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Apresentação. 
Представление. 
Aprezentare . 
         Nacionalidade. 
         Национальность . 
         Naţionalitatea . 
Profissão. 
Профессия. 
Profesia . 
     Alojamento.  
     Жилище. 
     Locuinţă.  
Contactos. 
Контакты. 
Contacte. 

 
Textos 
 
I.  A  família Ivanov está finalmente reunida em casa do marido, residente em Portugal. O marido 
mostra à sua família as divisões da casa. A casa não é grande, mas tem tudo o que um casal 
precisa para viver. O filho fica no quarto mais pequeno ao lado da cozinha e da casa de banho. O 
quarto de casal é maior e está ao lado da sala. A sala tem sofá, mesa, televisão, cadeiras, uma 
estante com livros. Junto da cozinha há uma arrecadação e varanda, onde há muitas plantas com 
flores.  
A família acabada de se alojar, de seguida, vai jantar a um restaurante com comida típica 
portuguesa.    
 
2. Ivanov mora no mesmo prédio da família Vasilescu. São amigos. Ivanov apresenta a sua mulher 
e filhos aos amigos. A conversa é sobre problemas da vida no estrangeiro, trabalho e alojamento.   
 
 
Dialogo 1. 
 

- Entrem, por favor. Vou-vos mostrar a casa onde moro. Aqui é a sala de estar, dois 
quartos, cozinha e a casa de banho. Este é o teu quarto, Filho. Espero que gostes. 

- Sim, pai. Principalmente por causa do computador. Sabes bem, que eu adoro jogos de 
computador.    

- Aqui é o nosso quarto, que vai dar à varanda. A varanda é enorme. Tem saída para a sala 
e para o nosso quarto. Queres ver ?  

- Que lindo ! Tantas plantas  !!!  Quem é que trata delas ? 
- Sou eu. Foi a nossa vizinha que me deu. 
- Sabes, que algumas  plantas são muito ” caprichosas”, não gostam de mudar de lugar e 

são muito sensíveis. Estas, por exemplo, comprei-as no hipermercado. No início ficaram 
doentes, mas depois adaptaram-se. 

- Que engraçado ! 
- Agora arrumem as vossas coisas e vamos jantar a um restaurante típico português. O 

prato é bacalhau. Vão adorar. 
- Tomem nota do nosso endereço: Rua de Prata, Lote A 3, 2ª.andar- Dto.  É sempre bom 

saber a morada. O número de telefone é 217560348. 
 



 
Dialogo 2. 
 
 
Á porta de casa. 
 

-    Boa tarde. Como está senhor Ivanov? 
- Boa tarde. Bem, obrigada e a senhora ? 
- Tem finalmente a família toda reunida ? 
- É verdade. Acabamos de chegar do Aeroporto. Quero apresentar-lhe a minha esposa e o 

meu filho. Entre por favor.  
 
 
Em casa. 
 

- Esta é a minha esposa   Helena   e este o meu filho . 
- Muito prazer. 
-    Igualmente, obrigado. É da Rússia ?  

      -   Não, sou romena. Chamo-me Olga.   Sou enfermeira, trabalho num hospital há um ano. 
Antes trabalhava numa casa particular como empregada doméstica. 
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