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Todos os dias 
Pano de fundo: atividades  
 
 
RESPOSTAS 

 
 
Meu dia é assim... 
 

1. Sugestão de resposta: 
 
A) Renata: 

A rotina de Renata não é muito igual porque cada dia ela faz uma coisa 

diferente. Mas geralmente ela acorda, toma café da manhã e vai fazer ou dar 

aula de balé, bem cedo. Quando Renata consegue, ela almoça em casa; 

quando não consegue, ela toma um lanche na rua e emenda num ensaio. 

Alguns dias ela dá aula durante a tarde, até o início da noite. E geralmente 

janta em casa com o marido. Tem dias que ela chega às oito, oito e meia da 

noite, mas outros dias ela chega às quatro e meia ou cinco da tarde; seus 

horários variam. 

 

B) Lúcio: 

Ele trabalha com música e fica muito tempo dentro do estúdio. Diariamente 

vai à Avenida Copacabana, onde encontra os amigos em botequins para 

tomar café e conversar.  

 

C) Mara: 

Todos os dias Mara acorda, arruma a casa, ajuda Fátima e depois vai para o 

trabalho. Lá ela atende a suas clientes e fica lendo um livro, batendo papo e 

implicando com o pessoal. 
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D) Diana: 

Diana estuda à noite e trabalha de manhã e à tarde. Ela chega no trabalho 

por volta das onze horas e sai por volta das seis. A aula dela começa às seis 

e meia da tarde e termina às dez e cinquenta. Ela chega em casa e vai 

dormir. No dia seguinte tenta acordar cedo, para adiantar seus trabalhos, 

mas acorda mais ou menos às dez horas. Nas sextas-feiras ela não tem 

aula, então acorda mais tarde.  

 

E)  José: 

O dia a dia de José é trabalhoso. Ele começa às quatro e trabalha até às 

quatro horas da tarde, ininterruptamente, todo dia. 

 

F) Angélica:  

Angélica faz palestras de motivação de venda para uma empresa de 

cosméticos. Ela é aposentada e é sindica do prédio onde reside. Toma conta 

do prédio, supervisiona as obras, paga as contas e cuida dos problemas do 

prédio, além de passear e ir à praia.  

 

G) Kedma: 

Kedma vai para casa toda sexta-feira à noite e volta ao trabalho na segunda 

de manhã. Para chegar ao trabalho a tempo, ela acorda às quatro e meia da 

manhã, pega o ônibus das cinco, chega ao trabalho às seis e meia e começa 

a trabalhar às oito. Ela arruma a casa, faz comida, lava e passa a roupa, e 

cuida dos patrões. 

 
 
2.  

A) 

Diana, Renata, Kedma, José. 
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B)  

Mara, Angélica, Lúcio. 

 

C)  

Resposta Pessoal 

 

D)  

Kedma, Diana, José, Mara. 

 

E)  

Renata, Lúcio. 

 

F)  

Kedma. 

 

G)  

Lúcio. 

 

H)  

Mara. 


