
 
 

 

I- 1. Leia os depoimentos a seguir 

 

Qual a melhor viagem que você já fez? 

“Depois de viajar um bocado por aí, é inevitável fazer comparações. Ainda que 

cada lugar seja diferente, cada lugar tenha sua cultura e peculiaridades, a gente 

sempre acaba fazendo um ranking com as melhores viagens que já fez. E o 

engraçado é que quando as pessoas descobrem que eu tenho o blog ou que viajo bastante, sempre 

perguntam qual lugar eu gostei mais.” 

 

-------------------- 

“a melhor viagem que eu já fiz, não foi para nenhum lugar do mundo, foi para dentro de mim, uma viagem 

espiritual, e que me fez acordar para a vida ...” 

-------------------- 

 “É muito difícil escolher e responder, mas fiquei pensando e fiz meu top 5 de viagens. Apesar de amar a 

Europa mais que tudo, ela quase não aparece no meu ranking… mas é que pra mim ela tem uma ‘vibe’ de 

quero morar pra sempre, e já vejo como uma 2ª casa (até porque já morei na Itália, né?)”. 

-------------------- 

 “eu não sou muito de viajar não...tenho medo de estradas e de avião também...rsrsrsrs...mas a melhor 

viagem que fiz até hoje foi pra Mato Grosso do Sul ... adorei essa viagem...” 

-------------------- 

 “Aaaahhh, a melhor, mas a melhor viagem que eu já tive mesmo foi quando fui a 

NY para fazer compras, rs. Eu perturbei tanto meus pais durante o vôo, dizendo 

que eu queria comprar isso e isso, que não tinha no Brasil, e a gente ficou lá mais 

por compras mesmo. Gastei uma grana enorme, mas cara, o que valeu a pena foi 

ter passado na Times Square olhando aqueles outdoors eletrônicos gigantes, o 

céu nublado, as ruas super cheias e cada passo que você dava, era mais outdoors 

e lojas diferentes. E mano, eu ficava todo bobo vendo aqueles taxis americanos, já que nós não temos esses 

tipos de taxis no Brasil, huahua. Eu ficava apontando feito uma criança, foi literalmente inesquecível e com 

certeza pretenderei voltar lá.” 

-------------------- 

 “A melhor viagem que eu já fiz foi quando fui a Londres, numa visita de estudo, com amigos, estive lá 2 

semanas e fui com professoras e amigos, viagem perfeita pois foi uma viagem que conciliou duas coisas 

perfeitas: o local e a companhia.” 

-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Será que deu para entender tudo? 

2.  Marque C (certo) ou E (errado) e justifique.                                   

 

a.  (      )  Cada um dos entrevistados fez uma lista das melhores viagens que tinha feito.   

_______________________________________________________________________________________________ 

b.  (      )  Só um deles contou que sua viagem custou muito dinheiro. 

_______________________________________________________________________________________________ 

c.  (       )  Todos eles adoram viajar e já saíram do Brasil pelo menos uma vez. 

_______________________________________________________________________________________________ 

d.  (      )  Viagens familiares aparecem no topo da lista. 

_______________________________________________________________________________________________ 

e.  (       )  Pavor de voar é um dos motivos que reduz a vontade de viajar de um deles. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  

Vamos conhecer outras viagens legais?  

3.  Leia o artigo a seguir e complete os espaços vagos                    

 

 

“Passei meses planejando __________  cicloviagem desde Campo Grande 

(MS) até Corumbá (MS), mas uns 3 dias antes de executar,  _______________  

(resolver) mudar o rumo ... de Campo Grande para Bonito (MS). 

Como é uma região que conheço bem, _______________ (decidir) que iria 

dormir em hotéis ou pousadas, sem necessidade de levar o "kit acampamento" (barraca, saco de 

dormir, colchonete, lona, lampião, lanternas, fogareiro, etc.). 

Na segunda feira _______________ (arrumar) toda a bagagem e  __________ (ir) dormir cedo (23h00), 

pois a idéia era sair cedo no outro dia. Foi assim que __________ 06h00 a aventura _______________ 

(começar). 

Até as 09h00 a temperatura foi agradável, com tempo nublado, mas depois disso, o sol  

_______________ (aparecer) com toda a força. 

Descansei, e no dia seguinte ____________ (sair) para Jardim, o meu segundo destino. No caminho, 

_______________ (encontrar) uns amigos que me _______________ (recomendar) conhecer uma lagoa que 

ficava perto. Valeu a pena, mas na volta ____________ (chover) o tempo todo.  

Quando ____________ (chegar) à pousada, eles  estavam  me esperando para jantar: 

_______________ (fazer) uma comida típica deliciosa. Enquanto comíamos, _______________ (começar) a 

planejar uma outra viagem de ‘bike’ para fazer os três juntos.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Você leu o blog de André e quer dar-lhe alguns conselhos para a próxima viagem.  

4. Escreva 5 dicas úteis para ele (use o imperativo)                

 

1.  _____________________________________________________________________________________________ 

2.  _____________________________________________________________________________________________ 

3.  _____________________________________________________________________________________________ 

4.  _____________________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

CHAVES 
 

 

2.  Marque C (certo) ou E (errado) e justifique.                                   

 

 

a.  (  E   )  Cada um dos entrevistados fez uma lista das melhores viagens que tinha feito.    

    Nenhum deles fez uma lista das melhores viagens 

 

b.  (  C  )  Só um deles contou que sua viagem custou muito dinheiro. 

 

c.  (  E   )  Todos eles adoram viajar e já saíram do Brasil pelo menos uma vez. 

    Nem todos adoram viajar e, dentre os que gostam, nem todos contaram para onde 

tinham ido  

 

d.  (  E   )  Viagens familiares aparecem no topo da lista. 

    Não. Só um diz que viajou com sua família 

 

e.  (  C  )  Pavor de voar é um dos motivos que reduz a vontade de viajar de um deles. 

 

 

 

3.  Leia o artigo a seguir e complete os espaços vagos                   

 

 

UMA   ÀS   RECOMENDARAM 

RESOLVI   COMEÇOU  CHOVEU 

DECIDI   APARECEU  CHEGUEI 

ARRUMEI  SAI   FIZERAM 

FUI   ENCONTREI  COMEÇAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 


