela colocamos a cama com a 
mesinha de cabeceira e em cima dela um abajur. Encostado à parede, do outro lado da janela, 
está uma bonita penteadeira que minha mãe me deu. Eu me penteio na frente do espelho 
da penteadeira todas as manhãs. Coloquei um abajur em cima dela para poder me maquiar, 
mesmo no escuro. Estou pensando em comprar uma escrivaninha para poder estudar e fazer 
minhas tarefas aí. Provavelmente, vou precisar de uma estante também porque eu gosto muito 
de ler e tenho um montão de livros que agora estão na sala.

B: Como gostaria de ter meu próprio quarto também! Eu durmo num quarto com minhas três 
irmãs, que dormem em dois beliches, por falta de espaço.

C: Venha me visitar qualquer dia destes!
B: Obrigada. Vou, sim!

p. 88
Ex. 10 – Ouça o áudio em que uma rede de televisão entrevista um ladrão pego em 
flagrante pela polícia. Depois, faça um resumo da entrevista utilizando o Discurso 
Indireto.
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TV: Onde você foi preso?
L: Quando estava saindo de um supermercado.
TV: Por que a polícia o prendeu?
L: Porque saí do supermercado sem pagar.
TV: Foi intencional?
L: Eu não tinha dinheiro para pagar! Estou desempregado há 5 meses!
TV: O que você estava tentando levar?
L: Uma lata de leite para o meu filho. Ele tem 6 meses e estava chorando de fome! Se você 

tivesse um filho chorando de fome e você, sem dinheiro, o que faria?
TV: Poderia ter recorrido a parentes, amigos...
L: Não tenho nem parentes nem amigos ricos. Todos estão na mesma situação que eu.
TV: Mas existem entidades filantrópicas, de caridade...
L: Não ia me rebaixar tanto! Tenho meu orgulho.
TV: Mas você não podia ter deixado de lado o seu orgulho pelos seus familiares?
L: Agora me arrependo do que fiz. Mas hoje de manhã, quando ouvi o choro do meu filho não 

pude raciocinar direito. Só pensei: tenho que conseguir leite pra ele!
TV: Acho que agora é um pouco tarde, não acha?
L: É... É tarde demais! Arruinei tudo! A minha vida, a vida da minha família... E agora? O que 

vai ser deles? Quem cuidará deles? Meu Deus!
TV: Luciana, em uma entrevista exclusiva para o programa Voz do Povo! Boa Tarde!

UNIDADE 10

p. 94
Ex. 5 – Ouça Fábio, Solange e Leonardo falarem sobre o que eles estão tentando 
aprender. Como estão praticando? Que problemas estão encontrando?
Fábio: Nunca pensei que fosse tão difícil aprender a tocar este instrumento. As cordas 

desafinam. Meu dedo já está dolorido e tenho até torcicolo quando fico mais de meia 
hora praticando. Mas não vou desistir! Até o fim do ano vou ser um dos melhores 
tocadores de violino da orquestra municipal. Vou continuar com minhas aulas diárias 
com dona Neli e vou praticar não uma, mas duas horas por dia em frente do espelho.

Solange: Já estudo inglês há 10 meses e não consigo sair do "verb to be": "I am, you are, he is...", 
"Do, Doesn't", "Do you have money?, Does she live?...". Acho tão difícil falar essa língua. 
Ouvir... tudo bem. Até que entendo alguma coisa, mas falar... é muito complicado. 
Você já tentou reproduzir o som do "th"? A professora disse que temos que colocar a 
língua entre os dentes e soprar! Aí é uma "molhação" - chove pra todo lado - (thanks, 
think...). Mas não vou desistir tão facilmente! Vou começar a pôr em prática as dicas da 
professora: repetir, repetir cada expressão ou frase nova como se fosse um papagaio, 
ler muito para aumentar o vocabulário e deixar a timidez de lado: participar bastante 
em sala de aula.

Leonardo: Desde cedo já gostava muito de dançar, sempre quis entrar numa escola de dança, mas 
meus pais nunca deram muita atenção a isso. Insisti algumas vezes, mas eles sempre 
mudavam de assunto. Hoje sou formado em física e leciono há 2 anos, mas nunca 
abandonei meu sonho de dançar! Sou bailarino, mesmo contra a vontade de meus 
pais, que aos poucos estão aceitando a ideia. Faço aulas de balé 3 vezes por semana 
e estou ensaiando muito para minha primeira apresentação no final deste ano.

p. 95
Ex. 8 – Ouça o áudio e faça uma lista das vantagens e das desvantagens de se morar 
em cada um dos 4 bairros:
Bairro A: Eu estou satisfeita com o meu bairro. É limpo e arborizado. Eu adoro o verde! A 

segurança também é um fator importante. Nunca ouvi falar em assaltos ou roubos 
neste bairro. E olhe que eu vivo aqui há mais de 30 anos! Conheço todo o pessoal 
do bairro. É que temos uma associação chamada "Associação Amigos do Bairro". Aí 
nos conhecemos e discutimos sobre eventuais problemas que apareçam e tentamos 
encontrar as soluções em prol da melhoria do bairro. Não tenho do que me queixar.

Bairro B: O problema do meu bairro é que há muitas crianças, moleques eu diria, que ficam 
brincando de bola até tarde da noite na rua. Vira e mexe estão batendo na porta da 
gente pedindo para pegar a bola que caiu no nosso quintal. O nível de cultura do 
pessoal aqui é o que me preocupa. Vivem dizendo palavrões, não respeitam os outros 
e ah... (ainda não sei qual dos vizinhos), mas vem à noite jogar lixo no quintal da 
gente. É o cúmulo! Estou sempre com a cabeça quente por causa destes vizinhos. Na 
primeira oportunidade, me mudo daqui. Estou aqui só porque o aluguel é barato e fica 
perto do meu trabalho.
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Bairro C: Aqui nós encontramos de tudo: açougue, padaria, supermercado, hospital, farmácia, 
escolas... Temos até um minishopping center! Praticamente você não precisa sair do 
bairro para nada. É o que mais me agrada neste bairro. Se não fosse pela falta de 
uma área verde, um parque, por exemplo, eu diria que é o bairro ideal! Você pode 
perguntar para qualquer morador daqui, que vai dizer a mesma coisa. Bom, talvez 
alguns reclamem do movimento dos carros, justamente por causa do comércio e das 
escolas que temos aqui, mas eu acho que a comodidade de ter tudo à mão, compensa 
isso, não é mesmo?

Bairro D: Meu marido reclama muito dizendo que é barulhento. É que moramos perto de uma 
escola e de uma rua onde, todas as quartas-feiras, vêm os feirantes e armam as 
barracas de feira. Eu não acho ruim, já que não preciso perder tempo para levar 
meus filhos para a escola e posso ir andando fazer a feira da semana. As frutas e 
verduras desta feira são sempre fresquinhas e baratas. Agora muitas mães, de outros 
bairros, que têm os filhos nesta escola reclamam do transporte. Dizem que os ônibus 
passam com pouca frequência e perdem muito tempo trazendo ou levando os filhos 
para a escola. Além disso, se eu pudesse falar com o prefeito, eu lhe pediria, além 
do problema do transporte, que cuidasse um pouco mais da limpeza deste bairro. Às 
vezes passam-se três, quatro dias e nada de coletarem o lixo, que vai se acumulando 
nas ruas... No verão, então, é a coisa mais desagradável do mundo!

p. 97
Ex. 12 – Ouça o áudio e dê a sua opinião sobre as soluções dadas para Tomás.
A: Seu Edson, a piscina tá com vazamento... Já tentei consertar mas não sei não... A água já 

baixou uns dois palmos!
*: Se a água continuasse baixando, telefonaria para a empresa que faz a manutenção da piscina.
B: Desculpe incomodar, seu Edson, mas estourou o gerador e, assim, a bomba que puxa a água 

para a horta não funciona...!
*: Se o gerador estourasse, eu compraria um novo gerador.
C: Seu Edson, não está dando! Preciso de um aumento... A Josefa está doente e, aqui, os médicos 

não sabem o que está havendo com ela... Tenho que levá-la para São Paulo.
*: Se o caseiro me dissesse isso, eu tentaria dar-lhe o maior apoio possível.
D: O jardineiro não veio, seu Edson! O churrasco é na próxima semana, o senhor vai trazer 

aquele pessoal todo da empresa e os jardins estão que é mato só...
*: Se o jardineiro que você chamou não viesse, eu pediria ao caseiro para que ele mesmo o 

fizesse.
E: Boa noite, seu Edson! Tô ligando porque o senhor pediu pra chamar o chaveiro pra fazer 

mais três chaves do cadeado do portão... Achei meio caro e, assim, tô ligando pra pedir 
autorização... Vai ficar em cinquenta reais, tudo bem?

*: Se o chaveiro estivesse pedindo muito pra fazer 3 chaves, chamaria outro pra fazer mais um 
orçamento. 50 reais é demais!

UNIDADE 11

p. 104
Ex. 4 – Ouça o áudio e escreva as palavras sendo ditadas.
1. foguete 2. gaivota 3. pequeno 4. exigente 5. guaraná 6. moleque 7. quintal 8. cabeça 9. 
guloso 10. requeijão 11. tesoura 12. goleiro 13. guerra 14. crânio 15. pátio 16. campeão 17. 
quadro 18. língua 19. aproximar 20. preguiça 21. cachoeira 22. chapéu 23. beterraba 24. 
pirulito 25. égua 26. competição 27. cavalo 28. embalagem 29. hospital 30. céu 31. automóvel 
32. calma 33. futebol 34. algodão 35. carregado 36. remédio 37. perigo 38. irritado 39. arrumou 
40. pessoal 41. garagem 42. firma 43. açougue 44. exercício 45. viajar 46. cédula 47. bacia 48. 
difícil 49. chão 50. exame 51. nascimento 52. compartilhar 53. mesma 54. personagem 55. ritmo 
56. música 57. musical 58. perfeito 59. exterior 60. cálculo 61. xícara 62. cruz 63. passatempo 
64. excelente 65. piscina 66. churrasco 67. milharal 68. exigir 69. manutenção 70. táxi 71. 
exausto 72. auxílio 73. fixo 74. experiência 75. peixe 76. sexta-feira 77. chuva 78. jardim 79. 
jeitoso 80. viagem

p. 107
Ex. 9 – Um casal está sendo acusado de ter assaltado uma loja de sapatos no centro 
da cidade. Os policiais estão interrogando as duas pessoas separadamente. Ouça os 
depoimentos e marque as contradições das respostas.
Depoimento 1 – Rosa
P: Bem, Rosa, o que você estava fazendo ontem às 17 horas?
R: Estava com meu namorado andando na cidade, olhando as vitrines. Nunca fazemos compras 

nesta época. É tudo muito caro!
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P: Então, vocês não compraram nada?

R: Só um par de chinelos para a mãe do meu namorado e depois tomamos um sorvete na 
padaria em frente à igreja da praça.

P: Você viu alguma coisa diferente por volta das 17h30, ali na praça?

R: Quando a gente estava saindo da padaria, um homem estava correndo feito louco em direção 
ao metrô e um policial estava tentando pegá-lo.

P: Vocês tentaram, de alguma forma, ajudar a polícia?

R: Não, não. Pegamos nossas sacolas, chamamos um táxi e fomos pra minha casa.

P: SACOLAS!!! Mas você não comprou só um par de chinelos?

Depoimento 2 – Luís

P: Bem, Luís, o que você estava fazendo ontem às 17 horas?

L: Estava passeando com minha noiva no centro da cidade, fazendo algumas compras de Natal.

P: Qual foi a última coisa que vocês compraram?

L: Acho que foi um par de chinelos para minha mãe. Ela está fazendo aniversário hoje. E eu não 
sei o que estou fazendo aqui.

P: A que horas vocês foram embora?

L: Por volta das 20 horas.

P: Para onde vocês foram?

L: Fomos ao cinema e depois para a minha casa.

P: Ahh! Para a sua casa.

L: É sim, senhor. Do cinema, fomos pra minha casa, andando e conversando sobre o filme. Minha 
casa fica a dois quarteirões do cinema.

P: Alguma coisa está errada. Acho que estamos entrevistando pessoas com álibis bem diferentes...

UNIDADE 12

p. 114
"Medicina Caseira" Você vai ouvir algumas receitas fáceis e baratas que a vovó ensinava 
e que os médicos aprovam. Faça anotações. Ouça o áudio e relacione as nformações aos 
problemas mencionados.

A: Hoje estou que não aguento!

B: O que aconteceu?

A: É a minha dor de cabeça...

B: Ressaca?

A: Não, não é de bebida, não! É uma enxaqueca que às vezes me atormenta.

B: O que você está tomando?

A: Só um analgésico que comprei na farmácia, mas não está adiantando muito, não!

B: Olha, eu tenho um tratamento que é uma tradição de família. Você não quer experimentar?

A: Faço qualquer coisa pra me livrar desta dor!

B: É só colocar rodelas frias de batata nas têmporas e a sensação de frio parece que interfere na 
dor. Compressas de água gelada fazem o mesmo efeito.

A: Ah, mas isso é fácil! Vou experimentar agora mesmo! Obrigado.

1. Vocês querem saber o que eu faço quando tenho problemas de saúde? Nunca tomo esses 
remédios industrializados. Podem fazer bem para um certo sintoma, mas é quase certo 
que prejudica alguma outra parte do seu organismo, principalmente o seu estômago ou o 
intestino. Experiência própria! Por isso, quando começo a tossir, como um sintoma de uma 
gripe ou resfriado, fervo folhas de guaco com limão, noz-moscada e depois adoço com mel. 
A proporção do preparo é dez gramas para um litro de água. Toma-se uma xícara desse 
preparado por dia. Para mim, é tiro e queda! Experimente!

2. A: Nossa! O que foi que aconteceu?

 B: Fui pra praia e exagerei no banho de sol.

 A: Você passou alguma coisa?

 B: Sim, mas o ardor continua o mesmo!

 A: Eu nunca experimentei, mas um amigo meu me disse que folhas espremidas da dália podem 
ser colocadas sobre ardências na pele e são muito eficazes não só para queimaduras, mas 
para picadas de insetos também. Quem sabe te ajude...

 B: Não custa tentar. Acho que mal não vai fazer.
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3. Vocês se lembram de como eu estava ontem? Fui a uma festa na noite anterior e exagerei na 
bebida! Vocês sabem que eu não sou de tomar... Bem, em casa a minha avó tem um remédio 
mágico pra tudo. Me viu todo caído, com a cabeça latejando e ela me fez mastigar duas folhas 
de alcachofra. Depois de um tempo, já estava bem melhor! Acredite e experimente se quiser!

4. A: Experimente esta receita e você vai até esquecer que estava com dor de dente: um gargarejo 
com o suco da fruta da amoreira é ótimo pra isso.

 B: Em casa nós fazemos bochechos com chá de erva-cidreira morna. Se o dente estiver aberto, 
é bom amassar folhas de hortelã e colocar no local. Eu faço isto desde que era criança.

 C: Acho que vou tentar usar a receita de vocês dois. Não aguento mais esta dor!

5. A: Eu tenho dó do meu filho que chora por causa de umas assaduras no bumbum.
 B: Olha, eu não sei se serve pra assaduras de bebê, mas folhas de picão, esmagadas, 

empregadas em emplastros, aliviam bastante inflamações da pele. Não quer provar?
 C: Em casa, usamos muito banhos com água fervida de picão para qualquer problema da 

pele: alergias, coceiras, bolhas...
 A: Bom, se vocês duas estão dizendo isso, acho que vou provar. Depois lhes conto o resultado.

p. 117
Ex. 5 – Faça o exercício 5, ouça o áudio e verifique se suas informações estão corretas.
"Dengue no Bairro! Pode ser Fatal!"
A dengue é causada por um vírus transmitido pela picada do pernilongo-rajado, o Aedes aegypti. 
Ele tem o corpo preto e branco e pica durante o dia. Muitos deles ainda não estão contaminados e, 
portanto, não transmitem a doença. Vamos agir rapidamente e acabar com os locais onde eles se 
reproduzem. Este pernilongo já está em quase todos os bairros de Campinas, inclusive no nosso! 
Já temos caso de dengue no bairro! Nesta situação, a doença pode se espalhar rapidamente.
Há quatro tipos (variedades) do vírus da dengue. Seja qual for o tipo que se pega pela primeira 
vez, os sintomas são os mesmos, ou seja: 1 - dores no corpo, 2 - dores nos olhos e com dificuldade 
para olhar a claridade, 3 - febre alta, 4 - manchas avermelhadas ou grosseiros na pele. A pessoa 
fica doente por quase duas semanas. Cada pessoa só pega uma vez cada tipo de dengue, 
podendo ter, então, até quatro vezes dengue.
CUIDADO! Depois de ter tido dengue pela primeira vez, nas outras vezes, você pode ter a 
DENGUE HEMORRÁGICA. Nem todos apresentam este sintoma, mas nas pessoas em que a 
doença se manifesta mais gravemente, 10% a 20% das pessoas morrem. Esta situação se agrava 
quando há uma grande epidemia e os hospitais não conseguem atender todo mundo. A dengue 
hemorrágica não é outro tipo de dengue, mas, sim, resultado da reação do organismo, que já foi 
sensibilizado pela primeira dengue. A melhor coisa é não ter a primeira dengue!
COMO PREVENIR? Conheça os hábitos do pernilongo e elimine os criadouros!
O pernilongo-rajado coloca seus ovos em lugares que acumulam água limpa e parada em casas, 
quintais e terrenos baldios. Nesses locais, os melhores criadouros são: 1 - vasos com água e 
plantas aquáticas ou flores, 2 - pratos embaixo de vasos ou xaxim, 3 - latas, 4 - garrafas e vidros, 
5 - pneus, 6 - copos e sacos plásticos, 7 - bromélias ou qualquer planta que acumule água em 
seu interior, 8 - caixas d'água ou tambores destampados, 8 - buracos em árvores, 9 - locais onde 
se prepara concreto ou massas em construções, que formam verdadeiras bacias, e qualquer 
recipiente que acumule água.
O pernilongo pode procriar até mesmo em uma tampinha de garrafa que contenha água. A 
fêmea coloca ovos e as larvas se desenvolvem rapidamente, virando pernilongos adultos em 
cinco a sete dias com o calor. Somente fêmeas picam, porque precisam de sangue para produzir 
ovos. Uma fêmea que contenha o vírus da dengue transmite para todos os seus filhos, que ao 
picarem uma pessoa também transmitem a doença. O pernilongo voa distâncias de até cem 
metros!
VAMOS ACABAR COM O MOSQUITO DA DENGUE!
Elimine de sua casa e quintal todos os criadouros! Organizem-se em grupos em cada quadra 
para limpeza de terrenos! Fiquem vigilantes com o lixo nos terrenos! Contribua com a Sociedade 
do Bairro!
PASSE ESSAS INFORMAÇÕES PARA OUTROS, ESPECIALMENTE VIZINHOS! Sem os focos de 
pernilongo ao redor (cem a quinhentos metros), sua família estará segura!

p. 118
Ex. 8 – Leia o anúncio do livro e ouça a resposta que ele recebeu de três pessoas. 
Responda, a seguir, às perguntas do livro.

1. Oi! Meu nome é Rosana, tenho 18 anos e moro em Recife, Pernambuco. Estudo Biologia e 
adoro viajar, conhecer outras terras, outras culturas, outras pessoas. Gosto muito de ler, ouvir 
música e caminhar. Li o seu anúncio e resolvi escrever esta carta porque me interessa muito 
saber sobre Mato Grosso. Durante as férias do próximo ano, estou planejando visitar a sua 
terra, principalmente o Pantanal. Sou fascinada pela natureza e faço parte de um movimento 
que defende a preservação da natureza. Gostaria que você me desse maiores informações, 
não só sobre o Pantanal, mas sobre diversos lugares do Mato Grosso que, de repente, eu 
poderia visitar. Gostaria de saber qual é o seu hobby, qual é o seu interesse por Pernambuco, 
para fazermos uma troca de informações.
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 Mas aqui vão algumas informações a respeito de Recife: é a capital do Estado de Pernambuco, 
junto ao oceano Atlântico, na confluência dos rios Capibaribe e Beberibe.

 Os canais dividem a cidade em vários distritos, como os de São José, centro comercial e 
financeiro situado em uma península; Boa Vista, centro residencial e comercial em terra firme 
e Santo Antônio, um distrito de escritórios governamentais que se encontra na ilha de Antônio 
Vaz. Devido a seus numerosos canais, algumas vezes Recife é chamada de a "Veneza da 
América". Suas principais indústrias são o refino do açúcar, as fábricas de algodão, as fundições, 
o abacaxi em conserva, o processamento de tomate e a produção de cimento, papel, tecidos e 
produtos de couro. É a sede da Universidade Federal de Pernambuco (1946), da Universidade 
Católica de Pernambuco (1951) e da Universidade Rural Federal de Pernambuco (1954). 
De empório comercial no século XIX a centro industrial do Nordeste no século XX, Recife foi 
alargando sua importância regional até dividir com Salvador a hegemonia política, cultural 
e econômica sobre todo o Nordeste, situação que se reflete até no carnaval: só em Recife se 
encontram multidões dançando nas ruas que possam competir com as que seguem os trios 
elétricos na capital da Bahia.

 Será que isto é suficiente? O que mais você gostaria de saber?
 Aguardo ansiosamente sua resposta.
 Rosana de Melo Ferreira

2. Olá, estou respondendo ao seu anúncio de domingo. Sou pernambucano de nascença, mas, 
atualmente, resido em Ouro Preto, Minas Gerais. Meu nome é Alberto, 19 anos, estudante de 
Química, que adora esportes radicais.

 Resolvi escrever porque gostaria que você me desse informações sobre a sua terra. Como saí 
muito pequeno de Pernambuco, não posso lhe dar informações sobre ele, mas você já conhece 
Ouro Preto? Ouro Preto, onde moro agora, tem seus encantos. Como você já deve saber, é uma 
cidade histórica e muitas casas mantêm ainda seu estilo colonial. Desde 1980, é considerada 
patrimônio cultural da humanidade pela agência das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco). Ela foi resultado da aglutinação, para fins administrativos, de 
uma série de povoados dedicados ao garimpo do ouro. O desenvolvimento da produção de 
ouro nos garimpos teve sua fase mais importante entre 1730 e 1760 quando mais de 35.000 
kg do metal foram extraídos. No século XIX, apesar da decadência econômica ocorrida com 
o esgotamento do ouro, a cidade ainda era politicamente importante, pois, em 1823, foi 
elevada à capital da província de Minas Gerais, com o nome de Ouro Preto. Em 1897, a capital 
foi transferida para a recém-construída Belo Horizonte, mas a cidade assumiu posteriormente 
sua função de centro histórico. Da década de setenta em diante, intensificou-se sua função 
turística motivada pelos trabalhos de restauração do acervo artístico e arquitetônico da cidade 
e pela organização sistemática dos festivais de inverno da Universidade Federal de Ouro Preto, 
nos meses de junho e julho. Todo esse processo de preservação foi premiado pela Unesco em 
1980. Talvez você já soubesse de tudo isso, não é mesmo? Acho que, sabendo a área de seu 
interesse, poderemos fazer trocas de informações muito úteis a ambos. Escreva-me.

 Atenciosamente,
 Alberto de Souza Ramos Filho

3. Olá, Giovanni! Sou Kátia e tenho 19 anos como você. Também sou estudante de Medicina, 
em São Paulo, mas sou de Manaus. Seu anúncio chamou minha atenção, primeiro porque 
temos muito em comum (idade e área de especialização) e, segundo, porque gostaria de me 
corresponder com alguém de outros lugares do Brasil, para fazer troca de informações.

 Bem, aqui vai algumas informações sobre mim: sou alta, nem muito gorda, nem muito magra, 
nem muito feia nem muito bonita, morena, cabelos e olhos castanhos. Além dos estudos, 
passo o tempo praticando natação e andando de bicicleta no parque. Gosto também de fazer 
compras e assistir à televisão (embora não me sobre muito tempo para isso). Gostaria que 
você escrevesse mais sobre si mesmo, sobre o curso de medicina da sua faculdade. Escreva-
me também sobre a sua terra.

 Você estaria interessado em conhecer a minha terra, Manaus? Aqui vão algumas informações 
sobre ela: é a capital do Estado do Amazonas e constitui um porto às margens do rio Negro, 
próximo de sua confluência com o rio Solimões para formar o Amazonas. A cidade, na qual 
podem atracar transatlânticos, é um dos principais portos em processo de desenvolvimento 
da Bacia Amazônica e estende sua influência aos vizinhos estados de Roraima, Acre e o norte 
de Rondônia, que escoam por ali seus produtos. Manaus experimentou a partir de 1890 seu 
período áureo, com a riqueza produzida pelo boom da borracha. Os donos de seringais 
enriqueceram além do previsível e foram construídas residências suntuosas, o esplêndido 
Teatro Amazonas, onde faziam temporada as melhores companhias de ópera europeias e 
belos edifícios públicos.

 O fim do ciclo da borracha teve profundo efeito sobre a cidade, que viu decair seu comércio, 
diminuir a arrecadação e perder a glamurosa vida da belle époque. Mas a importância do seu 
papel na região amazônica levou à implantação da Zona Franca de Manaus, que fez com que 
a cidade entrasse num novo período de crescimento.

 Transformou-se também no principal centro de turismo ecológico do país, através dos 
admiráveis "hotéis da selva" que reúnem o conforto da civilização com o contato direto com a 
natureza exuberante dos arredores da cidade.

 Não vou escrever nada sobre São Paulo, onde estou morando agora, porque provavelmente 
você já a conhece.



48

 Se você puder responder a esta minha carta, ficarei muito feliz.
 Aguardando sua resposta, despeço-me.
 Abraços,
 Kátia Montenegro

UNIDADE 13

p. 123
Ex. 1 – Ouça o áudio e identifique para qual das posições abaixo os candidatos estão 
sendo entrevistados:
1) A: Trouxe o seu currículo?
 B: Aqui está.
 A: Vejo que você fez Técnico em Informática. Você já tem experiência no ramo?
 B: Trabalhei três anos como analista de sistemas em uma empresa multinacional e dois em 

uma empresa nacional.
 A: Você domina todas as linguagens que colocamos no anúncio?
 B: Algumas nunca cheguei a usar nestes cinco anos de experiência, mas tenho conhecimento 

de todas elas através do curso Técnico em Informática. Tenho certeza de que não haverá 
nenhum problema.

 A: Gostaríamos de fazer um teste. Você se importaria?
 B: Não, senhor. Estou à sua disposição.
 A: Então, por aqui, por favor.

2) C: Vejamos... Você se formou há 3 anos, fez residência no Rio, trabalhou no Posto de Saúde 
da Prefeitura por... quantos anos?

 D: Um ano. Depois comecei a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia. Na verdade, ainda 
continuo trabalhando lá.

 C: E por que você quer trabalhar conosco?
 D: Bom, desde que me formei, sempre trabalhei com a prefeitura. Foi uma ótima experiência, 

mas o que eles nos pagam é muito pouco. Por isso, paralelamente gostaria de trabalhar 
em uma clínica particular, não somente pelo dinheiro, mas muito mais por uma experiência 
diferente. Sei que em clínicas particulares os médicos têm mais recursos, principalmente em 
equipamentos.

 C: Por que você escolheu esta especialidade?
 D: Eu adoro crianças! Acho que o sorriso de uma criança compensa qualquer sacrifício.
 C: Muito bem. Estaremos entrando em contato com você na próxima semana. Muito obrigado 

por ter vindo.
 D: Eu é que agradeço.

3) E: Quantos anos de experiência?
 F: Quase dez anos.
 E: Sempre no mesmo ramo?
 F: Na verdade, trabalhei por sete anos na loja do meu pai, fazendo todo o trabalho 

administrativo. Foi aí que aprendi tudo sobre a área de pessoal. Eu era encarregada da 
folha de pagamento dos funcionários. Depois, quando meu pai resolveu fechar a loja, 
comecei a trabalhar em um hospital para fazer o mesmo tipo de trabalho.

 E: Fez algum tipo de curso sobre o assunto?
 F: Na verdade, não. Aprendi com as pessoas experientes que me passaram todos os seus 

conhecimentos. Depois, foi só prática.
 E: Por que você deixou o emprego no hospital?
 F: Porque ficava muito longe da minha casa. Precisava tomar três ônibus para ir e três para 

voltar. Perdia muito tempo.
 E: Muito bem. Vamos analisar bem o seu caso e entraremos em contato.
 F: Obrigada pela atenção.

p. 124
Ex. 4 – Ouça o áudio e preencha a agenda de Ana. Algumas anotações já foram feitas, 
mas três delas estão erradas. Corrija-as e complete o restante das informações:
Ana: Bom dia, Seu Otávio. Como foi o final de semana?
Chefe: Bem, obrigado. E você?
Ana: Não muito bem. Peguei um resfriado e...
Chefe: Espero que esteja melhor, pois a semana vai ser longa.
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Ana: Ah! Sim, senhor. (Atchim!) Já estou bem melhor.
Chefe: Pegue a agenda e venha até minha sala, por favor.
Ana: Sim, senhor. (Atchim!)
Chefe: Vamos começar com as prioridades da semana. Hoje, primeiramente, reserve uma 

passagem ida e volta para Buenos Aires na 6ª feira, dia 14, o primeiro voo. Confirme a 
passagem na 5ª-feira para evitar qualquer problema.

Ana: Sim, senhor (Atchim!)
Chefe: Hoje, ainda, ligue para o senhor Pablo Costa da MGT e marque nossa reunião para 6ª 

feira às 12h, se possível. Deverei estar em Buenos Aires por volta das 10h. Amanhã, 3ª 
feira, não se esqueça de enviar os convites do coquetel de Natal a todos os nossos clientes. 
Imprima, primeiro, uma lista atualizada dos cadastros de clientes. 4ª feira é aniversário 
de minha esposa. Compre rosas vermelhas, um cartão e uma caixa de chocolates.

Ana: Sim, senhor. Aposto que ela vai ficar muito feliz!
Chefe: Ligue para o clube na 5ª feira e cancele meus jogos de tênis, pois vou receber dois 

fornecedores do Japão aqui no escritório. Reserve a sala de reuniões para as 9 horas e 
também uma mesa no restaurante "Sendai" para três pessoas às 13 horas.

Ana: Atchim, Atchim... Sim, senhor.
Chefe: Vou direto para o aeroporto na 6ª-feira e só retornarei para o escritório na 2ª pela 

manhã. É só, por enquanto... Ah! E não esqueça...

p. 129
Ex. 17 – Ouça o áudio e escreva por extenso os números que você ouve nas frases:
a. Você tem cinquinho pra emprestar?
b. O grupo dos quarentões tem mais fôlego do que os jovens!
c. As frutas daqui são de primeiríssima qualidade!
d. Você tem certeza de que consegue comprá-lo com um cenzinho?
e. Você está louca, mulher? Gastar duzentão nessa porcaria?
f. Alexandre, cinquentão? Imagine! Com aquele corpo de atleta, não acredito!
g. Pode me dar um pedaço? Unzinho só, vai...
h. Ela é sempre a primeirona da classe! Nunca tirou abaixo de nove.

UNIDADE 14

p. 139
Ex. 14 – O Sr. Monastério acabou de retornar de uma viagem de negócios em Nova 
Iorque. No escritório, a Sra. Zélia lhe faz algumas perguntas. Ouça o áudio e complete 
o exercício do livro.

Zélia: Seja bem-vindo, Sr. Monastério.

M: Obrigado. Já era tempo!

Z: Quantos dias o senhor ficou em Nova Iorque?

M: Trinta e cinco dias, precisamente.

Z: Como foi a viagem?

M: Apesar de cansativa, foi um sucesso. Fechamos um contrato muito lucrativo para a empresa. 
Refiro-me a uns cinquenta mil reais mensais!

Z: Nossa! Quanto tempo o senhor levou para convencê-los?

M: Uma semana foi o suficiente para mostrar a eles todo nosso potencial.

Z: E por que o senhor demorou tanto para voltar?

M: Precisei acertar alguns detalhes de programação e instalação.

Z: Onde vamos abrir mais uma filial?

M: Em Portugal, perto de Lisboa.

Z: Quando será a inauguração?

M: Ainda não temos data marcada, mas, com certeza, será antes de junho deste ano.

Z: O que eles acharam do prazo estimado?

M: Concordaram sem problemas e não veem a hora de ter por lá uma loja de doces caseiros 
brasileiros.

Z: Parabéns, Sr. Monastério!
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UNIDADE 15

p. 146
Ex. 9 – Vamos agora ouvir 3 pessoas passando recados: preencha as anotações do livro 
e discuta com seu colega.

1) A: Bom dia, Sr. Toledo.

 T: Bom dia, dona Elza. Algum recado pra mim?

 A: Sim, senhor. Seu primo que está na Itália ligou e disse que está vindo ao Brasil em julho 
para passar as férias com a família. Ele disse que iria telefonar outra vez no domingo à 
noite.

 T: Disse quanto tempo ficaria no Brasil?

 A: Não, senhor. Mas disse que pretendia visitar seus tios no Paraná e seu irmão em Pernambuco.

 T: Obrigado.

2) B: Bom dia, Sr. Silvério. Dormiu bem?

 S: Bom dia, Lúcia. Dormi igual a uma pedra.

 B: Tenho um recado urgente do Sr. Mendes, da ABC Turismo.

 S: Sim? Espero que não seja cobrança.

 B: Não, senhor. O Sr. Mendes disse que não conseguiu reservar a passagem para amanhã, por 
causa do feriadão. Parece que deixou feita a reserva para 2ª feira de manhã, no primeiro 
voo. Disse também que vai ficar de olho em algum cancelamento.

 S: Meu Deus! Não posso ficar aqui até 2ª feira! Ligue pra ele, por favor.

3) C: Bom dia, dona Marta. Fez boa viagem?

 M: Bom dia, foi muito bom, mas estou cansadíssima! Alguém ligou na minha ausência?

 C: Não, senhora, mas o Sr. Pedro, o caseiro da sua chácara, esteve aqui.

 M: E o que ele queria?

 C: Disse que precisa deixar o emprego de caseiro, por motivos pessoais. Problemas familiares, 
me parece. Disse que tem uma pessoa de inteira confiança para ficar em seu lugar. Deixou 
o telefone dessa pessoa se interessar à senhora. Disse que viria amanhã para acertar tudo 
pessoalmente.

 M: Mas o Pedro está comigo há tanto tempo! Eu gostava muito dele! Ele não disse quais eram 
esses "motivos pessoais"?

 C: Não, senhora.

p. 148
Ex. 11 – Ouça o áudio e preencha as informações solicitadas no livro.

1) B: Hotel Mendonça, boa tarde!

 A: Boa tarde! Sou Álvaro, da BCD Turismo. Gostaria de falar com dona Elza sobre a sala para 
a conferência marcada para a próxima semana.

 B: Um momento, vou transferir a ligação.

 E: Alô, seu Álvaro? Aqui é Elza. Tudo bem?

 A: Tudo bem. Estou ligando para saber sobre a sala para a conferência de que lhe falei na 
semana passada.

 E: Gostaria de ter alguns detalhes para poder organizar tudo. Quantas pessoas estarão 
participando?

 A: Calculamos de cento e cinquenta a cento e oitenta pessoas.

 E: É um número grande de participantes! Qual é o número de conferencistas?

 A: São sete conferencistas.

 E: Sete conferencistas... E que tipo de material vão necessitar?

 A: Uma mesa grande com um microfone para cada conferencista, além de vídeo, retro, tela 
para projeção... E, ah!, por favor, poderia providenciar água e café para cada um dos 
conferencistas?

 E: Água e café... Um adorno de flores no centro da mesa será suficiente?

 A: Me parece ótimo! Vamos também ter um intervalo de manhã e um à tarde. Seria bom servir 
café, chá, sucos, salgadinhos e biscoitos para todos os participantes.

 E: A que horas vão ser os intervalos?

 A: O da manhã às 10h30 e o da tarde às 15h.

 E: Às 10h30 e 15h... Não se preocupe, seu Álvaro. Tudo estará conforme seu pedido.

 A: Obrigado.

2) A: Hotel Mendonça, bom dia!
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 H: Bom dia! Sou Henrique da Dante Empreendimentos e necessitamos de um local para a 
realização de uma recepção.

 A: Pois não. Para quantos participantes?

 H: A nossa previsão é para quarenta ou cinquenta pessoas.

 A: Que tipo de recepção os senhores pensam fazer? Tipo bufê, sem colocar as mesas para os 
convidados, ou tipo jantar, com assentos para cada convidado?

 H: Nós estamos pensando em oferecer um jantar para os convidados. Há alguma sala com 
mesas e cadeiras suficientes?

 A: Para esse número de convidados não há problema. Como deseja a disposição das mesas? 
Alguma mesa para convidados especiais?

 H: Sim. Uma mesa retangular para servir os nossos convidados especiais. São 5 pessoas. 
Gostaria que providenciassem também um microfone para o condutor da recepção. Estamos 
preparando também uma faixa de boas-vindas para ser colocada atrás da mesa principal. 
Isso é possível, eu suponho...

 A: Naturalmente! Nossos funcionários se encarregarão de fixar a faixa. E sobre a comida a ser 
servida na recepção?

 H: Ah, sim! Quanto ao cardápio...

3) A: Hotel Mendonça, às suas ordens.

 I: Gostaria de reservar uma sala para uma reunião, na sexta-feira que vem.

 A: Empresa ou particular?

 I: É uma reunião da diretoria da Imóveis Gonzaga.

 A: Quantos participantes?

 I: Vinte e duas pessoas.

 A: Algum equipamento extra?

 I: Um quadro branco, um vídeo e um gravador são imprescindíveis.

 A: Microfone também?

 I: Não creio que seja necessário. Vocês têm serviços de xerox, em caso de necessidade?

 A: Temos uma copiadora no andar térreo, disponível a todos os nossos clientes. Alguma bebida 
ou comida para ser servida durante a reunião?

 I: Somente água para cada um. Faremos um intervalo para um cafezinho às 11 horas. 
Providenciem canapés, salgadinhos e docinhos, por favor.

 A: Muito bem, senhor. A reserva já está anotada.

UNIDADE 16

p. 151
Entrevistas

Entrevista com Walter – Peru

? – Com quem e quando você veio ao Brasil?

W – Em 1990, com minha esposa, que estava com seis meses de gravidez.

? – Qual era a sua expectativa quanto à vida no Brasil?

W – Obter maior oportunidade de trabalho na minha área profissional.

? – Qual foi o seu maior choque ao chegar ao Brasil?

W – A instabilidade econômica dessa época e a burocracia brasileira.

? – Como é a sua vida, atualmente?

W – Já com o visto permanente e com intenções de radicar-me definitivamente no Brasil, levo 
uma vida tranquila, em todos os sentidos, junto com minha família.

? – Compare o Brasil com o Peru.

W – Do ponto de vista econômico, o Brasil tem uma maior renda per capita; climaticamente, o 
Brasil é melhor para a agricultura e a população em geral, pois há mais área verde e menos 
poluição. Socialmente falando, acho que os dois países têm problemas similares.

Entrevista com Dolores – Espanha

? – Com quem e quando você veio ao Brasil?

D – Vim sozinha, em 1962, porque meus pais já moravam aqui.

? – Qual era a sua expectativa quanto à vida no Brasil?

D – Vim visitar meus pais. Vim só com esta intenção, mas conheci aqui meu futuro marido e 
acabei ficando.

? – Qual foi o seu maior choque ao chegar ao Brasil?
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D – A mistura de raças, porque na Espanha existe uma maior uniformidade. Encontrava pessoas 
com traços orientais e, ao lado, havia pessoas muito louras, dobrando a esquina, encontrava 
um negro...

? – Como é a sua vida, atualmente?

D – Muito boa: formei uma família, graças ao trabalho consegui comprar uma casa e tenho 
muitos amigos. Durante quinze anos fui secretária executiva, mas me realizei com meu 
trabalho como professora. Mas com luta e esperança como a da maioria dos brasileiros.

? – Compare o Brasil com a Espanha.

D – Ambos são paises latinos; portanto, as pessoas são amigáveis e hospitaleiras, mas me 
parece que o futuro no Brasil pode ser mais excitante, porque apresenta maiores riscos, e, 
assim, nossa vida se transforma numa constante aventura. A Espanha é a terra dos meus 
antepassados e o Brasil é a terra dos meus descendentes. Os dois países estão unidos em 
mim. Tenho carinho pelos dois.

p. 156
Ex. 8 – Três pessoas, em estágios diferentes da vida, vão falar sobre o seu dia a dia e 
seus planos para o futuro. Anote as informações, inclusive as queixas, escrevendo na 
última coluna as sugestões para melhorar a vida delas.

(Sílvio): Meu nome é Sílvio, sou estagiário desta empresa há seis meses. Atualmente recebo 
treinamentos na minha área. Mas já não aguento mais ficar só ouvindo explicações e 
fazendo trabalhos de menor importância. Gostaria de terminar logo o colégio, fazer a 
faculdade. Mas, por enquanto, preciso ter paciência e ser um estagiário exemplar para ser 
efetivado e, com empenho, poder receber muitas promoções. Quero chegar muito alto.

(Mateus): Sou engenheiro e trabalho nesta empresa há quinze anos. Às vezes, o meu trabalho é 
externo: inspecionar obras. Mas a maior parte do meu dia é fazer reunião com o meu 
grupo de projeto, visitar e almoçar com clientes. Por isso tenho de trabalhar de terno e 
gravata, usar crachá, bater o cartão todos os dias e dar satisfação aos meus chefes. Já 
não suporto isso! O meu sonho é tornar-me autônomo e ter meu próprio negócio, minha 
própria empresa. Quero ser dono de mim mesmo, sem ter de dar satisfações a ninguém.

(Jorge): Eu me aposentei há dois anos. A minha rotina consiste em acordar às 5 horas, no 
mesmo horário de quando era empregado. Depois, faço meu passeio matinal pelo 
parque e me encontro com alguns colegas também aposentados, para um bate-
papo. Em casa, leio livros, assisto à TV. Odeio não ter o que fazer. Tenho saudades 
da disciplina, dos regulamentos da empresa onde trabalhava. Odeio também fazer 
fila para receber a mísera aposentadoria que recebo todos os meses. Mas um dia vou 
abrir um pequeno negócio para, assim, ter o que fazer e também poder ajudar o meu 
filho no orçamento familiar. Minha meta é alcançar uma estabilidade física, emocional 
e financeira.

UNIDADE 17

p. 168
Ex. 14 – Ouça os diálogos e complete os espaços em branco. Observe os diferentes 
sotaques regionais.
(do Interior de SP)
A. Tô procurando um subrado pra morá. Minha muié qué uma casa bem grande!
B. Por quê?
A. Tem mais dois fio chegando.
B. E o senhô quer perto da cidade?
A. É claro, ôme! Meu filho vai sê doutô, vai estudar Medicina na faculdade da cidade.
B. Num dá pra ser um sitiozinho perto da cidade, uns 10 km de carro?
A. Num dá, não. Quero morá bem no centro da cidade.

(do Rio)
A. Pô, já são cinco horas e as meninas ainda não chegaram da excursão.
B. Calma, Roberto! Talvez elas estejam no trânsito. Tu não acabou de ouvir que a estrada foi 

interditada e o ônibus teve que desviar por um caminho muito mais longo?
A. É, tu tem razão. Acho melhor a gente esperar mais um pouco antes de tomar quaisquer 

providências.

(do Norte)
A. Ô, Zé, assim não dá! Já falei a Ricardo que você tem que vir aqui visitar esse cliente urgente. 

Ele já tá aperriado demais! O pedido que ele fez ainda não foi entregue e já estourou o nosso 
prazo.
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(do Sul)
B. Bá, chê! Já despachei esse pedido, há muito tempo, pela transportadora "Digan". Vou verificar 

onde foi parar esse pedido e assim que tiver solucionado esse problema irei pessoalmente 
falar com o cliente. Ah! E já aproveito para comer um vatapá aí com vocês da filial.

A. Combinado, vê se me liga assim que tiver notícias! E quando vier pra cá não esqueça de trazer 
este tal de chimarrão de que vocês tanto falam. Quero ver se é bom mesmo!

B. Bá, chê! Já vou pôr na mala pra não esquecer. Até breve! Tchau.

UNIDADE 18

p. 174
Ex. 3 – Ouça o áudio e descubra qual o lugar ideal para passar as férias mencionado por 
cada um dos personagens e o motivo da preferência.
(Manuel): Nas próximas férias quero ir a alguma praia. Mas não qualquer praia. Tem que ter 

ondas muito fortes para poder surfar. Pra mim surfe na praia é o máximo! Desde que 
peguei o gosto por este esporte, férias pra mim é sinônimo de surfe.

(Dálton): Não preciso ir muito longe para ter minhas férias ideais. Como sou fanático por futebol, 
uma pelada com meus amigos, no campinho perto da minha casa, já dá esse ar de 
férias pra mim. Agora, se puder ir assistir a um jogo do meu timão num estádio, seria 
legal! Poderia ir até todos os dias, se possível. Um campeonato, então! Eu poderia 
passar as férias inteiras jogando ou assistindo a um jogo de futebol.

(Celina): Pra mim férias tem que ser num lugar tranquilo, longe do corre-corre da cidade, com 
muito verde, riacho, uma cabana sem rádio nem televisão. Não quero ter nada que 
me lembre o trabalho, a agitação da cidade. É que, geralmente, quando tiro férias, é 
porque estou realmente estressada. Preciso ter um tempo pra esquecer que existe o 
bendito desse relógio que me faz lembrar a todo momento a hora pra sentar, hora pra 
levantar, hora pra telefonar, hora pra falar com o chefe...

(Kátia): Eu passo a maior parte das minhas férias em lojas, shopping centers, supermercados. 
Acho que sou uma consumidora sem concorrente. Meus pais e meus amigos já acham 
que isso é doença! E talvez seja mesmo! Viajando ou não viajando, tendo ou não tendo 
dinheiro, preciso estar perto de um estabelecimento comercial.

UNIDADE 19

p. 185
Ex. 6 – Ouça os instrutores explicando a prática de certos esportes. Siga suas instruções 
fazendo mímicas e adivinhe a que esporte eles se referem.

1. Mantenha o seu braço reto. Seus olhos devem estar sempre acompanhando a bola. Não se 
mexa demasiado. Coloque a bola no campo do adversário, bem longe do oponente para que 
ele não possa rebater.

2. Deite-se de costas. Não entre em pânico. Sinta a água. Mantenha seu corpo reto e bem 
devagarinho bata suas pernas com força.

3. Lembrem-se dos três toques na bola. Alice levante a bola a Susi. Susi, veja bem a bola, dê um 
salto e bata na bola com o máximo de força que puder, para que a bola possa furar o bloqueio 
inimigo. Coloque a bola em algum "buraco" no terreno do adversário. A bola queima se ela 
pegar na rede. Portanto, muito cuidado! 

p. 187
Ex. 9 – Ouça o que cada um dos nossos personagens espera alcançar da prática de 
algum esporte e, consultando a tabela do livro, diga qual é o esporte que melhor se 
adapta às necessidades de cada um.

A. Para mim o maior problema é o peso; portanto, a queima de calorias é o mais importante. 
Quero também desenvolver minha capacidade cardiorrespiratória, sem aumentar a massa 
muscular.

B. O que eu mais quero é aumento da massa muscular. As outras coisas não são importantes e 
nem me interessam.

C. Eu gostaria de praticar um esporte seguro, sem riscos, que aumente minha flexibilidade e 
coordenação motora. E, se eu puder emagrecer praticando esporte, melhor ainda.
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UNIDADE 20

p. 194
Ex. 3 – Ouça as lendas e reconte as histórias com suas palavras.
"A FESTA DA MOÇA NOVA"
É a festa da menina que se torna mulher e é mais um ritual dos Tucunas. Os preparativos 
demoram vários dias com o preparo de uma trombeta, de tambores, de várias máscaras que 
representam macacos e enfeites, além de um compartimento onde a virgem ficará reclusa. Os 
convidados ajudam na construção do cubículo com folhagens e madeira. Um dos personagens 
principais da festa é um monstro de mais de dois metros de altura que vive na água e que é 
representado por uma máscara com cara de serpente e boca sem dentes. No dia da lua cheia, 
a virgem iniciada entra no cubículo e é guardada por duas tias maternas, responsáveis pela 
festa. A virgem é depilada e pintada de azul, devendo permanecer em jejum durante a festa. Os 
pais da moça oferecem comida e bebida aos convidados enquanto tambores tocam sem parar. 
Finalmente alguém anuncia que da mata vem um demônio, mascarado de macaco, que salta no 
meio dos presentes fazendo gestos obscenos enquanto os índios continuam comendo, bebendo e
divertindo-se. Outro macaco aparece então e ronda o cubículo da virgem batendo um bastão 
no chão.
A virgem é, contudo, defendida pelas vigias. Após três dias e três noites de festa, os pais da 
moça retiram-na da reclusão e um velho com um tição na mão aproxima-se informando que o 
perigo já passou. A virgem, usando saiote vermelho e cocar de penas coloridas, começa a dançar 
junto com os outros índios, enquanto as tias dão conselhos, avisando que a moça deve ser ativa, 
trabalhadeira e boa mulher, respeitando o marido.

"O QUILOMBO"
É uma festa tradicional alagoana que dramatiza a fuga dos escravos que foram buscar um local 
onde se esconder e se defender, formando o Quilombo dos Palmares. Na penúltima semana 
de outubro, em Aracaju, Propriá, Parapitinga, Neópolis e São Cristóvão, os palmarinos e 
"Caboclinhos" lutam neste bailado.
O Quilombo se divide em dois grupos distintos: pretos e caboclos, cada qual com o seu Rei. Cada 
Rei tem o seu Secretário, que tem as funções de Carteiro e de Embaixador. No bando de preto, 
há uma Rainha, Catirina, e o Pai do mato. Os trajes dos participantes são simples, mas bem 
cuidados. Os pretos usam calças azuis e meia até o joelho. Os caboclos usam calções e tangas 
de penas. Os Reis e a Rainha usam roupas pomposas. Em praça pública, é armado um grande 
mocambo feito com palhas de coqueiro. Ali dentro, é colocado tudo o que pode ser "roubado": 
canoas, cadeiras, animais, etc. O "roubo" precisa de um resgate e isto faz parte da brincadeira. 
Os caboclos "roubam" a Rainha dos pretos. O Rei dos pretos envia uma carta determinando que 
ela seja solta ou então ele declarará guerra e incendiará o mocambo.
Quando se preparam para a guerra, há o resgate do que foi "roubado". Os negros atacam e 
incendeiam o mocambo. A Rainha é "posta à venda" e as autoridades locais a "compram". Os 
caboclos vencem os palmares e há muita música. O Terno de Zabumba alegra a festa.

p. 195
Ex. 4 – Você vai ouvir descrições de cinco eventos folclóricos. Identifique o desenho que 
corresponde a cada evento folclórico.
"O MARACATU"
Nasceu no Recife, das procissões em louvor a Nossa Senhora do Rosário dos Negros que batiam 
o xangô (candomblé) o ano inteiro. É um cortejo simples que do sagrado passou para o profano, 
para o carnavalesco.
Atribui-se sua origem ao Sudão da África por causa da presença da lua crescente nos seus 
estandartes, além de certos animais africanos, como o elefante e o leão. Para alguns sociólogos 
o nome maracatu significa procissão; para outros significa debandar. No começo deste século, o 
maracatu tinha um cunho altamente religioso e era dançado em frente das igrejas. Hoje é uma 
mistura de música primitiva e de teatro que acontece no carnaval pernambucano. A RAINHA 
DO MARACATU dá um sabor especial ao maracatu, pois, com sua presença, fixa-se a linha de 
matriarcado, tão do gosto africano. Os cantos e as danças são em louvor da boneca (calunga), 
ponto de concentração das atenções dos participantes e do público. Os personagens principais 
do maracatu são a rainha e a dama-do-paço. As figuras masculinas, como dom Henrique, o rei 
do maracatu, e o índio tupi, não são muito importantes. No Recife, no carnaval, desfilam clubes, 
blocos, troças (bloquinhos), caboclinhos e o maracatu, com suas várias nações (grupos humanos). 
Cada maracatu traz o nome de sua "nação", como por exemplo: Estrela brilhante, Cambinda 
velha e o famoso Elefante, fundado no século XIX. O maracatu deu origem a um ritmo musical 
mais lento do que o frevo, que se propagou pelo Ceará e Alagoas.

"DANÇA-DE-FITAS"
É uma tradição milenar. Faz-se um pau-de-fita com o mastro sustentado no centro da dança 
por um menino. Da ponta do mastro, saem pares de fitas que são seguradas por oito ou doze 
pessoas para começar a dança. A música é geralmente tocada por sanfona, violões e pandeiros. 
É praticada por ocasião das festas natalinas. Ao executar a dança, as fitas são trançadas em torno 
do mastro central. Em Santa Catarina, antes da dança-de-fitas, acontece a dança da jardineira, 
em que pares de dançadores conduzem um arco enfeitado de flores.
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"O FREVO"
O frevo é filho legítimo da capoeira. O capoeirista (ou capoeira) sai no carnaval dançando o frevo 
à frente dos cordões e das bandas de música, executando passos semelhantes aos da capoeira. 
O frevo é uma dança coletiva, do carnaval pernambucano. É tão frenético e alucinante, que 
cada um, por si, ferve ao seu modo, até a exaustão. O frevo não tem nada de religiosidade. Usa 
apenas o guarda-chuva do maracatu, que dá um grande equilíbrio ao passista. A música do frevo 
parece um pouco com a marchinha carioca.

"BUMBA-MEU-BOI"
Na realidade, a história nasceu provavelmente no Maranhão onde é o mais rico de todo o Brasil. 
Os participantes passam o ano todo preparando as roupas para as festas. No traje típico do 
"vaqueiro do boi maranhense" nota-se a influência das três etnias. As calças brancas mostram a 
influência do branco, o saiote ou bata e o chocalho metálico mostram a influência do escravo. 
O índio aparece nas penas e na seta tupi. O Bumba-meu-boi é dividido em três categorias: o 
Boi-de-matraca, o Boi-de-ilha e o Boi-de-orquestra.
O mais expressivo é o primeiro onde todos os participantes participam batendo pares de tabuinhas. 
São usados ainda a matraca, pandeiros grandes e chocalhos. Há muita cantoria e os vaqueiros 
não saem de cena até que a festa tenha terminado. O Boi-de-ilha é mais lento e tem acentuado 
sabor africano, enquanto o Boi-de-orquestra apresenta influências modernas e não é tão puro.

p. 196
Ex. 7 – Ouça e anote no livro as crenças e superstições mencionadas no texto e discuta-as 
com seus colegas.
Hoje é sexta-feira, dia 13 de junho. Nossa! Sexta-feira 13! Você acredita em superstições? Eu 
tenho uma amiga chamada Aline. Ela é muito supersticiosa. Acredita em tudo! Na sexta-feira 13, 
ela não sai de casa, de jeito nenhum! Até falta às aulas.
Aline, de manhã, sempre acorda com o pé direito e a primeira coisa que faz, todos os dias, é 
bater na madeira três vezes e ler o horóscopo. Quando sai, nunca esquece de levar a figa e a 
pata de coelho. Na porta da casa dela, tem uma ferradura (dessas de cavalo) para dar sorte, diz 
ela. Nunca passa debaixo de uma escada e, quando vê um gato preto, ela dá meia-volta. Toma 
muito cuidado ao mexer com espelhos: afinal, quebrar espelho dá 7 anos de azar! Quando tem 
pesadelos, costuma dormir com um raminho de arruda debaixo do travesseiro.
Como ela quer se casar logo costurou um fio de cabelo seu no vestido de noiva de uma amiga. 
E, no dia do casamento dessa amiga, foi ela quem conseguiu agarrar o buquê de noivas. Agora 
está convencida de que vai ser a próxima a se casar e espera ansiosa o aparecimento do seu 
príncipe encantado.

Ex. 8 – Ouça o áudio e preencha o quadro que aparece no livro.
"AS CARETAS"
Tanto no Piauí como no Maranhão, na noite de Sexta-feira da Paixão, saem grupos de mascarados
compostos exclusivamente por homens com disfarces horrendos e caretas assustadoras. 
Normalmente, um não conhece o outro e o encontro é feito no cemitério local. Alguns levam 
chicotes, enxadas e cavadeiras para cavar o chão e plantar bananeiras e palmeiras. Por que 
plantar estas árvores? Porque em seus galhos é impossível alguém enforcar-se. Na verdade, as 
caretas realizam uma espécie de testamento de Judas e uma corda é deixada para a pessoa mais 
malquista da comunidade. Dessa maneira, as caretas se vingam das pessoas que oprimiram esta 
ou aquela pessoa durante o ano.

"REISADO"
Foi introduzido no Brasil Colônia pelos portugueses. É um espetáculo popular das festas de Natal 
e Reis cujo palco é a praça pública, a rua. A partir de 24 de dezembro, saem à rua os vários 
Reisados, cada bairro com o seu, cantando e dançando. Os músicos tocam fole (sanfona ou 
harmônica), adufes (pandeiro), caixa de guerra (tambor) e zabumba. Ao chegar nas portas das 
casas ou na praça, cantam pedidos de licença, fazem louvações aos donos da casa e agradecem 
os comes e bebes oferecidos. Depois, cantam a retirada ou despedida. Os participantes dos 
Reisados acreditam ser continuadores dos Reis Magos e têm uma função religiosa. No Reisado 
alagoano, encontramos alguns personagens que se apresentam também no Bumba-meu-boi. A 
parte coreográfica é muito simples: corrupios, gingados, galopes, pisa-mansinho...
Em todas as representações os lugares de destaque são destinados ao Rei, à Rainha ou a Mateus 
e à Lira.
Os chapéus dos participantes são ricamente enfeitados. Há cópias da tiara do papa, reproduções 
de fachadas de igrejas, etc. Em Maceió os chapéus são riquíssimos e alguns levam meses e meses 
para serem confeccionados.
São as peças mais atraentes, por serem enfeitados de fitas douradas, de estrelas e espelhinhos. 
Os espelhos têm uma função mágica, pois funcionam como um amuleto. Servem para o choque 
de retorno: todo o mal, os maus-olhados, os maus desejos que baterem nos espelhos voltarão 
contra quem os desejou.

"A FESTA DE IEMANJÁ, A RAINHA DO MAR"
No tempo da escravidão, quando os senhores de engenho impunham a religião católica aos 
escravos, eles, em espírito, cultuavam os seus deuses africanos e, dos lábios para fora, invocavam 
os nomes dos santos dos seus donos. Assim, por exemplo, Santa Bárbara é a mesma Iansã 
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africana, Oxalá é o Senhor do Bonfim, etc. Iemanjá é considerada a Mãe das Águas e é amada 
e cultuada pelos baianos. A maior festa de Iemanjá, na Bahia, é no dia 2 de fevereiro, no rio 
Vermelho, onde se reúnem todos os candomblés da Bahia, levando flores e presentes (espelhos, 
joias, pentes e perfumes). Passam andores cheios de oferendas e o povo entra nos saveiros e leva 
os presentes para lançá-los em alto-mar. Se Iemanjá gostar dos presentes, eles ficarão no fundo 
do mar; se não gostar, eles voltarão para a praia. Na igreja da Conceição da Praia, contudo, as 
velas estão acesas desde 8 de dezembro, para Nossa Senhora, pelos devotos de Iemanjá. Em 
algumas outras cidades de praia do Brasil, a festa de Iemanjá dá-se no mesmo dia da festa de 
Nossa Senhora, no dia 8 de dezembro.

"A LAVAGEM DO BONFIM"
Em janeiro, todos os anos, milhares de romeiros chegam ao Santuário do Senhor do Bonfim,  
na Bahia.
Desde 1745, o Senhor do Bonfim é o padroeiro do Brasil. A festa começa dentro da igreja, em 
cima de uma colina, e se estende pelas ladeiras e praças vizinhas. O Senhor do Bonfim é o 
Oxalá africano. A lavagem do Bonfim é uma das maiores festas religiosas populares da Bahia e 
é realizada numa quinta-feira de janeiro.
O ritual começou há um século com a lavagem da nave central da igreja. Atualmente, são lavadas 
apenas as escadarias. Os fiéis levam água, vassouras e flores, fazendo uma verdadeira procissão 
de carrocinhas, carros e bicicletas enfeitadas. As baianas típicas, vestidas de branco, cheias de 
balangandãs (enfeites), tornam a festa ainda mais típica do lugar. Fora da igreja, são armadas 
barraquinhas onde se servem comidas e bebidas típicas. A festa dura de quinta a domingo à 
noite, e muitas figuras importantes do meio artístico e político participam das comemorações.


