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Fim de semana 
Aproximando o foco: atividades  
 
 
RESPOSTAS 
 
 
Opções variadas 
 
1.  

A) Segundo Lídia, a palavra culta é botequim. O carioca tem muito a mania 

de “fazer diminutivos”. A palavra boteco seria o diminutivo da palavra 

botequim.  

B) Na época em que Lídia era menina, botequim era um lugar em que  

se vendia cachaça e onde as pessoas iam tomar cafezinho em pé. Não tinha 

nenhuma graça. 

C) O botequim é bem informal. Por exemplo, você pode ir de sandália 

Havaianas  e sair da praia, sentar ali de camiseta e comer. 

D) O barzinho é frequentado pelos meninos de classe média. Como eles vão 

à noite, estão mais arrumadinhos.   

E) Para beber, é comum no barzinho pedir um chope, e no boteco, uma 

cachaça.  

F) No botequim a higiene pode ser duvidosa, mas no barzinho não, tudo é 

organizado e bonitinho.  

G) Mas agora o boteco está “crescendo de status”, tem até o festival de 

comida de boteco. Em todo o Brasil o botequim e o boteco passaram a ser 

pontos de reunião. Da mesma forma, a cachaça brasileira também mudou de 

status e agora é bebida de exportação.  A cachaça foi recentemente 

introduzida nos barzinhos, onde antes só se servia chope e uísque.  
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2. 

Sugestão de resposta: Os dois depoimentos se assemelham ao de Lídia em 

relação ao tipo de bebida que se vende mais comumente no botequim 

(cachaça) e também afirmam que o barzinho é um lugar mais arrumadinho. 

Além disso, Lúcio também comenta, assim como Lídia, que no botequim 

pode entrar qualquer pessoa, com qualquer tipo de roupa, e é provável que a 

pessoa vá comer ou beber de pé. Marcelo, tal como Lídia, diz que o barzinho 

é um lugar para encontrar os amigos. No entanto, Lídia também ressalta que 

ultimamente os botequins também viraram ponto de reunião. 

3.  

A) Um lugar muito informal, você pode até usar Havaianas e roupa de praia: 
(botequim) – (barzinho) 

B) Um lugar charmoso e arrumadinho: (botequim) – (barzinho) 

C) Serve chope e drinques, só mais recentemente passou a servir cachaça: 
(botequim) – (barzinho) 

D) Serve cachaça e cerveja de garrafa: (botequim) – (barzinho) 

E) A pessoa pode comer ou beber de pé: (botequim) – (barzinho) 

 

4.  
Resposta pessoal 

5.  

A)  

Prato Feito  

B)  

Arroz, feijão, ovo e carne. 

C)  

É tanto a comida do operário quanto a do estudante, é a comida de qualquer 

um. 
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D)  

Em bares e restaurantes. 

E)  

Porque é o que geralmente se encontra na refeição de todo brasileiro. 

F)  

Resposta pessoal 

 

Bom proveito 
 

6.  
Resposta pessoal 

 

7.  
Sugestão de resposta: O evento “Arte de Portas Abertas” ocorre no bairro de 

Santa Tereza e é uma iniciativa que começou dez anos antes, com os 

artistas plásticos dali, porque na época havia muita violência na região, e os 

artistas queriam mostrar à sociedade que o bairro não tinha só coisas ruins. 

O evento tem esse nome porque os artistas, literalmente, abrem as portas de 

seus ateliês para mostrar a arte para a população. 

 

8.  

 A) A palavra aparece em sentido figurado e significa o mesmo que alegria. 

 B) Significa que a rua fica agitada, mais colorida, mais alegre, com bastante 

gente, ou seja, adquire características típicas de uma festa. 
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Redação 
 

9. 
Resposta pessoal 

 

10.  
Resposta pessoal 

 

11.  
Resposta pessoal 

 
 
Bata um papo 
 
12.  

Resposta pessoal 

 


