
Expressões
Populares

Você sabia que...
Muitas das palavras e expressões que formam o vocabulário do brasileiro foram criadas pelo 
povo do Nordeste?

Veja se você conhece algumas delas:
Depois sublinhe aquelas que você costuma usar ou são usadas por alguém que você                          
conhece.

[...]  a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros
Vinha da boca do povo na língua errada do povo

Língua certa do povo
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil[...]

Manuel Bandeira, Evocação do Recife

A torto e a direito- indiscriminadamente.
Aperreado – nervoso, preocupado.
Cabreiro – desconfiado.
Cafundó – lugar muito longe.
Cascavilhar – procurar, investigar.
Cutucar o cão com vara curta – mexer com quem está quieto e se arriscar.
Degringolar – desordenar, desorganizar, algo que dá errado.
Faniquito – desmaio, chilique.
Fuleiro – sem muito valor, ordinário.
Gastura – incômodo, mal-estar.
Jururu – triste, pensativa.
Malamanhado – desarrumado.
Potoca – mentira.
Sustança – força, vigor.

Que tal 
brincar de mímica?

Escolha uma expressão para você criar uma 
mímica para seus colegas. Eles terão que adi-
vinhar qual dessas expressões você está re-

presentando. Outra possibilidade será 
desenhar.



Expressões Populares - 2

Sua tarefa agora será escolher, entre as expressões acima, aquelas que melhor se en-
caixam nas frases abaixo.
Depois, complete as frases com as expressões escolhidas.

a) Não podemos acreditar no que este homem diz, porque ele conta muita ________________.

b) Comi tanto cachorro-quente na festa que fiquei com ______________ .  

c) Ela estava ____________, não se animava com nada.

d) Meu colega não prestava atenção nas regras do jogo, e fazia as coisas _____________________.

e) Leite e ovos são alimentos que dão muita ______________.

Agora quem cria as frases é você.
Escolha outras 3 expressões da lista e construa situações para seus colegas localizarem qual 
delas será adequada. Não se esqueça de deixar o lugar da expressão em branco.

Frase  ou situação 1

Frase  ou situação 2

Frase  ou situação 3


