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RIO DE JANEIRO 

 

Você conhece o Rio de Janeiro?   
 

 Escute esta entrevista com a atriz Guilhermina Guinle no endereço:  

http://cbn.globoradio.globo.com/series/SER-CARIOCA-E.htm e a seguir  teste sua  compreensão 

oral com as seguintes questões: 

 

 

1. O lugar especial do Rio de Janeiro é  

a) Arpoador 

b) Copacabana 

c) Ipanema 

 

2. O time pelo qual a atriz torce é  

a) Vasco 

b) Fluminense 

c) Flamengo 

 

3. É correto afirmar que Guilhermina diz que sabe sambar muito bem graças a sua mãe? 

Se não, corrija essa informação, reescrevendo a frase: 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Elabore uma frase que resuma o que é ser carioca, para Guilhermina Guinle. 

 

 

 

Um pouco de História... 

 
 
                                                 
1
 De acordo com os descritores do CILP 

http://cbn.globoradio.globo.com/series/SER-CARIOCA-E.htm
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Complete os espaço do texto com as palavras no quadro abaixo: 

 

no entanto, sob, lá,  principalmente, tarde, onde, além de, mais, durante, 

pelas 

 
 

 
 
A Baía de Guanabara foi descoberta pelo explorador português Gaspar de Lemos em 1º de janeiro de 1502. 

Acreditando que se tratava da foz de um rio, deram-lhe o nome de Rio de Janeiro. 

Em 1 de novembro de 1555, os franceses apossaram-se da baía da Guanabara, estabelecendo uma colônia na 

ilha de Sergipe. ___________, ergueram o Forte Coligny, enquanto consolidavam alianças com os Tamoios e 

Tupinambás. Porém em 1º de março de 1565, os portugueses, _____________o comando de Estácio de Sá, 

desembarcaram entre o morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, fundando a cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro. 

____________, a expulsão e derrota definitiva dos franceses e seus aliados indígenas só se deu em janeiro de 

1567. 

Duzentos anos mais ____________, em 1763, o ministro português Marquês de Pombal transferiu a capital 

de Salvador para o Rio de Janeiro. ____________ se manteve até 1960, quando foi inaugurada Brasília, a 

atual capital do país. 

A vinda da corte portuguesa, em 1808, debilitada com as guerras napoleônicas marcaria profundamente a 

cidade. Com a Abertura dos Portos, tornou-se um proeminente centro comercial. 

Após a independência a província enriquecia com a agricultura canavieira da região de Campos e, 

______________, com o novo cultivo do café no Vale do Paraíba. Como centro político do país, o Rio de 

Janeiro concentrava a vida político-partidária do império. Foi palco principal dos movimentos abolicionistas 

e republicanos na metade final do século XIX. _____________a República Velha, com a decadência de suas 

áreas cafeeiras, o estado perdeu força política para São Paulo e Minas Gerais. 

Com a Proclamação da República, nas últimas décadas do século XIX e início do XX, o Rio de Janeiro 

enfrentava graves problemas sociais advindos do crescimento rápido e desordenados. A cidade passara a 

receber grandes contingentes de imigrantes europeus e de ex-escravos, atraídos ________________ 

oportunidades de trabalho assalariado. Entre 1872 e 1890, sua população duplicou, passando de 274 mil para 

522 mil habitantes. 

Hoje, a cidade possui mais de 6 milhões de habitantes e é o segundo polo industrial do Brasil, ficando atrás 

do estado de São Paulo. Está entre os primeiros do turismo, ____________ ser o principal centro cultural do 

país e importante centro político. 

Situada em meio a uma paisagem privilegiada pela natureza, entre o mar e as montanhas, a cidade do Rio de 

Janeiro é uma das____________ belas do mundo o que lhe valeu o título de Cidade Maravilhosa.

Fotos e texto disponível em:  
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.historiadorio.com.br/images/rio1925.jpg&imgrefurl=http://www.historiadorio.com.br/ 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.historiadorio.com.br/images/rio1925.jpg&imgrefurl=http://www.historiadorio.com.br/
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Ouça de novo a entrevista. 

Na entrevista, Guilhermina fala sobre a praia do Arpoador e você teve a oportunidade de 

conhecê-la. Assim que chegou à praia, tirou uma foto,  “twitou” e descreveu-a.  

 

 

  

________________________________________________________________________________

______________________________________________( utilize os 140 caracteres) 
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Leia algumas informações sobre o Arpoador: 

 

Localizada entre o Forte de Copacabana e o início da praia de Ipanema, a praia do Arpoador é 

famosa pela pedra de mesmo nome que avança mar a dentro, de onde se tem uma das vistas mais 

bonitas do Rio de Janeiro. Também é muito conhecida como a praia dos surfistas, uma vez que 

conta com muitas ondas grandes, propícias à prática do esporte. 

O nome do local provém do fato de ser possível, no passado, arpoarem-se baleias nas proximidades 

da costa. 

De um lado as praias de Ipanema e do Leblon, com o morro Dois Irmãos ao fundo. Do outro, as 

praias do Diabo e Copacabana. Além do visual e da praia, o Arpoador tem também um parque com 

muito verde, onde artistas famosos, brasileiros e estrangeiros, fazem apresentações populares muito 

concorridas. Esse parque foi batizado com o nome "Garota de Ipanema", em homenagem à famosa 

música homônima de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, cariocas por excelência.

Foto e texto disponíveis em: 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://ipt.olhares.com/data/big/51/516313.jpg&imgrefurl

=http://olhares.sapo.pt/praia-do-arpoador 

 

 

Para testar sua compreensão leitora e produção escrita, compare as informações sobre a  

praia do Arpoador com uma outra praia que você conheça – do Brasil ou de seu país – e 

escreva um texto informativo sobre ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A música “Garota sangue bom”, de Fernanda Abreu,  é citada na entrevista. Escute a música 

no link: http://letras.mus.br/fernanda-abreu/109187/ e defina  o que é uma garota carioca: 
 

 

GAROTA CARIOCA 

                 É 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://ipt.olhares.com/data/big/51/516313.jpg&imgrefurl=http://olhares.sapo.pt/praia-do-arpoador
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://ipt.olhares.com/data/big/51/516313.jpg&imgrefurl=http://olhares.sapo.pt/praia-do-arpoador
http://letras.mus.br/fernanda-abreu/109187/
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Uma música que eterniza a beleza da mulher carioca é “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e 

Vinícius de Moraes. 

 Ouça a música no link http://letras.mus.br/tom-jobim/20018/, acompanhando com a letra 

abaixo e preenchendo os espaços em branco: 

 

 

 

GAROTA DE IPANEMA  

 

 

Olha que coisa mais linda 

Mais cheia de _______ 

É ela________ 

Que vem e que ________ 

No doce _________, a caminho do ________ 

Moça do corpo dourado 

Do sol de Ipanema 

O seu balançado é mais que um ______ 

É a coisa mais linda que eu já vi passar 

Ah, porque estou tão ________ 

Ah, porque tudo é tão _______ 

Ah, a beleza que _______ 

A beleza que não é só ________ 

Que também passa ________ 

Ah, se ela soubesse 

Que quando ela passa 

O mundo __________ se enche de graça 

E fica mais lindo 

Por ________ do amor 

 

 

  

 
 

  


