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Episódio 1 – Compreender uma apresentação  
Transcrição do texto 
 
Olá! Bem-vindos ao primeiro episódio de Learning Portuguese is Fun. Hoje, vou ler a 
apresentação da Mariana. 
 
“Bom dia, eu chamo-me Mariana. O meu apelido é Duarte. Escreve-se DUARTE. 
 
Tenho 20 anos e nasci no dia 6 de março de 2000, em Sintra. Sintra localiza-se no distrito 
de Lisboa, a 30 km da capital portuguesa. 
 
Sou portuguesa e tenho duas irmãs mais novas do que eu, a Julieta e a Francisca. Damo-
nos muito bem. O meu pai é médico dentista e a minha mãe é professora. Estudo numa 
universidade pública, em Lisboa (Portugal). Estou a tirar o curso de ciências da nutrição. 
O meu sonho é ser nutricionista e abrir uma clínica de nutrição! 
 
Sou alta e magra. Tenho o cabelo loiro, comprido e liso. Uso óculos e aparelho dentário. 
Os meus amigos dizem que sou muito simpática, bem-educada, determinada e 
trabalhadora. 
 
Moro em Lisboa, na Avenida da República, com duas colegas de curso. Gosto de ler, de 
viajar, de jogar ténis e de cozinhar. Adoro estar com os meus amigos, ir ao cinema e 
procurar novas formas de alimentação saudável. 
 
Adeus!” 
 
Questões sobre o texto: 
Indica se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F) 

 
1. A Mariana vive em Sintra.  
2. A Julieta e a Francisca são irmãs da Mariana.  
3. Os pais da Mariana são professores.  
4. A Mariana é nutricionista.  
5. A Mariana é baixa e é loira.  
6. Os amigos da Mariana dizem que ela é gentil.  
7. A Mariana vive sozinha.  
8. A Mariana gosta muito de ir ao cinema.  
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Palavra ou expressão do dia 
 

“Dar-se bem (com alguém)” 
 
No texto, a Mariana refere que se dá muito bem com as irmãs. 
 
Esta expressão portuguesa significa ter uma boa relação com alguém. Por exemplo, 
“Dou-me muito bem com os meus colegas de trabalho”. Significa que existe uma boa 
relação, sem problemas, com os colegas de trabalho. 
 
Correção das questões 
 

1. É falso. A Mariana nasceu em Sintra, mas vive em Lisboa. 
2. É verdade. A Mariana tem duas irmãs. 
3. É falso. Apenas a mãe da Mariana é professora. O pai dela tem outra profissão. 
4. É falso. A Mariana está a estudar para ser nutricionista. 
5. É falso. Ela é loira, sim, mas não é baixa. É alta. 
6. É verdade. “Gentil” é um sinónimo de simpática. 
7. É falso. A Mariana mora com duas colegas de curso. 
8. É verdade. “Adorar” é a mesma coisa do que gostar muito. 
 

 

 


