
 
 
 
Diálogo 1: Mesa para quantas pessoas? 
 
Garçom: Mesa para quantas pessoas?  
Cliente 1: Para duas. Quanto tempo vamos esperar? 
Garçom: Uns 20 minutos mais ou menos. 
Cliente 1: Tudo bem. 
  
Diálogo 2: Vamos tomar um aperitivo? 
 
Cliente 1: Vamos tomar um aperitivo antes do almoço? 
Cliente 2: Vamos. 
Cliente 1: Você gosta de caipirinha? 
Cliente 2: Gosto. 
Cliente 1: Garçom, duas caipirinhas de pinga, por favor! 
(...) 
Garçom: Sua mesa está livre agora, senhor. 
Cliente 1: Obrigado. 
 

 

Diálogo 3: O que a senhora vai pedir? 
 
Garçom: O que a senhora vai pedir? 
Cliente 1: Eu quero um filé grelhado com legumes. 
Garçom: Malpassado ou bem passado? 
Cliente 1: Ao ponto. 
Garçom: E o senhor? 
Cliente 2: Eu quero um espeto misto. 
Garçom: E o que mais? 
Cliente 2: Salada mista, farofa e batata frita para dois. 
Garçom: E para beber? 
Cliente 2: Uma cerveja bem gelada. 
Cliente 1: Para mim, uma água mineral com gás. 
 

 

 
 

Diálogo 4: Na lanchonete 
 
Cliente 1: Você está com fome? 
Cliente 2: Não. Mas eu estou com sede. 
Cliente 1: O que você vai pedir? 
Cliente 2: Um suco de laranja bem grande. 
Cliente 1: Você não quer um sanduíche? 
Cliente 2: Não, sanduíche não. Só suco de laranja. 
Cliente 1: Garçom, um suco de laranja grande, um suco de 
maracujá e um bauru. 
 

 



 
Diálogo 5: Queremos convidar vocês... 
 
Pessoa 1: Queremos convidar você e seu marido 
para um almoço tipicamente brasileiro no 
domingo. 
Pessoa 2: Que bom! Como vai ser? 
Pessoa 1: Primeiro, um aperitivo, uma 
caipirinha. Depois o almoço: uma salada bem 
gostosa, arroz, feijão, pernil e farofa. Frutas e 
doces na sobremesa. E um bom cafezinho. 
Vocês vão gostar. 
Pessoa 2: A que horas vai ser? 
Pessoa 1: Ao meio-dia. 
Pessoa 2: Combinado. 
 

  

 
 
Carne e peixe 
1. Você vai ouvir dois diálogos. Depois de ouvi-los, marque com um X as respostas corretas: 
 
No diálogo 1, o freguês está   � contente.  � descontente. 
No diálogo 2, o freguês come  � contente.  � descontente. 
No diálogo 1, o freguês come  � carne.  � peixe. 
No diálogo 2, eles comem   � carne.  � peixe. 
 
2. Ouça o diálogo 1 novamente e responda: 
O churrasco está... 
� bem passado. 
� malpassado, mas gostoso. 
� malpassado. 
� ao ponto. 

3. Ouça o diálogo 2 novamente e responda: 
O restaurante... 
� serve almoço e jantar. 
� tem peixe como especialidade. 
� serve peixe. 

 
 
 
  



 
Feijoada 
 
Aqui estão dois títulos para o anúncio abaixo. Qual é o correto? 

 
 

 
Você quer oferecer uma boa feijoada aos seus amigos? É só 
ligar para Disque-Feijoada, pedir uma feijoada completa e 
aguardar. Em trinta minutos, você vai ter sua feijoada em 
casa. Sem trabalho, sem dor de cabeça. Convide seus amigos 
e ofereça a eles a feijoada completa do Disque-Feijoada.  
Você vai gostar! E eles também! 
Às 4as e sábados, das onze às três da tarde. 
Fone: 3719-3500 

 
 

O anúncio diz que: 
(   ) O Disque-feijoada trabalha à noite. 
(   ) O Disque-feijoada leva a feijoada à sua casa. 
(   ) Você pode oferecer uma feijoada completa a seus amigos sem muito trabalho. 
(   ) Você pode comprar a feijoada na 6a-feira. 

 

Aprendendo uma receita fácil 
 
Salada de macarrão 
 
 
 
O Trezentos gramas de macarrão cozido. 
O Uma xícara de queijo muçarela cortado em cubos. 
O Uma xícara de azeitonas pretas cortadas em rodelas. 
O Uma xícara de tomate cereja picados.  
O Meia xícara de chá de azeite de oliva 
O Folhas de manjericão picadas a gosto. 
O Sal e pimenta do reino a gosto. 

 
Misture todos os ingredientes em uma tigela. Pronto! Já pode comer!! 

 
 

Agora é a sua vez! Compartilhe uma receita gostosa com seus colegas! 
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