
Ouça o áudio que Flávio enviou ao
seu amigo João e responda as
questões.
 

Clique aqui para ouvi-lo. 

 

QUE BICO É ESSE?

1- QUAL É O BICO QUE FLÁVIO FAZ AOS DOMINGOS?

a) Faz caminhada. 
b) Trabalha em uma floricultura.
c) Corrige as provas de seus alunos. 

2- COMO REAGIU A MÃE DE FLÁVIO AO SABER QUE ELE NÃO
IRIA ALMOÇAR COM ELA AOS DOMINGOS?

a) Ficou feliz.
b) Ficou emburrada. 
c) Ficou preocupada. 

3- QUE INCOVENIENTE ACONTECEU NA FLORICULTURA?

a) Flávio quebrou um vaso de flor. 
b) Flávio escorregou e caiu na terra.  
c) Flávio quebrou o bico da torneira. 
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Escute mais uma vez o áudio de Flávio. Quais os sentidos
da palavra bico? Escreva com suas palavras e, depois,

comente com os colegas. 

Em relação ao bico feito por Flávio, você acredita que seja um
trabalho formal ou informal?
Quais são as diferenças entre o trabalho formal e informal?

Para discutir
 

 
Assista aos vídeos e conheça mais sobre as diferenças entre o trabalho formal e informal
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A palavra bico é polissêmica e, a
depender do espaço em que é usada,

pode ter um efeito de sentido diferente.
Vamos ver alguns deles? 

Bico
Parte do corpo por onde o

animal se alimenta, equivalente
à boca. Além disso, pode ser um

verbo. Ex.: A galinha me bicou. 

Fazer um bico 
Expressão que significa
realizar um trabalho extra,
sem vínculos empregatícios.

Fazer bico
Expressão que significa manha,
birra, teimosia ou
emburramento.

Bico
Ponta de um objeto que permite

a passagem de qualquer
substância.  

No português de
Portugal, a palavra
bico, na linguagem
informal, significa
"sexo oral". 
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Oi, João. Tá tudo bem por aí? Amigo, as coisas aqui estão bem
difíceis. Mesmo dando aula em duas escolas, não estou conseguindo
pagar as contas de casa. Foi então que uma amiga me perguntou se
eu não gostaria de fazer bico de vendedor na floricultura dela. Seria
apenas aos domingos, só pela manhã. Pode acreditar, os amantes de
flores preferem os domingos pra fazerem suas compras. Bom, fiquei
pensando por alguns dias e achei interessante, pois me pareceu um
trabalho bem pago. Ah, mas o pior você não sabe. Minha mãe não
gostou nada da ideia, pois eu não almoçaria mais com ela aos
domingos. Sabe o que ela fez no domingo que fui pra a floricultura?
Ficou fazendo bico pra mim, emburrada. Vê se tem condições!!
Agora deixa eu te contar como foi meu primeiro dia lá na floricultura. É
um lugar encantador, mas com vários produtos e objetos diferentes. É
fácil se perder com tanta coisa que tem lá. Por exemplo, tem um
pulverizador "bico de pato". João, nunca tinha ouvido falar em "bico de
pato", mas tive que aprender, porque os clientes são específicos nos
objetos. 
Ah, esqueci de te falar, logo quando cheguei, aguei todas as plantas
da floricultura, demorei cerca de trinta minutos. Aí, quando eu tirei a
mangueira, quebrei o bico da torneira. Tive que comprar outro. Bom,
pelo menos não era tão caro, né?!. Quem disse que vida de devedor é
fácil? É duro, viu!
 

Descrição de áudio
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