GÍRIAS BRASILEIRAS
Explique, em português, o significado de algumas gírias e expressões da sua terra natal.
1. Junte as seguintes gírias e expressões com seus significados:
a. Mato sem cachorro
b. João-sem-braço
c. Abrir o jogo
d. Beleza
e. Tapar o sol com a peneira
f. Cara-de-pau
g. Descascar um abacaxi
h. Olho da cara
i. Top
j. Mala-sem-alças
(c ) Finalmente falar a verdade, de forma clara.
( ) Tentar remediar uma situação de forma ineficiente
( ) Algo de altíssima qualidade
( ) Sentir-se perdido.
( ) Aquele que finge não entender o que está acontecendo.
( ) O mesmo que “tudo bem”
( ) Ter de resolver um problema, uma situação difícil
( ) Pessoa irritante, desagradável
( ) Não ter vergonha
( ) Preço demasiadamente alto

2. Complete as seguintes frases com algumas das expressões do exercício 1.
Exemplo: Não devemos consertar este cano quebrado com uma fita adesiva, porque isto seria tapar
o sol com a peneira.
a. Felipe é um _________________________. Ele me deve mil reais há um ano e veio me pedir mais 500.
b. A festa que eu fui ontem era _________________________: gente bonita e música boa!
c. Sairei mais tarde do trabalho hoje pois preciso _________________________.
d. Paula me pediu ajuda para fazer seu imposto de renda. Ela tem dificuldade com números, se fosse fazer sozinha
estaria em um _________________________.
e. Querido, preciso _________________________ com você: eu tenho um amante.
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f. Dez reais por um copo de suco de laranja? Isto é _________________________!
g. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Não dê uma de _________________________.
h. Gabriel é um _________________________: ele não para de falar de si mesmo!
i. Acredito que vou me atrasar uns cinco minutos, _________________________?

3. Estes são alguns dos mais comuns provérbios na língua portuguesa. Com quais você
concorda? Por que?
- A mentira tem perna curta.
- Cão que ladra não morde.
- Santo de casa não faz milagre.
- Cada macaco em seu galho.
- Quem ri por último ri melhor.
- O que os olhos não vêem o coração não sente.
- De grão em grão a galinha enche o bico.
- Gato escaldado tem medo de água fria.
- Quem canta seus males espanta.

4. Narre uma história que sirva de exemplo para um dos provérbios acima.
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