
 

1. Leia o texto a seguir. 

 

 

Hábitos e costumes brasileiros que deveriam ser exportados, na opinião dos gringos 

Luciano Hilton, 07/2016  

 

 Nós brasileiros, muitas vezes, chegamos a nos diminuir 

perante a cultura de países mais ricos, como os Estados Unidos, a 

França, a Itália e por aí vai. Óbvio, que não há nada de mais em achar 

determinado hábito mais bonito ou educado que o de costume, mas 

não há motivo para achá-los sempre melhores – o que é muito ruim. 

Mas, para quem acha que nossos hábitos e costumes não tem nada a 

acrescentar a um estrangeiro “mais civilizado”, engana-se redondamente.  Estrangeiros entrevistados 

revelaram quais dos nossos costumes e hábitos eles mais admiram e que gostariam que fossem 

exportados para outros países. Alguns são surpreendentes. 

 Abraço. Você deve estar pensando “mas como assim, o abraço???”. A verdade é que, mundo 

afora, as pessoas não são tão receptivas ao contato pessoal íntimo, mesmo entre amigos ou parentes. 

Quem já teve a oportunidade de viajar para outros países, especialmente na Europa, sabe do que estou 

falando. O nosso tradicional abraço seguido de um beijinho na bochecha, típico de quando se encontra 

um conhecido ou mesmo quando se é apresentado a alguém, pode parecer um verdadeiro “abuso” 

para um gringo. 

 Higiene. Definitivamente, somos muito limpos – e eu tenho orgulho disso! (risos) Por onde 

passamos, os estrangeiros costumam ficar impressionados por nossos hábitos básicos de tomar banho 

ao acordar, escovar os dentes após as refeições, etc. A explicação é cultural, claro: somos descendentes 

de índios que já possuíam bons hábitos de limpeza bem antes dos europeus chegarem por aqui.  

 Almoçar. Por mais estranho que isso pareça, em alguns países a principal refeição – para nós – é 

uma mera trivialidade. Os estrangeiros só tendem a engolir alguma coisa e fazer uma refeição pesada à 

noite, mas reconhecem que um jantar mais leve é muito mais saudável e que nosso ponto de vista 

quanto à alimentação deveria ser exportado.  

 Carona. Dar carona é só mais uma de tantas cordialidades que o brasileiro é acostumado a 

praticar sem ter nem ideia de que, em outros países, esse é um hábito praticamente inexistente. 

Manuel Gourmand, francês, diz que esta é, de longe, uma das práticas brasileiras que ele mais gosta. 

Ele diz que na Europa isso não existe e que nem mesmo colegas pensam na possibilidade de oferecer 

carona a alguém; cada um vai aos encontros por conta própria. 

 O “jeitinho” brasileiro. Na arte da improvisação, nós somos verdadeiros mestres e o tão 

polêmico “jeitinho” brasileiro é sim apreciado pelos estrangeiros. De acordo com eles, e como versa o 

ditado, para um brasileiro “só não existe jeito pra morte”, pois nós somos naturalmente insistentes 

perante as situações adversas e que sempre acreditamos que podemos superá-las de alguma forma. 

 A forma como tratamos os estrangeiros. Alguns vão dizer que brasileiro gosta mesmo é de 

“babar” os gringos, inferindo que agimos como bobos com os estrangeiros. Eu pessoalmente acredito 

que o brasileiro, em geral, é cordial com qualquer pessoa de fora. Porém, este não é um costume de 

muitos países do mundo – e talvez por isso alguns brasileiros achem que é humilhante tratar um 

estrangeiro bem quando não se é tratado da mesma forma lá fora. Se for humilhação ou não, depende 

da visão de cada um, mas creio que os bons costumes nos enobrecem; e quer maneira melhor que “dar 

um tapa” na cara dos gringos mostrando pra eles que educação e gentileza são o caminho correto? 

 

 

 

 

 

 

https://www.tudointeressante.com.br/2014/07/8-habitos-e-costumes-brasileiros-que-deveriam-ser-exportados-na-opiniao-dos-gringos.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/06/apos-ajudar-australianos-com-chip-de-celular-paulistano-os-leva-para-tour.html


 

Será que deu para entender tudo?                

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

 

a.  (       )  Os brasileiros acham que seus costumes são melhores do que os dos estrangeiros 

____________________________________________________________________________________________________ 

b.  (       )  O famoso “jeitinho brasileiro” causa incômodo aos ‘gringos’      

____________________________________________________________________________________________________ 

c.  (       )  Os estrangeiros acreditam que seria bom adotar os hábitos alimentares dos brasileiros  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2b.  Sublinhe o significado das seguintes expressões dentro do texto    

 

 

O uso de diminutivos e aumentativos é mais uma característica dos brasileiros. Então ... 

3. Passe as seguintes palavras segundo corresponder  (D diminutivo / A aumentativo)                   

 

Países (D) _________________________    

Abraço (A) ____________________ _____   

Índios (D) ____________________ _____   

Bons (D)  ____________________ _____   

Colegas (A) ____________________ _____  

 

 

 

  

                                                

 

 

 

 

 

 

Enganar-se redondamente 

a.  mentir inescrupulosamente  

b.  frustrar-se absolutamente  

c.  errar totalmente    

Babar 

a.  soltar baba 

b.  elogiar, adular 

c.  agitar-se 

 

Engolir 

a.  acreditar em mentira  

b.  ingerir, deglutir 

c.  ficar calado, suportar afronta         

Dar um tapa na cara 

a.  envergonhar, menosprezar 

b.  agir de um jeito errado 

c.  dar um soco no rosto de alguém 



 

 

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

 

Dicas de hábitos e costumes dos argentinos 

Roberta Nunes 4/17/2016  

Mover-se pela cidade.  

City, é assim que os portenhos se referem a Buenos Aires. O clima lá é muito 

amigável e as ruas são planas, quase nada de ladeiras, então, se não 

_______________ com muita pressa, caminhar é uma excelente opção. E se você for 

para o centro da cidade, o mais rápido é ir __________ metrô.  Caso _______________ 

tomar um táxi, veja as dicas para fazê-lo da melhor forma possível.  

Segurança. 

O movimento nas ruas é como em _______________ cidade grande: então, no transporte público e na hora 

do rush, cuide bem seus pertences. Provavelmente, vc tem tudo na sua mochila. Então, _______________ (a 

mochila) diante do seu corpo e não para trás.  

Outra situação são os famosos “arbolitos”: que é como são conhecidos os cambistas de rua que passam 

o dia gritando “cambio, cambio”. Por mais insistentes que _______________ ou por mais tentador o preço 

que te _______________, ignore-os: convém buscar um provedor mais confiável, principalmente para evitar 

notas falsas.  

Sair pela noite. 

A primeira regra para ter em conta é que em Bs As tudo começa muito tarde. Jantar antes das 20h não 

tem aonde, e se __________ à casa de um portenho, calcule que o jantar vai sair lá pelas 21h00, 21h30.  

Além __________, em Buenos Aires, tem __________ costume que se chama “la sobremesa”, que é quando 

depois da comida, as pessoas ficam um tempo (de meia hora a infinito), tomando café e conversando, 

de modo que uma comida pode terminar à meia noite. Depois do jantar, você pode tranquilamente ir 

para um bar porque as festas costumam começar à 1h da manhã.   

Gorjetas. 

Propina, é assim que se ____________ gorjeta em espanhol. Soa estranho, né? Mas não é nada ilegal, está 

tudo bem pagar propina na Argentina. Nos bares e restaurantes, o 10% do garçom não vem incluído na 

conta, então assegure-se sempre de ter dinheiro trocado para pagar a propina porque mesmo que o 

restaurante _______________ cartão de crédito, o do garçom tem que ser pago em efetivo, já que o 

dinheiro entra direto para ele. 

Comprando. 

Comprando roupa e sapato, vale a pena ter em conta que o mundo dos tamanhos na Argentina é 

completamente anárquico: __________ a numeração __________ as proporções são uniformes entre marcas, 

assim que sempre é bom experimentar antes de levar. 

Aproveite as dicas e ____________ viagem! 

 

 

https://www.blogger.com/profile/01337859592415116255
https://www.blogger.com/profile/01337859592415116255
http://www.depasseiopor.com/2015/05/5-dicas-para-tentar-evitar-golpes-no.html


 

CHAVES 
 

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

 

a.  (  E  )  Os brasileiros acham que seus costumes são melhores do que os dos estrangeiros 

b.  (  E  )  O famoso “jeitinho brasileiro” causa incômodo aos ‘gringos’       

c.  (  C  )  Os estrangeiros acreditam que seria bom adotar os hábitos alimentares dos brasileiros  

 

2b.  Sublinhe o significado correto das seguintes expressões dentro do texto 

 

 

3. Passe as seguintes palavras segundo corresponder        

 

Países (D) ____________________  PAISINHOS 

Abraço (A) ____________________  ABRAÇÃO 

Índios (D) ____________________  INDIOZINHOS 

Bons (D)  ____________________  BONZINHOS 

Colegas (A) ____________________  COLEGÕES 

 

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

 

se não ESTIVER com muita pressa 

Ir DE metrô 

caso DECIDA/PRECISE/QUEIRA/DESEJE tomar um táxi 

O movimento nas ruas é como em QUALQUER cidade grande 

Então, COLOQUE-A/LEVE-A diante do seu corpo 

Por mais insistentes que SEJAM 

por mais tentador o preço que te OFEREÇAM/PROPONHAM/ 

se FOR à casa de um portenho 

Além DISSO, em Buenos Aires ... 

... tem UM costume que ... 

Propina, é assim que se DIZ/FALA gorjeta 

mesmo que o restaurante ACEITE/RECEBA cartão de crédito 

NEM a numeração NEM as proporções 

Aproveite as dicas e BOA viagem! 

 

 

 

                            

Enganar-se redondamente 

c.  errar totalmente    

Babar 

b.  elogiar, adular 

Engolir  

b.  ingerir, deglutir 

Dar um tapa na cara 

a.  envergonhar, menosprezar 


