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Na Internet 
Pano de fundo: atividades 
 

 
Cruzando fronteiras 
 
1. Assista ao vídeo de Rosana (A baiana e o americano) sem acompanhar a 
tradução ou a transcrição e complete as lacunas com suas próprias 
palavras: 
 

Rosana reencontrou seu atual marido na __________________. Ela não o 

via há ______________________ e nem ____________________. Um dia, 

Rosana estava _________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________ . Foi assim que eles se reencontraram 

e acabaram se casando. 

 
2. Imagine que você é Rosana e viu o nome do seu antigo colega de escola 
no site Classmates. Mande uma mensagem para ele:  
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3. Ouça o vídeo de Lúcio (Do Acre para Ouro Preto). Faça uma busca pela 
internet e localize neste mapa do Brasil o estado do Acre e a cidade de 
Ouro Preto. Qual a distância entre esses dois lugares? Estão perto ou 
longe? Se não fosse pela internet, você acha que esse casal se 
conheceria? 

 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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4. Veja o vídeo de Luciene (O francês e a carioca) e escreva Certo (C) ou 
Errado (E) para as afirmações a seguir: 
 

A) Luciene é casada com um francês. (   ) 

B) Luciene fala sobre um casal que se conheceu pela internet. (   ) 

C) Faz três anos que o francês e a carioca estão juntos. (   ) 

D) Eles são namorados e vão se casar daqui a três anos. (   ) 

 
 
 
5. Você conhece alguém que começou a namorar pela internet? Como foi? 
  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
 
6. Quais são os sites de relacionamento que você usa? Por quê você usa 
estes sites?  
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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7. Em sua opinião, quais são as vantagens e as desvantagens de se buscar 
um namoro pela internet?  
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 


