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APROXIMANDO O FOCO

NORTE E SUL: QUEM MORA LÁ E QUEM MORA CÁ
O din-dim
1.

Quem mora na Zona Norte… na Zona Sul é quem tem mais din-dim. Na Zona
Su… na Zona Norte é quem tem menos recursos.

2.

C)

Uma do norte, outra do sul

3.

Glória: Zona Norte que eu acho é uma parte do… do Rio de Janeiro que tem
de tudo, tem gente de classe média, classe alta, e classe pobre, sendo que
eu acho que atinge mais a classe média e pobre, a Zona Norte. É… eu acho
menos privilegiada, eu não gostaria de morar na Zona Norte, porque hã… eu
acho a diferença Zona Sul pra Zona Norte… Zona Sul você tem mais
liberdade, você tem a praia, você sai de chinelo, você sai de short, apesar
da Zona Norte as meninas também usarem isso, mas já fica muito… assim…
é estranho, é estranho… muito estranho… é… tem uma diferença de...
Lúcia: É só olhar…
Glória: Eu acho que tem muita diferença do… do pessoal.

4.

Resposta pessoal

5.

B)
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Norte e sul: diferenças
6.

Trata-se de uma separação meramente regional.

7.

Olga mora na Zona Sul.

8.

Eu não conheço. Sou sincera em te dizer. Olha, eu vou te dizer: eu só... não
quero esnobar, não, mas eu não ando de ônibus, táxi só numa emergência,
quando eu não tô com o carro. Agora, eu ando muito de carro, ou então a
pé. Ando muito a pé. Muito mesmo. Tá entendendo? Então se cê me
perguntar: “Qual é o ônibus que serve pra ir pra”... vamos dizer…
“Leopoldina?” Não sei te dizer. Por incrível que pareça.

9.

A)

10. Significa que ela não pretende parecer uma pessoa arrogante.
11. C)
12. Trata-se de uma gíria que em inglês tem o mesmo significado que “it is hard
to believe” ou “as incredible as it may seen”.

ÁREA DE SERVIÇO

Glossário
Armário: móvel, geralmente com prateleiras, utilizado para guardar objetos
Balde: recipiente cilíndrico para transportar água ou produtos de limpeza
Despensa: lugar onde se guardam alimentos
Ferro de passar roupa: objeto metálico que, aquecido, desamassa as roupas
Lixeira: recipiente de coleta de lixo
Máquina de lavar roupa: eletrodoméstico com a função de limpar roupas
Tábua de passar roupa: suporte utilizado para o ferro de passar roupa
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Tanque: estrutura destinada à lavagem manual de roupas
Varal: estrutura de arame para apoiar roupas molhadas para secarem ao sol
Vassoura: objeto de limpeza para varrer o chão

Ali se faz de tudo
13. Tenho. Área de serviço é um lugar onde você lava roupa,
você pendura a roupa no varal, você tem a lixeira, você guarda vassoura,
balde; tem um armário pra você guardar. E fica tudo isso na área de serviço. Aí
chama-se área de serviço, é só isso.

A “área” é importante?
14.
X

Item
fogão

X

freezer
geladeira
banheiro

X

lavanderia
despensa

X

comida do gato
armário de vassouras
tanque

X

banheiro do gato
máquina de lavar

X

lugar que seca a roupa
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15. Substantivo que indica o mesmo que o pronome indefinido “algo”.
16. Área de serviço aqui no Brasil é uma coisa fundamental, todos os
apartamentos… todos, ou quase todos os apartamentos, têm. E área
de serviço, basicamente, é onde fica… é… a lavanderia, e... aqui em
casa, por exemplo, o freezer fica na área de serviço, mas depende. Aí,
por exemplo, eu tenho gato. A comida dos meus gatos fica na área de
serviço, o lugar que eles usam pra ir ao banheiro fica na área de
serviço. É um lugar da casa menos privilegiado, assim... é um lugar
que ficam… E é onde fica o lugar que seca a roupa também, e… é
isso assim, mas… toda casa tem. Algumas têm menor, outras maior,
mas quase todas casas no Rio, no Brasil, têm isso. O verbo aparece
seis vezes no depoimento, e significa localização.

Área de serviço, muito prazer!
17. B)
18. Lícia usa o tanque para lavar tênis e meias.

O que você encontra lá?
19.
Ordem

Objeto

3

varal

5

lixeira

1

tanque

6

tábua de passar

7

armários

2

máquina de lavar

4

ferro de passar
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Vou pouco pra lá...
20. Olga não usa muito a área de serviço porque ela tem uma empregada que
faz as tarefas domésticas para ela.
21. A empregada da Olga limpa a casa, lava a roupa, passa a roupa e cozinha.

E SE UM LADRÃO ME APARECE ALI?
22.
Ordem

Frase

4

Uma noite, não tinha ninguém em casa.

6

Os ladrões foram para os fundos do prédio e colocaram uma escada.

2

O apartamento ficava no primeiro andar do prédio.

8

Havia uma porta que ligava a área de serviço com a casa.

7

Eles subiram pela escada e entraram na área de serviço.

5

Os ladrões pularam a grade do prédio.

11

Eles roubaram o som e a televisão, foi um estrago.

1

Diana morava em outro apartamento.

12

Ainda bem que não tinha ninguém em casa!

10

Os ladrões abriram a porta e tiveram acesso à casa.

9

A família de Diana nunca trancou essa porta.

3

A área de serviço era aberta e dava para o pátio do prédio.
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23. Há semelhança entre o modo como os ladrões entraram na casa de Diana
e o modo como Gatão fugiu de seu apartamento e entrou no apartamento
de Rogério. Um policial disse que Gatão havia fugido do apartamento dele
pela área de serviço, no momento em que a polícia invadiu o apartamento.

MICO NA TV
Eu já passei na televisão
24. Glória apareceu na televisão falando do “Big Brother” e dando entrevista sobre
os políticos no programa “Casseta e Planeta”.

Na Globo, é fama na certa
25. Por causa da imagem.
26. Você aparece na Globo, você… a metade da população te vê. A metade da
população te vê porque você apareceu dois segundos na Globo. Então
todo mundo vem falar contigo: “Ah, eu te vi! Você respondendo sobre ‘Big
Brother’”. “Te vi, você falando do político”. “Te vi na televisão!”. E é assim. A
palavra “te” aparece cinco vezes, e é pronome pessoal que significa o
mesmo que “você”.

Tá na TV, é moda...
27. ( 3 ) moda ( 5 ) esmalte ( 4 ) echarpe ( 1 ) corte de cabelo ( 2 ) vestido
28. Elas dizem que tudo o que aparece na televisão é imitado pelos
telespectadores.
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Sou muito tímida!
29. A profissão dela provavelmente faz com que ela tenha que se relacionar
diretamente com pessoas que ela não conhece.

Eu? Nem pensar
30. B)
31. Menor significa o mesmo que o pronome indefinido “nenhuma”.

REDAÇÃO
32-34. Resposta pessoal

BATA UM PAPO
35-37. Resposta pessoal
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