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F)  Todas as pessoas têm suas fraquezas.  
 
G)  O boteco é o local em que podemos conversar sobre tudo o que aconteceu 

conosco ou sobre o que temos pensado ultimamente; colocar o papo em dia é 
atualizar a conversa. 

 
7. Sugestão de resposta:  

Os brasileiros no fim de semana costumam ir aos botecos para relaxar, conversar 
com os amigos e aproveitar a vida. Isso é comum porque os brasileiros 
naturalmente são bem-humorados, alegres e gostam de curtir, mesmo sem motivo. 
Todo mundo é bem-vindo e não precisa ser convidado. A curtição é improvisada, 
basta juntar um pessoal pra tocar uma música e se divertir comendo churrasco e 
bebendo cerveja e caipirinha. Os brasileiros vão tanto ao boteco que acabam até 
fazendo “terapia em grupo” ali, ou seja, dividindo seus problemas, conversando 
sobre a vida, ajudando uns aos outros, sempre com humor, sem muita seriedade. 
Dá até pra falar de política e de futebol, mas com bastante descontração. 

 
 
8-11.  Resposta pessoal 
 
 

 
REDAÇÃO 
 

 
12. Resposta pessoal  

 
 

 

GRAMÁTICA 
 

 
 

 
DOIS PROGRAMAS DIFERENTES 
 

 
1. Angélica: Nós havíamos combinado de ir à praia, que fazia... Nossa 

programação era ir à praia. Mas infelizmente choveu (chover). Choveu 
(chover) bastante na parte da manhã, e à tarde nós resolvemos (resolver) 
mudar o programa. É... Tem o shopping novo, que inaugurou (inaugurar), o 
Shopping Paralela, que é um shopping que tem... não tem nem um mês de 
inaugurado, aí nós fomos (ir) fazer um programa no shopping. Programa de dia 
de chuva: ir pra shopping. Aí [nós] fomos (ir), lanchamos (lanchar), vimos 
(ver) as lojas e demos (dar) uma volta para conhecer o shopping. Foi (ser) um 
programa bom. 

 
 

2. Diana: No sábado de manhã eu peguei a minha bicicleta e fui à praia, isso de 
manhã e à tarde. Aí no final da tarde eu vim pra casa, comi e encontrei com 
as minhas amigas, e a gente foi prum bar, se encontrou, foi beber e conversar. 
E aí a gente queria ir pra uma festa que teve à noite, mas acabou que a festa 
não teve e aí a gente ficou meio chateada, foi comer e acabou que a gente 
jantou e voltou pra casa. Cada uma foi prum… pra sua casa. Aí domingo 
acordei supertarde, fiquei com preguiça, fui almoçar com meu pai, e à noite eu 
tive que fazer um trabalho, resolver umas coisas, foi um final de semana muito 
calmo, assim, até que eu não… não saí muito. 

 
 
Ultimamente… 

 
 

3. Letícia tem dado muita aula, tem cuidado de duas crianças de oito e três anos, 
tem cozinhado bastante. Ela também tem ido à ginástica, e nos fins de semana 
tem tentado encontrar com os amigos, tem trabalhado um pouco. Tem feito 
muita pesquisa. 

 
Letícia e Fernando têm se divertido bastante, têm andado de bicicleta com as 
filhas e têm ido à piscina. 
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4. Ultimamente Heloísa tem saído bastante, tem passeado, tem ido à academia, 
tem feito bastante exercício, tem andado de bicicleta, tem lido bastante, ou seja, 
tem tido tempo pra fazer as coisas de que ela gosta. 

 
 

5. Resposta pessoal 
 
 

6. No primeiro caso, a ação começou e terminou num momento determinado do 
passado (ele foi ao boteco apenas na sexta-feira passada). No segundo caso, a 
ação é repetida e ainda não terminou (ele foi ao boteco nas últimas sextas-
feiras e provavelmente irá nas próximas). 

 
 

7. Para formar o pretérito perfeito composto do indicativo deve-se conjugar o 
verbo “ter” no presente e em seguida usar o particípio passado do verbo 
principal. Ele é usado para reforçar uma idéia de repetição, quando a ação 
ocorre reiteradas vezes, ou seja, a ação iniciou num passado recente e 
continua ocorrendo no presente.  

 
 

8. Todos os dias eu acordo (acordar) às seis da manhã. Desligo (desligar) o 
despertador e durmo (dormir) mais dez minutinhos. Odeio (odiar) acordar 
assim tão cedo! Não posso (poder) nem abrir os olhos direito. Então ouço 
(ouvir) um pouco de música clássica e leio (ler) o jornal. Faço (fazer) questão 
de estar sempre a par das notícias. Depois passeio (passear) com meu 
cachorro e me perco (perder) pelo parque. Sei (saber) que tenho muita sorte 
de ter um bicho tão amigo! Depois volto (voltar) para a casa, tomo (tomar) um 
banho e me visto (vestir). Ponho (pôr) a mesa do café da manhã porque a 
Bruna vem (vir) às oito em ponto. Ela traz (trazer) um pão de queijo quentinho 
e delicioso e eu sirvo (servir) um café bem forte. Não quero (querer) mais 
nada! Às oito e meia nós saímos (sair) para a faculdade. Eu prefiro (preferir) ir 
pela Rua da Praia, mas como a Bruna prefere (preferir) ir pela Avenida do Sol, 
não discuto. Afinal, ela é quem me dá (dar) uma carona. De qualquer modo, 
vale (valer) a pena. Nós vemos (ver) paisagens lindas pelo caminho, e Bruna 
diz (dizer) coisas muito interessantes. E assim começa (começar) mais um dia 
de trabalho. No dia seguinte, eu repito (repetir) tudo novamente. 
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9. Ontem eu acordei às... 
 

seis da manhã. Desliguei o despertador e dormi mais dez minutinhos. Odiei 
acordar assim tão cedo! Não pude nem abrir os olhos direito. Então ouvi um 
pouco de música clássica e li o jornal. Fiz questão de estar sempre a par das 
notícias. Depois passeei com meu cachorro e me perdi pelo parque. Sei que 
tenho muita sorte de ter um bicho tão amigo! Depois voltei para a casa, tomei 
um banho e me vesti. Pus a mesa do café da manhã porque a Bruna veio às 
oito em ponto. Ela trouxe um pão de queijo quentinho e delicioso e eu servi um 
café bem forte. Não quis mais nada! Às oito e meia nós saímos para a 
faculdade. Eu preferi ir pela Rua da Praia, mas como a Bruna preferiu ir pela 
Avenida do Sol, não discuti. Afinal, ela foi quem me deu uma carona. De 
qualquer modo, valeu a pena. Nós vimos paisagens lindas pelo caminho, e 
Bruna disse coisas muito interessantes. E assim começou mais um dia de 
trabalho. No dia seguinte, eu repeti tudo novamente. 

 
 

10. Resposta pessoal  
 
 


