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Salvador da Bahia 
Gramática: atividades  
 
 
RESPOSTAS 
 
 
Para você que vai estudar fora 
 
1.  
 
Rômulo: 
 
1. Tente falar o máximo possível em português. 

 2. Esteja aberto às necessidades da família hospedeira. 

3. Tenha uma atitude positiva em relação às diferenças culturais. 

4. Venha sem julgar aquilo que é diferente do que você está acostumado na sua 

cultura. 

 
Rosana: 
 
1. Esteja preparado para sentir certo estranhamento, por ser uma outra cultura. 

 
2.  

Resposta pessoal, utilizando verbos no imperativo. 

 
 
Na sala de aula 
 
 
3.  
Rosana: Então pessoal, eu quero que vocês, por favor, abram o livro na página 

dez, leiam  as instruções, depois o texto, e respondam às perguntas de 

compreensão. 
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4.  
Renata: Isso! Muito bem! Isso, Nina vira de barriga pra cima. Isso! Junta a 

perninha, Nina! Puxa a pontinha e dobrou, e esticou, flex, ponta, dobrou e 

desceu. (…) E vamos puxar o fiozinho, isso, prega lá no teto, muito bem, segura 

o joelhinho.  

 

5.  
Olga: Uma pausa, e assim vamos repetir. Preparem. Preparação, inspirando, 

vem, vem, vem, vem, vem, fiquem, fiquem, fiquem, quanto mais tempo, mais 

vivência, com a própria postura, com a própria ásana, com a própria pose. Não 

aguentando mais, voltando, expirando. 

 
6.  

Resposta pessoal  

 
7.  
A)  

Rosana queria que os alunos dela... abrissem o livro na página dez, lessem 

as instruções, depois o texto, e respondessem às perguntas de 

compreensão. 

 
B)  

Renata elogiou Nina e pediu que ela... virasse de barriga para cima, juntasse 

a perninha, puxasse a pontinha, dobrasse, esticasse, dobrasse e descesse. 

Depois pediu que ela puxasse o fiozinho, pregasse lá no teto e segurasse o 

joelhinho. 

C)  
Olga pediu uma pausa e mandou que os alunos... repetissem, preparassem 

inspirassem, fossem e ficassem mais tempo para vivenciar a própria postura. 

Depois, quando não estivessem aguentando mais, pediu que eles voltassem 

à posição inicial e expirassem. 
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8.  
A)  

A mãe pediu à filha que fosse ao supermercado, comprasse um galão de 

leite e pegasse cinco pães fresquinhos. 

 
B)  

Ela queria que eu arrumasse o meu quarto e guardasse tudo direitinho. 

 

C)  
Ela precisava que eu apagasse a luz e fechasse a porta da cozinha enquanto 

ela estivesse trabalhando na sala. 

 
D)  

Ela mandou que eu voltasse para casa somente depois que eu buscasse o 

meu pai no trabalho e pediu que eu dirigisse com cuidado. 

 

 
Dicas 
 
9.  
Rosana: Não deixe de ir ao Pelourinho, lá é um lugar muito interessante… é… 

vá  à praia no Porto da Barra, a minha preferida, e  experimente  acarajé, 

experimente  moqueca,  experimente  bobó de camarão. 

 

Rômulo: Bom, eu tenho algumas dicas sobre Salvador que eu acho assim 

indispensáveis, né, ah.. que você… é… siga. Uma delas é experimentar o 

acarajé. Experimente o acarajé no Rio Vermelho, em três baianas. É… você 

pode cada dia ir numa diferente. É… uma é Cira, que fica no Largo da Mariquita, 

a… a outra baiana é Dinha, que é a mais antiga que tem, é o estande de acarajé 

mais antigo… é… há mais de sessenta anos, e perto de Dinha você tem o 
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acarajé de Regina. Então  prove  você mesmo os acarajés e  decida  qual é o 

mais gostoso. 

 
 
10.  
Marcelo: Se você nunca foi pro Rio de Janeiro, algumas coisas você tem que 

fazer. Então, vai comer uma feijoada no sábado, regada a boa caipirinha, e de 

tarde vai ver o pôr do sol em Ipanema, que é uma delícia. No domingo pega uma 

praia na Joatinga de manhã, depois vai no (ao) Maracanã torcer pelo seu time 

do coração, no caso o Fluminense, claro, e de lá vai numa churrascaria rodízio, 

que é uma delícia, com milhões de carnes sendo servidas ao mesmo tempo. 

Programa sensacional! 

 

Letícia: Então, Vivian, se você for a Minas Gerais… é… vá… vai… vai no… vai 

ao Mercado Central, ah… tome uma cervejinha gelada, come um fígado 

acebolado ali no Mercado… é… vale a pena também experimentar um feijão 

tropeiro, come um feijão tropeiro, come um bolinho de fubá, um pão de queijo 

saído do forno… é… também… é… vai à Ouro Preto, veja as igrejas mais 

lindas… é… Tiradentes, Bichinho.. é… é… procura as coisas da Oficina de 

Agosto, lindas, procê (para você) trazer pra sua casa… é… e em Belo Horizonte 

vai ver as… as… as obras do Niemeyer, vai na Pampulha… é… é isso. Tem 

muita coisa bonita. 

Vivian: Obrigada. Olha que eu vou, e vou mesmo, hein, Letícia? 
 
Letícia: Fica lá em casa! 
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11.  
Resposta pessoal 

 
12. 

Resposta pessoal, utilizando verbos no imperativo. 

 
13.  

Resposta pessoal 

 
14.  

Resposta pessoal, utilizando verbos no imperfeito do subjuntivo. 

 
15.  

Resposta pessoal, utilizando verbos no imperativo. 

 
16.  

Resposta pessoal 

 
17.  

Resposta pessoal 

 
18.  

Resposta pessoal 


