I- Leia como O Luiz, a Nicole e o Eric se apresentam no facebook e responda:

Nicole
Sou chef de cozinha. Trabalho para uma
rede hoteleira internacional. Estudo
português para entender melhor a cozinha
brasileira, especialmente a do Nordeste.
Gosto muito das frutas tropicais. Falo
alemão e inglês. Sou filha única de um
casal de agricultores. Tenho 2 cachorras
muito bonitas, Beth e Preta. Elas são como
minhas irmãs. Crescimos juntas e
jogavamos o tempo todo no jardim da
casa. Estou com saudades delas.

Luiz
Sou jornalista, correspondente do Jornal El
Espectador, da Colômbia. Gosto de pop rock
e comida brasileira. Sempre prepara a minha
própria comida, é um hobby. Casei, mas
agora estou desquitado. Tenho duas filhas e
lindas! Elas moram na Colômbia com a sua
mãe. Meu irmão também cuida delas.
Falo inglês e um pouco de italiano. Gosto
muito do meu trabalho, mas sinto muitas
saudades das minhas filhas e da minha
cidade.

Eric
Estou estudando Marketing. Gosto de viajar e ir a baladas. Pratico asa-delta e
surfe. Falo inglês e chinês. Nasci em Chicago, mas a minha família mudou para
Nova Iorque quando era pequeno. Tenho duas irmãs mais novas. Quando
viajo sinto muitas saudades delas. Agora estou namorando Ana Julia, ela tem
20 anos e estuda jornalismo. Ela mora em Buenos Aires, ela é de lá.

a) Quem gosta de esportes radicais?

f) Quem ainda não trabalha?

____________
b) Quem fala espanhol? ______________________

__________________
g) Quem sente saudades da família?

c) Quem tem filhos? _________________________
d) Quem gosta dos animais?

____________
h) Quem é solteiro/solteira?

___________________
e) Quem não tem irmãos? ____________________

___________________
i)

Quem é americano? _______________________

j)

Quem tem namorada? _____________________

II - Muitos estrangeiros chegam ao Brasil para estudar a língua portuguesa. Leia este diálogo do
primeiro dia de aulas de português para estrangeiros e complete com os artigos, preposições e
contrações que estão faltando.
Ana: - Boa tarde! Eu sou a professora Ana. Sejam bem-vindos! Qual é ____ seu nome?
Consuelo: - Eu sou Consuelo, sou mexicana.
Ana: - Você é _____ cidade ______ México?
Consuelo: - Não, sou ______ Guadalajara.
Ana: - Seja bem-vinda Consuelo.
Consuelo: - Obrigada!

Ana: - E você? Como se chama?
Nicole: - Sou Nicole, ______ Alemanha.
Ana: - Seja bem-vinda, Nicole
Nicole: - Obrigada.
Ana: - Você é ______ Estados Unidos, não é, Eric?
Eric: - Sim, sou _______ Nova Iorque.
Ana: - Eric, por que você está ______ Brasil.
Eric: - Sou estudante de Marketing e quero aperfeiçoar meu português.
Ana: - Seja bem-vindo Eric. E você? Você é Luiz Hernandez?
Luiz: - Sou eu mesmo. Sou jornalista _______ jornal El Espectador _______ Bogotá.
Ana: - Muito prazer, Luiz.

III - No Intervalo das aulas de português a Consuelo está falando com Camila, uma colega. Leia o
diálogo e complete com os verbos no tempo correto:
Camila: - Consuelo, o que você faz todas as manhãs?
Consuelo: - Bem, sempre __________ (acordar) às 7,30h, __________ (tomar) café e ___________ (responder)
meus e-mails. ________ (acessar) o Facebook e, por volta das 9h ______ (ir) para a faculdade.
Camila: - E onde você almoça?
Consuelo: - Normalmente no refeitório da faculdade com meus colegas. Nós ___________ (gostar) da
comida de lá.
Camila: - E à noite, o que você faz?
Consuelo: - Eu moro com a Nicole, às vezes nós ____________ (Assistir) a um pouco de TV e lá pelas 11
horas __________ (ir) dormir. Mas, antes disso, enquanto ela ____________ (cozinhar) eu _________ (postar)
algumas fotos nas redes.
Camila: - Parece que você já se acostumou com o Brasil! Legal!
Consuelo: - Parece, sim! Hahahaha

CHAVES
I- a) Eric b) Luiz c) Luiz d) Nicole e) Nicole f) Eric g) Eric e Luiz h) Nicole e Eric i) Eric j) Eric

II- O - da – de – de - da – dos – de – no – do – de
III - acordo – tomo – respondo – acesso – vou – gostamos – assistimos – vamos – cozinha – posto.

