
 

Leia atentamente as seguintes apresentações:  

Oi! Tudo bem? Meu nome é Carina, sou brasileira, da cidade de São Paulo. Tenho 35 anos, sou casada 

com um músico argentino e tenho uma filha. Moro em Buenos Aires há 8 anos. Sou artista plástica e 

trabalho como professora de português e artes. 

 

Olá! Como estão? Eu me chamo Andrea e, como a Carina, sou brasileira da cidade de São Paulo. Tenho 

49 anos e estou na Argentina há mais de 20 anos. Estou casada com um argentino e temos seis filhos. 

Seus nomes são Carolina, Pedro, Luciana, Julia, Francisco e Ana, nomes comuns aqui na Argentina e 

no Brasil. Sou professora de Português e Espanhol. 

 

1) De acordo com o texto responda:                                                           

1. Qual é a profissão da Carina? 

________________________________________________ 

2. Quantos anos ela tem? 

________________________________________________ 

3. A Andrea é argentina? 

________________________________________________ 

4. Quantos filhos ela (a Andrea) tem? 

________________________________________________ 

5. Onde moram a Andrea e a Carina? 

________________________________________________ 

 

 

2) Carina e Andrea nasceram em São Paulo. Esta é uma cidade cosmopolita, importante centro 

de negócios, da cultura, do entretenimento e da gastronomia na America Latina. Tem muitos 

lugares interessantes para conhecer. Preencha o texto com as palavras da caixa para 

conhecer mais sobre alguns desses lugares. (os verbos devem ser conjugados no tempo 

correto).                                                                                            

 

 

 

 



 

MERCADO MUNICIPAL: O lugar ______ realmente incrível. Você pode ver ____ variedade de frutas, 

de tamanhos enormes, coisa que não se vê em outro lugar ____ Brasil. Os lanches tradicionais 

_________ muito interessantes, como _______ famosos sanduíches de mortadela, que são gigantes 

por sinal. 

_____ arquitetura _____ prédio é belíssima. A única desvantagem ______ que o  preço é meio salgado 

para alguns itens, _______ vale a pena conhecer este mercado. 

MASP: O Museu de Arte de São Paulo ___________ um museu privado sem fins lucrativos, fundado 

__________ empresário brasileiro Assis Chateaubriand, em 1947, tornando-se o primeiro museu 

moderno __________ país. A coleção do MASP reúne mais de 8 mil obras, incluindo pinturas, 

esculturas, objetos, fotografias e vestuário de diversos períodos, abrangendo a produção europeia, 

africana, asiática e das Américas.  

 

 

 

 

3) No mês passado a Carina e a Andrea foram visitar suas famílias em São Paulo e se 

encontraram para almoçar no Mercado Municipal. Complete o dialogo:       

Garçom: Bom dia! 

Carina: Bom dia! Tem mesa para duas pessoas? 

Garçom: Tenho sim, por aqui ____________, fiquem à vontade. 

Carina: Obrigada 

Garçom: Aqui está o ____________ 

                        (minutos depois ...) 

Garçom: O que as senhoras ______________? 

Carina: Para mim ___________________________ 

Andrea: Eu prefiro __________________________ 

Garçom: E para beber? 

Andrea: _________________________________________ 

Garçom: Certo, em um minutinho trago tudo. 

Andrea: Obrigada 

 

 

 

 

 

SER (4 vezes) – PELO – DO (3 vezes) – A - UMA - OS - MAS 

 



  

 

CHAVE 

 

Exercício 1 

1. A Carina é artista plástica e professora. 

2. Tem 35 anos 

3. Não, não é. Ela é brasileira. 

4. Ela tem seis filhos 

5. Elas moram em Buenos Aires, na Argentina. 

 

Exercício 2  

É – uma – do – são – os – a – do – é – mas – é – pelo – do -  

 

Exercício 3  

Por favor/ por gentileza 

Cardápio 

Vão pedir / vão comer / decidiram comer / preferem comer.... 

Vocabulário de comida 

Vocabulário de comida 

Vocabulário de bebida. 


