Português para Estrangeiros
Nível A1/A2
Leitura e compreensão

1. Leia o texto com atenção e complete os 27 (vinte e sete) espaços com o
vocabulário em falta e fornecido na caixa a seguir.

professores, escola, começa, nossa, almoço, avós, trabalha, juntos, pequenas, descanso,
faculdade, cozinha, há, tempo, muito, rissóis, casa, vida, fruta, conversar, gostamos,
quente, ao, dedicamos, voltamos, estudante, irmãos

Olá! Sou o Manuel e sou português. Moro em Viana do Castelo, mas os meus
1._____________, tios e tias moram no Porto e alguns em Castelo Branco e até
na Madeira. Não tenho 2._____________. Sou filho único. Os meus pais são 3.
_____________. A minha mãe 4. _____________ numa universidade e o meu
pai numa 5. _____________ secundária. Ah, eu sou 6. _____________ de
línguas.
O dia 7. _____________ sempre cedo na 8. _____________ casa: às 7 horas.
Tomamos o pequeno almoço 9. _____________, mas só nos 10.
_____________ a ver ao jantar, por volta das 20:00. Ao 11. _____________
como na cantina da 12. _____________. Normalmente, como uma salada, sopa,
13. _____________ e sempre um pastel de nata. Ao jantar a minha mãe 14.
_____________ carne ou peixe e comemos sempre 15. _____________.
16. _____________ fim de semana a nossa 17. _____________ familiar é
completamente diferente. Não 18. _____________ rotinas. Não há horários. É
claro que 19. _____________ algum tempo às nossas tarefas laborais, mas o
resto do 20. _____________ é passado a praticar desporto, a fazer 21.
_____________ viagens, a ver cinema, a ler e a 22. _____________. Sábado e
domingo são sempre dias de 23. _____________ porque as semanas são muito
difíceis.
Os invernos trazem dias 24. _____________ frios, por isso passamos bastante
tempo em 25. _____________. Nunca vamos à praia, mas, no natal, 26.
_____________ de viajar para a Madeira e visitar alguns primos. Lá o tempo é
mais 27. _____________, até no inverno.
No verão tentamos conhecer outros lugares mais distantes ou visitar a família.
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