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Vamos às compras 

 

Tarefas: 

- Falar sobre hábitos de consumo; 

- Responder a questões a partir da audição de um diálogo numa loja de roupa;  

- Ordenar diálogos que se passam em vários tipos de lojas;  

- Relatar o que aconteceu numa loja de roupa, utilizando o discurso indireto; 

- Escrever e apresentar uma entrevista a um estilista famoso. 

Conteúdos línguísticos: 

- Discurso indireto. 

 

Ir às compras tornou-se nos dias de hoje uma rotina. Fazemo-lo por necessidade ou 

simplesmente por lazer. Nesta sequência falar sobre os seus hábitos de consumo, 

ouvir diálogos em lojas de roupa e vai ter a oportunidade de conhecer melhor alguns 

dos melhores estilistas a nível mundial. 

1. Responda oralmente às seguintes perguntas relacionadas com os seus hábitos de 

consumo: 

 

a) Fazer compras é uma atividade que ocupa muito do seu tempo? 

b) Gosta de ver lojas, mesmo sem comprar? Porquê? 

c) Que tipo de lojas ou produtos lhe interessam mais? 

d) Gosta de comprar roupa para si? 

e) Gosta de fazer compras sozinho/a ou acompanhado/a? Porquê? 

f) O que é importante para si, no momento de decidir o que comprar? 

g) Gosta de fazer compras através da Internet? Porquê? 

 

2. Ouça agora um diálogo entre uma cliente e a empregada de uma loja de roupa. 

Sublinhe todas as palavras que ouvir:  

perfeito – defeito – buraco – saco – estação – talão – pena – encarnado – ver – 

devolver – promoção – coleção – exceção – calor – valor 
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2.1. Ouça novamente o diálogo e complete as frases: 

a) A D. Graça comprou _______________________ de__________________ na 

________________ passada. 

b) Como a camisola tinha  ___________________________________, ela  

_________________________________________. 

c) Infelizmente, a D. Graça queria uma camisola ___________________________ 

e só havia _____________________________________________________. 

d) A empregada mostra-lhe ________________________________, mas a D. 

Graça _______________________________________________. 

e) Ela não pode receber o dinheiro, porque ___________________________. 

f) No fim, decide ________________________________________________. 

 

3. Imagine que é a D. Graça. Conte oralmente o que aconteceu na loja. Use o 

discurso indireto. 

 

4. Faça a correspondência entre as frases da coluna A e as frases da coluna B, de 

modo a obter novos diálogos: 

 

1. – Que cor prefere?  – Trinta e nove. 

2. – Quanto é tudo?  – Tem aqui outro maior. 

3. – Está um pouco apertado...  – É para oferecer? 

4. – Posso experimentar?  – Azul escuro. 

5. – Que número calça?  – Não, é tamanho único. 

6. – Não tem outro mais 
pequeno? 

 – Sim, mas tem de trazer este 
talão. 

7. – Pode embrulhar, se faz favor?  – Claro, os gabinetes são ali. 

8. – É possível trocar?  – Cinquenta e nove euros.  

 

 

5. Leia os artigos da Wikipédia sobre os seguintes estilistas internacionais. Depois, 

em pares, preparar uma entrevista a um dos estilistas.  

 
Jean Paul Gautier nasceu em Arcueil, França, no dia 25 de abril de 1952. É um dos estilistas 
mais famosos do mundo. Foi assistente de Pierre Cardin, em 1970. Apresentou a sua 
primeira coleção individual em 1976. Tem um estilo irreverente e, por isso, é muito popular. 
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Nos seus desfiles, já utilizou idosos e mulheres obesas, modelos com 
tatuagens e com piercings.   Gautier vestiu artistas, como Madonna, na 
década de 90, e foi o responsável pelo figurino de vários filmes, como O 
quinto elemento, de Luc Besson, e Kika, de Pedro Almodóvar. 

FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Gaultier (texto adaptado) 

 

 

 

 

Giorgio Armani nasceu em Placência, Itália, no dia 11 de julho de 1934. É o 
estilista com mais sucesso a nível mundial. A sua fortuna pessoal já 
ultrapassa os 5 biliões de dólares. Fundou o seu império, a Giorgio Armani 
S.P.A., em 1974. Lançou a sua primeira coleção nesse mesmo ano, 
encorajado pelo seu amigo Sergio Galeotti. As lojas Emporio Armani têm 
roupas de luxo e de alta qualidade, que ditam as tendências da moda. Em 
janeiro de 2010, o famoso jogador de futebol português, Cristiano 
Ronaldo, e a estrela de cinema de Hollywood, Megan Fox, foram os rostos 
da coleção de Georgio Armani. Em 2012, a estrela de música Rihanna 
desenhou várias peças de roupa para Armani, como calças de ganga, 
malas e roupa interior.   

FONTE: http://en.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Armani (adaptado) 

 

 
Pierre Cardin nasceu em Sant’Andrea di Barbarana, na Itália, no dia 7 de julho 
de 1922. Os seus pais emigraram para França, em 1934, e foi neste país que 
Pierre Cardin começou a trabalhar no mundo da moda, com 14 anos. Em 
1947, tornou-se o responsável pelo ateliê de alfaiates de Christian Dior. 
Fundou a sua própria marca em 1950 e entrou na alta costura três anos 
depois. Desenhou roupa com muito sucesso. Inspirou-se nos fatos espaciais e 
criou roupa unissexo. Atualmente, Pierre Cardin tem lojas em cerca de 140 
países. 

FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Cardin (texto adaptado) 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Gaultier
http://en.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Armani
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Cardin
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 Yves Saint Laurent (YSL) nasceu em Oran, na Argélia, no dia 1 de agosto de 
1932, e morreu em Paris, França, no dia 1 de junho de 2008. É um dos 
nomes da alta costura mais importantes do século XX. Aos 17 anos, deixou 
a casa dos pais, para trabalhar com o estilista Christian Dior. Quando Dior 
morreu, ficou responsável pela empresa, que salvou da falência. Em 1962, 
saiu da Dior e criou a sua própria marca, a YSL. Ficou conhecido pela sua 
roupa de bom gosto e a preços acessíveis. Tornou popular o pronto-a-vestir 
(prêt-à-porter). A sua criação principal foi o smoking feminino. Foi amigo de 
algumas das mais ricas e famosas mulheres do mundo, como é o caso de 
Catherine Deneuve, uma artista de cinema. Deneuve foi não só amiga de 
YSL, mas também sua cliente.       

FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Yves_Saint_Laurent  (texto adaptado) 

 

5.1. Em pares, preparar uma entrevista a um dos estilistas. Deve escrever no mínimo 

seis perguntas, escrever as respostas, ensaiar e apresentar a entrevista à turma. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Yves_Saint_Laurent

