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Rio, de norte a sul 
Aproximando o foco: atividades 
 
Moradores da Zona Norte e da Zona Sul 
 
O din-dim  
1. Ouça Kedma e complete as lacunas: 
 

Quem mora na Zona Norte… na Zona Sul é quem tem mais __________. Na 

Zona Su… na Zona Norte é quem tem menos ______________. 

 
2. A expressão din-dim significa: 
 

A) edifício 

B) diversidade 

C) dinheiro 

D) diversão 

E) menos recursos 

Uma do norte e outra do sul 
3. Glória e Lúcia moram em partes diferentes da cidade. Depois de ouvi-las, 
complete as lacunas. 
 

Glória: Zona Norte que eu acho é uma parte do… do Rio de Janeiro que tem 

de tudo, tem gente de classe ________, classe ________, e classe pobre, 

sendo que eu acho que atinge mais a classe média e _________, a Zona 

Norte. É… eu acho menos privilegiada, eu não gostaria de morar na Zona 

Norte, porque hã… eu acho a diferença Zona Sul pra Zona Norte… Zona Sul 

você tem mais liberdade, você tem a _________, você sai de __________, 

cê sai de _________, apesar da Zona Norte as meninas também usarem 

isso, mas já fica muito… assim… é estranho, é estranho… muito estranho… 

é… tem uma diferença de... 

Lúcia: É só olhar… 

Glória: Eu acho que tem muita diferença do… do ____________. 
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4. O que você acha que elas dizem com as expressões corporais (gestos, 
expressões faciais, sorrisos)?  
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
5. O que significa “eu me dou bem” na frase: “só que eu moro na Zona 
Norte e eu me dou bem…” 
 

A) Moro na Zona Norte, mas minha vida não é boa. 

B) Tenho uma relação positiva, de sucesso. 

C) Tenho a opção de viver na Zona Sul, mas dou preferência à Zona Norte. 

 

Norte e sul: diferenças 
 
6. Para Olga, qual a diferença entre o norte e o sul do Rio de Janeiro? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
7. Em que parte da cidade Olga mora? 

 

______________________________________________________________ 
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8. Ouça o depoimento de Olga novamente e complete as lacunas: 
 

Eu não conheço. Sou sincera em te dizer. Olha, eu vou te dizer: eu só... não 

quero esnobar, não, mas eu não ando de ___________, _________ só numa 

emergência, quando eu não tô com o _________. Agora, eu ando muito de 

___________, ou então ________. Ando muito __________. Muito mesmo. 

Tá entendendo? Então se cê me perguntar: “qual é o ___________ que 

serve pra ir pra”... vamos dizer… “Leopoldina?” Não sei te dizer. Por incrível 

que pareça.  

9. Onde você acha que fica Leopoldina? 
 

A) Zona Norte. 

B) Zona Sul. 

 
10. O que significa “eu não quero esnobar, não” na fala da Olga? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
11. O que significa o termo “negócio” na seguinte frase: 
“…Eu sei… na Tijuca? Depoi… depois da Tijuca, um negócio assim, tá 
entendendo?.” 
 

A) comércio 

B) centro de negócios 

C) algo, coisa 

 
12. Traduza ao inglês “por incrível que pareça” no contexto da fala de Olga. 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Área de serviço 
 
 
Glossário 
 
 
Armário:  móvel, geralmente com prateleiras, utilizado para guardar objetos   

Balde:  recipiente cilíndrico para transportar água ou produtos de limpeza  

Despensa:  lugar onde se guardam alimentos 

Ferro de passar roupa:  objeto metálico que, aquecido, desamassa as roupas 

Lixeira:  recipiente de coleta de lixo 

Máquina de lavar roupa:  eletrodoméstico com a função de limpar roupas 

Tábua de passar roupa:  suporte utilizado para o ferro de passar roupa 

Tanque:  estrutura destinada à lavagem manual de roupas 

Varal:  estrutura de arame para apoiar roupas molhadas para secarem ao sol 

Vassoura:  objeto de limpeza para varrer o chão  

 
 
Ali se faz de tudo  
 
 
13. Ouça o depoimento de Glória e complete as lacunas: 

 

Tenho. Área de serviço é um lugar onde você _________ roupa, 

você_________ a roupa no _______, você tem a _______, você guarda 

_________, _________; tem um armário pra você guardar. E fica tudo isso 

na área de serviço. Aí chama-se área de serviço, é só isso. 
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A “área” é importante?  
 
 
 
14. Ouça o depoimento da Diana e marque aquilo que você pode encontrar 
na área de serviço. 
 
 

 X Item 

 fogão 

 freezer 

 geladeira 

 banheiro 

 lavanderia 

 despensa 

 comida do gato 

 armário de vassouras 

 tanque 

 banheiro do gato 

 máquina de lavar 

 lugar que seca a roupa 

 
 
 
15. O que significa “coisa”, no trecho: “Área de serviço aqui no Brasil é 
uma coisa fundamental”? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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16. Leia a transcrição do depoimento da Diana e marque o verbo ficar. 
Quantas vezes ele aparece? Qual o seu significado aqui? 
 

Área de serviço aqui no Brasil é uma coisa fundamental, todos os 

apartamentos… todos, ou quase todos os apartamentos, têm. E área de 

serviço, basicamente, é onde fica… é… a lavanderia, e... aqui em casa, por 

exemplo, o freezer fica na área de serviço, mas depende. Aí, por exemplo, eu 

tenho gato. A comida dos meus gatos fica na área de serviço, o lugar que 

eles usam pra ir ao banheiro fica na área de serviço. É um lugar da casa 

menos privilegiado, assim... é um lugar que ficam… e é onde fica o lugar que 

seca a roupa também, e… é isso assim, mas… toda casa tem. Algumas têm 

menor, outras maior, mas quase todas casas no Rio, no Brasil, têm isso. 

 
 
Área de serviço, muito prazer!  
 
 
17. Observe a expressão “tudo de bom” na seguinte frase: “... minha área 
de serviço é tudo de bom...”. Seu significado é: 
 

A) na área de serviço da Lícia, todos os aparelhos são bons 

B) a área de serviço da Lícia é útil e ao mesmo tempo agradável 

C) olhar o mar da Bahia é muito bom 

D) lavar todas as roupas na máquina é bom 

 
 
18. Se Lícia tem uma máquina de lavar roupa, para que ela usa o tanque? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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O que você encontra lá? 
19. Veja as imagens de uma área de serviço de um apartamento em 
Salvador. Coloque os objetos na ordem em que eles aparecem. 
 

Ordem Objeto 

 varal 

 lixeira 

 tanque 

 tábua de passar 

 armários 

 máquina de lavar 

 ferro de passar 

 
 
 
Vou pouco pra lá... 
20. Ouça o depoimento de Olga. Você acha que ela usa muito sua área de 
serviço? Por quê? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
21. Quais são as tarefas da empregada de Olga? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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E se um ladrão me aparece ali? 
22. Ouça o depoimento de Diana e coloque as frases na ordem em que elas 
aparecem no vídeo: 
 

Ordem Frase 
 Uma noite, não tinha ninguém em casa. 

 Os ladrões foram para os fundos do prédio e colocaram uma escada. 

 O apartamento ficava no primeiro andar do prédio. 

 Havia uma porta que ligava a área de serviço com a casa. 

 Eles subiram pela escada e entraram na área de serviço. 

 Os ladrões pularam a grade do prédio. 

 Eles roubaram o som e a televisão, foi um estrago. 

 Diana morava em outro apartamento.  

 Ainda bem que não tinha ninguém em casa! 

 Os ladrões abriram a porta e tiveram acesso à casa. 

 A família de Diana nunca trancou essa porta. 

 A área de serviço era aberta e dava para o pátio do prédio. 

 
 
 
23. Um ladrão entrou no apartamento de Diana pela área de serviço. Você 
vê semelhanças ou diferenças pelo modo como Gatão entrou no 
apartamento de Rogério em “Zona Norte, Zona Sul”? Explique. 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Mico na TV 
 
Eu já passei na televisão 
 
24. Em que programas de televisão Glória apareceu? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Na Globo, é fama na certa 
 
25. De acordo com Glória, porque o brasileiro tem fascínio pela televisão? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
26. Marque a palavra “te” no trecho abaixo. Quantas vezes ela aparece 
neste depoimento de Glória? O que “te” significa? 
 

Você aparece na Globo, você… a metade da população te vê. A metade da 

população te vê porque você apareceu dois segundos na Globo. Então todo 

mundo vem falar contigo: “Ah, eu te vi! Você respondendo sobre ‘Big 

Brother’”. “Te vi, você falando do político”. “Te vi na televisão!”. E é assim. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Tá na TV, é moda... 
 
27. Coloque os termos na ordem em que aparecem no vídeo: 
 

(  ) moda 

(  ) esmalte 

(  ) echarpe 

(  ) corte de cabelo 

(  ) vestido 



 

	  
 

Content © Vivian Flanzer and licensed through Creative Commons: 
CC BY-NC-ND 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>	  

 

28. O que Lúcia e Glória dizem sobre a influência da televisão nos hábitos 
de consumo do brasileiro? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Sou muito tímida! 
 
29. Ouça o depoimento de Olga e explique o que significa: “eu trabalho 
com o público”. 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
Eu? Nem pensar 
 
30. Ouça o depoimento de Renata. O que Renata quer dizer com “...eu não 
tenho a menor pretensão em aparecer na televisão”. 
 

A) Eu não quero aparecer na televisão porque eu sou pretensiosa. 

B) Eu não tenho nenhuma intenção de aparecer na televisão, até porque não 

sou pretensiosa. 

C) Eu sou menos pretensiosa que a maioria e por isso quero aparecer na 

televisão. 

 
31. Qual é o significado específico de “menor” no contexto acima? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Redação 
 
Baseado em “Zona Norte, Zona Sul”, de Luis Fernando Verissimo, desenvolva 
os temas abaixo.  
 
32. Vânia e Rogério estão prestes a iniciar um caso. Como você acha que 
eles se conheceram? Escreva uma pequena crônica sobre o primeiro 
encontro dos dois. 
 
 
33. A Zona Norte e a Zona Sul do Rio de Janeiro são mais que divisões 
meramente geográficas. Há paralelos com a cidade onde você mora? 
 
 
34. Escolha alguns vídeos da seção “Aprofundando o foco” e os relacione 
com trechos da crônica. Alguns temas possíveis: TV, criminalidade, 
divisões geográficas e sociais.    

 

 
 
 
Bata um papo 
 
Com um ou dois colegas, discuta os temas abaixo. 
 
35. Você tem área de serviço em sua casa? Quem lava e seca sua roupa? 
  
Vou pouco para lá... 
36. Ouçam Olga falar da área de serviço. Em sua explicação, ela faz uma 
associação com sua empregada doméstica. Por quê? 
 
E se um ladrão me aparece ali? 
37. Vejam novamente o vídeo sobre o ladrão. Sua casa também já foi 
invadida? O que aconteceu e o que foi roubado? 
 
 
 
 


