
O meu quarto (B1)

O meu quarto é a divisão mais espaçosa da casa. Tenho uma cama de casal junto à parede. À direita
da cama, está a mesa de cabeceira com um candeeiro antigo e uma pilha de livros que comecei e
nunca terminei. Em frente da cama, também junto à parede, está um roupeiro de madeira, onde
guardo todas as minhas roupas, de verão e de inverno. Entre a cama e o roupeiro, tenho um espelho
de corpo inteiro.

Do lado oposto à cama, estão duas janelas retangulares por onde entra muita luz de manhã. Em cima
do parapeito, tenho algumas plantas. Junto às janelas, pus uma televisão grande e uma consola, para
os momentos de lazer. Ao pé da porta, ficam a minha secretária e a minha cadeira ergonómica,
perfeitas para eu trabalhar a partir de casa. Por último, o chão é de madeira envernizada e as paredes
são amarelas.

Você entendeu o texto?

1) Onde está a cama?

Junto à parede

Junto à porta

Ao lado direito da televisão

Ao lado esquerdo do roupeiro

a)

b)

c)

d)

2) Onde estão os livros começados e nunca
terminados?

Na cama

No parapeito

No roupeiro

Na mesa de cabeceira

a)

b)

c)

d)

3) O que está entre a cama e o roupeiro?

Uma cadeira ergonómica

Uma televisão

Um sofá

Um espelho

a)

b)

c)

d)

4) O que está guardado dentro do roupeiro?

Todas as roupas

As roupas mais chiques

As roupas de inverno

As roupas de verão

a)

b)

c)

d)

5) O que está em cima do parapeito?

Uma garrafa de água

Algumas plantas

Um DVD antigo

Alguns carregadores

a)

b)

c)

d)

6) De que cor são as paredes?

De cor branca

De cor amarela

De cor verde

De cor bege

a)

b)

c)

d)
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