
 

 

Leia o texto a seguir: 

Quem sai de férias, faz intercâmbio cultural ou vai trabalhar ao exterior, tem probabilidade de 

passar por saias justas (dos mais diversos tamanhos). A 

culpada e origem (1) das gafes cometidas são as diferenças 

culturais. Em seus anos de aluna universitária no Japão, a 

diretora executiva Karu Yamaki, hoje com 42 anos, evitava 

fazer perguntas. A atitude não tinha nada a ver com 

rebeldia ou falta de interesse pela matéria estudada. "Para 

os japoneses, é falta de respeito questionar o professor (2) no meio da aula. A impressão (3)  que 

se tem é que o estudante está desafiando a autoridade dele", explica. Apesar de ter nascido no 

Japão e vivido 16 anos no Brasil, Yamaki simplesmente não estava habituada ao meio acadêmico 

do outro lado do planeta. "As perguntas são feitas ao professor após a aula, de forma 

individualizada, ou quando há grupos de estudos supervisionados. Me toquei depois que um 

colega me advertiu", conta. A boa notícia para quem vai ao exterior é que são minoria as nações 

(4) escolhidas pelos brasileiros em que a formalidade prevalece no dia a dia como no Japão. 

Mesmo assim, é bom se informar com antecedência à viagem para evitar indecisão ou desconforto 

em ocasiões banais. (5) 

A repórter Daniela Braga, 26, que passou um mês na Inglaterra, recorda. "Os brasileiros ficam com 

vergonha de olhar os preços dos menus que estão do lado de fora dos restaurantes. Mas eles 

estão lá justamente para isso! Para não haver surpresas na hora de pagar e economizar tempo ao 

escolher o prato." Para o publicitário Leonardo Wilhelm, 32, que tem uma lista com mais de 16 

países (6) visitados, o problema foi outro. Acostumado com o brasileiro em expediente de 

trabalho, que sai para comer fora, assustou-se na Inglaterra com o almoço à base de sanduíche 

(ruim) comprado pronto e engolido em frente ao computador (7).  

Em geral, prevalece como regra usar bom senso e educação, e deixar alguns hábitos brasileiros, 

como o atraso, guardados na gaveta até o retorno ao país. Quando convidado a uma casa na 

França, por exemplo, pontualidade é sinal de respeito. O que no Brasil pode parecer ousadia, em 

outro país pode ser apenas um hábito cultural. Na Colômbia, homens (8), mesmo desconhecidos, 

costumam ajudar as mulheres a descerem do ônibus (9). Na dúvida, é melhor perguntar. E, 

mesmo assim, às vezes pode haver mais de uma resposta para a questão. Inês Rodrigues, 47 anos,  

 

 

 



 

 

 

professora de italiano e escritora que mora nos EUA há dez anos, explica as famosas gorjetas 

americanas. “Em Nova York, tem que dar, no mínimo, 15%. As pessoas esperam essa quantia 

mesmo que o serviço não seja maravilhoso. Se for menos, eles ficam ofendidos. Já vi taxista recusar 

quantias baixas. E se você está em um restaurante com um grupo de mais de seis pessoas, nem 

pense nos 15%. A gorjeta esperada é de 18% a 20% do valor da conta", alerta.  

 

1) Responda                                                                                                        

a) Por que os estudantes japoneses não fazem perguntas aos professores no meio da aula? 

Como resolvem as suas dúvidas? 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Como foi que Yamaki descobriu esse costume dos estudantes japoneses? 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Quais são as diferenças, respeito ao Brasil, em quanto às refeições na Inglaterra? 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Como funciona o sistema das gorjetas nos EUA? 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Como se interpreta a pontualidade no Brasil? e na França? 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

f) O que podemos fazer se não conhecemos os costumes do lugar que visitamos? 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2)  Passe as palavras grifadas para o singular ou plural segundo corresponder 

         

1. _________________  2._________________  3. ___________________ 

4. __________________  5. _________________  6. ___________________ 

7. __________________  8. _________________  9. ___________________ 

 

 

3) Leia o texto a seguir e resolva as questões para ajudar a família Araújo.  

 

Dona Zilda e Seu Nelson Araujo estão saindo de férias para a Argentina por três semanas. O 

casal tem dois filhos: Joel, de 20 anos e Célia, de 18. Ambos vão prestar vestibular na próxima 

semana por isso não poderão viajar com seus pais. D. Zilda é uma senhora muito organizada. Veja 

a lista de recomendações que ela deixou para seus filhos antes de viajar e coloque o verbo no 

tempo correto: 

1. Quando __________________ (levantar-se) arrumem o quarto.   

2. Se  ___________________ (ter) algum problema, liguem para a vovó 

3. Assim que  __________________  (voltar) da escola, descongelem a comida que está no freezer. 

4. Logo que _________________ (sair) desliguem  as luzes 

5. Quando ________________ (ir) dormir, não esqueçam de checar que a porta esteja fechada. 
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3) 

 

 

CHAVES 

a) Porque os professores podem pensar que os alunos os estão desafiando, para os japoneses, 

é falta de respeito questionar o professor no meio da aula, as perguntas podem ser feitas de 

 maneira individual depois das aulas. 

b) Um colega advertiu-lhe sobre esse costume quando era aluna universitária no Japão. 

c) Na Inglaterra é comum achar os menus com os preços fora dos restaurantes para você não 

levar uma surpresa na hora de pagar. Alem disso quem trabalha num escritório costuma 

almoçar um sanduiche dentro do trabalho e não tomar um tempinho para sair e almoçar fora. 

d) Nos EUA, os garçons ou taxistas esperam receber uma gorjeta como mínimo do 15%, se for 

menor, podem se ofender. 

e) No Brasil pode se interpretar como ousadia, no entanto na França é sinal de respeito. 

f) Em geral, prevalece como regra usar bom senso e educação, mas o melhor é perguntar. 

 

1) origens 

2) professores 

3) impressões 

4) nação 

5) banal 

6) país 

7) computadores 

8) homem 

9) ônibus 

 

1) Se levantarem 

2) Tiverem 

3) Voltarem 

4) Saírem 

5) Forem 


