
1 
 

Materia: Lengua Extranjera Portugués – 5° año 

Profesora: Eugenia López 

Contenido Nodal: Tolerancia a las diferencias - 2° Trimestre  

Fecha de presentación: jueves 13 de febrero de 2020 

 

1. Leia o seguinte texto e faça o exercício:  

 

A união Cultural 

 

A relação entre vizinhos de casa ou de apartamento é quase sempre a mesma.  A maioria 

não se conhece. Quando se conhecem, trocam poucas palavras no elevador ou na 

calçada. A rivalidade, o ciúme e a inveja muitas vezes é comum entre os vizinhos. Quem 

nunca quis ter o gramado mais bonito da rua ou o carro mais novo da garagem do 

edifício? As relações formais entre brasileiros e argentinos é exatamente esta, sejam 

relações diplomáticas, políticas, econômicas ou esportivas. É a velha rivalidade Brasil-

Argentina incentivada pelo futebol e lamentavelmente levada para fora dos estádios. 

Quem nunca torceu contra o país vizinho na copa do mundo, mesmo sem saber muito 

bem por quê? Quem nunca escutou alguém falar mal de argentino mesmo que este 

jamais o tenha conhecido pessoalmente um? 

 

Grande parte desta rivalidade é causada pelo futebol, pelo desconhecimento, pelo 

desinteresse mútuo e pela má influência dos outros.  

 

É impressionante como os argentinos sabem pouco sobre o Brasil, e vice-versa. Os 

estereótipos e preconceitos são muito comuns. O conhecimento na maioria dos 

brasileiros sobre a Argentina se resume a "crise", "carne", "Maradona", "Evita", 

"protesto", "arrogância", "frio", "tango". Da mesma forma, o que os argentinos sabem 

sobre o Brasil resume-se a "carnaval", "negros", "caipirinha", "mulheres", "miséria", 

"violência", "alegria", "favelas", "Pelé", "calor", "praia", "samba". A cultura do Brasil e da 

Argentina é muito mais do que isto. O intercâmbio cultural ainda é muito pequeno. 

Você já viu algum filme argentino? 

 

A grande verdade é que brasileiros e argentinos têm muitas diferenças culturais, nos 

costumes, no jeito de ser e de viver, mas têm também muitas coisas em comum. Além da 
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malandragem típica dos portenhos (habitantes de Buenos Aires) lembrar muito a dos 

cariocas, não podemos esquecer que somos todos latinos, e temos hábitos muito, mas 

muito diferentes aos que têm os europeus, americanos e asiáticos. O americano jamais 

beijaria uma mulher na bochecha quando é apresentado a ela.  Os latinos jamais se 

limitariam a dar um frio aperto de mão. 

 

O artigo diz que existe certa rivalidade entre argentinos e brasileiros. O que você acha? 

Também diz que existem entre eles, diferenças culturais. Redija um texto sobre o que 

você sabe do Brasil, descrevendo algumas das suas festas típicas, principais cidades, 

comidas típicas, etc.; escreva também sobre as diferenças culturais. Use, no mínimo, seis 

dos seguintes conectores: 

 mesmo que  -  logo que  -  desde que  -  sempre que   -  caso  -  embora  -  assim que 

talvez   –   duvido que   –   pode ser que   - se  

 

2- Procure e faça uma lista das conjunções ou expressões que introduzem o Presente 

do Subjuntivo e outra com as do Futuro do Subjuntivo. Escreva uma frase com cada 

uma delas. 

 

3- Complete com o Futuro do Subjuntivo: 

 

1. Se Deus _________________, tudo dará certo.  (querer) 

2. Aplaudiremos quando o artista _________________. (entrar) 

3. Aguentaremos enquanto ___________________ . (poder) 

4. Faça como __________________ . (querer) 

5. Avisaremos quando __________________ notícias. (ter) 

6. Sairei logo que o professor ________________ licença. (dar) 

7. Telefonarei para você se ________________ da alguma novidade. (saber) 

8. O menino disse que será médico quando _________________ grande. (ser) 

9. Se ________________ calor ficaremos na praia, se _______________ ficaremos em casa. 

(fazer/chover) 
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10. Quando nós ________________, traremos um presente. (vir) 

 

 

4- Complete as orações com expressões deste tipo: “Aconteça o que acontecer ...” 

 

1.    ______________ quem _____________, diga que não estou. (ser) 

2.    ______________ aonde ____________ , sempre será reconhecido. (ir) 

3.    Eu o encontrarei algum dia, ________________ onde _______________ .  (estar) 

4.    Vocês não me farão mudar de idéia, ___________________ o que __________________ . (dizer) 

5.    Não adianta, João. _______________ o que _______________, você não resolverá o problema.      

      (fazer) 

 

 


