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- Eu não conheço esse boteco ainda.  O que você costuma fazer lá? 

- Eu vou pra jogar conversa fora com os amigos, contar umas fofocas 
sobre o pessoal do trabalho e relaxar.... 

- E precisa ir arrumadinho? 

- Que nada! O lugar não é muito organizado, viu. Vai ser tudo meio 
 improvisado mesmo. A gente põe umas mesas na calçada, coloca 
 carvãona churrasqueira pra assar uns espetinhos, junta a turma pra 
 ouvir um batuque, e fica lá se divertindo! 

- Poxa, parece ser legal! Tem coisa boa pra comer lá? 

- Bom, eu sempre como o prato feito e bebo uma caipirinha. Tudo lá é 
 gostoso e barato. Não precisa levar muito dinheiro, só uns trocados. Eu 
 vou quase toda semana lá! 

- Nossa! Você está botequeiro mesmo, hein! Vou com você então. 
 Tenho certeza de que vou curtir bastante! 

 
 

5. Resposta pessoal  
 
 

6. Sugestão de resposta: 
 

A)  A expressão “por excelência” significa o mesmo que “no mais alto grau”; assim, 
significa dizer que o brasileiro, dentre todos os povos, é aquele que mais vai a 
botecos e que frequenta esse ambiente descontraído. 

 
B)  Aquilo que não é pra ser levado tão a sério. 
 
C)  Expressão irônica e bem-humorada para dizer que a filosofia de boteco, ou seja, 

o que se discute ali, não tem muita profundidade, não é seriamente examinado, 
investigado. 

 
D)  No fim de semana recuperamos toda a energia que gastamos ao longo da 

semana com o trabalho, o estudo e outras ocupações. 
 
E)  De tanto ir ao boteco, as pessoas aprendem tudo sobre o ambiente e podem até 

virar terapeutas de boteco, ou seja, conversar com os amigos sobre qualquer 
assunto pessoal e ajudá-los se tiverem algum problema, sem compromisso. 

 
  

LEITURA 
 

 
 

1. A) E   B) C   C) C   D) C   E) E   F) E 
 

2.  
 

Comida  
 

churrasquinho de gato 
 

 

  

prato feito  

  

belisco  

  

espetinho  

  

 
 

  
 

  
 

Bebida  
 

  

Loura bem gelada 
 

  

caipirinha  

  

 
 

  
  

 
 
 

Ambiente da curtição  
batuque 
churrasqueira 
padaria da esquina 
música 
boteco 
barzinho 
calçada  

 
 
 
3. Trata-se de um artigo, já que o texto é eminentemente opinativo. Apesar de possuir 

também um caráter informativo a respeito de aspectos culturais marcantes, o texto 
está escrito numa linguagem leve e bem-humorada, além de conter diversas gírias e 
expressões que não são recorrentes nos textos de notícia. 

 
 

4. 
- E aí, cara! Qual é o programa para o fim de semana? 

- Ah, tô pensando em ir lá no boteco do Zeca. Eu vou lá direto, o 
 cara me conhece bem, já sou freguês. 
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- Eu não conheço esse boteco ainda.  O que você costuma fazer lá? 

- Eu vou pra jogar conversa fora com os amigos, contar umas fofocas 
sobre o pessoal do trabalho e relaxar.... 

- E precisa ir arrumadinho? 

- Que nada! O lugar não é muito organizado, viu. Vai ser tudo meio 
 improvisado mesmo. A gente põe umas mesas na calçada, coloca 
 carvãona churrasqueira pra assar uns espetinhos, junta a turma pra 
 ouvir um batuque, e fica lá se divertindo! 

- Poxa, parece ser legal! Tem coisa boa pra comer lá? 

- Bom, eu sempre como o prato feito e bebo uma caipirinha. Tudo lá é 
 gostoso e barato. Não precisa levar muito dinheiro, só uns trocados. Eu 
 vou quase toda semana lá! 

- Nossa! Você está botequeiro mesmo, hein! Vou com você então. 
 Tenho certeza de que vou curtir bastante! 

 
 

5. Resposta pessoal  
 
 

6. Sugestão de resposta: 
 

A)  A expressão “por excelência” significa o mesmo que “no mais alto grau”; assim, 
significa dizer que o brasileiro, dentre todos os povos, é aquele que mais vai a 
botecos e que frequenta esse ambiente descontraído. 

 
B)  Aquilo que não é pra ser levado tão a sério. 
 
C)  Expressão irônica e bem-humorada para dizer que a filosofia de boteco, ou seja, 

o que se discute ali, não tem muita profundidade, não é seriamente examinado, 
investigado. 

 
D)  No fim de semana recuperamos toda a energia que gastamos ao longo da 

semana com o trabalho, o estudo e outras ocupações. 
 
E)  De tanto ir ao boteco, as pessoas aprendem tudo sobre o ambiente e podem até 

virar terapeutas de boteco, ou seja, conversar com os amigos sobre qualquer 
assunto pessoal e ajudá-los se tiverem algum problema, sem compromisso. 
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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  

 
 

 




