
ACOMODAÇÃO EM CASA DE FAMÍLIA  
ACCOMMODATION IN FAMILY HOME 

Sra. / Mrs.            Sr. / Mr.

 (Nome do estudante /student’s name)

Idade/Age: NacionalidadeNationality:

Universidade de origem/Home University:

País/Country:

Curso/Course:          Graduação/Undergraduate          Pós-Graduação/Graduate

Você dividiria o quarto com outra pessoa? /Would you share a room with another person

Você  viveria com uma pessoa que é solteira, divorciada, ou viúva? Would you like living with a 

person who is single or divorced or widowed?

Algum problema em viver com crianças? How do you feel about living with children?

E com fumantes em casa? How do you feel about smoking in the house?

Se você fuma, você evitaria fumar dentro de casa? If you smoke, can you avoid smoking in the house?

O que você pensa sobre bebida alcoólica? How do you feel about alcohol?

Algum problema em viver com animais de estimação? /What about pets, cats, dogs, birds?

Você é vegetariano, ou apresenta alguma restrição em sua dieta? Vegetarian or dietary restrictions?

Alguma restrição quanto a Religião? Religious restrictions?

Ë alérgico? Tem problemas de saúde? Allergies? Medical problems?

Você se considera / You consider yourself to be:  

FOTO/ 
PHOTO

sério/serious       
independente/independent       
expressivo/expressive       
tímido/shy        
calmo/calm        

estudioso/studious        
sociável/sociable       
reservado/private         
organizado/organized         
cauteloso/cautious        

impulsivo/impulsive       
enérgico/energetic      
espontâneo/spontaneous       
comunicativo/talkative       
atlético/athletic  

Estado Civil / Marital Status:

solteiro/single       casado/married      divorciado/divorced     viúvo/widowed



EXPECTATIVAS QUANTO A VIDA EM FAMÍLIA/
FAMILY LIVING ESSAY

 
 

1) Que tipo de experiências e viagens você já teve?/What type of travel and living experiences have you had? 
 
 _______________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________
 
2) Que línguas você fala? / What languages do you speak?
 
 _______________________________________________________________________________
 
3) O que você espera da convivência com a família hospedeira? What are your expectations about host family 
living?
 
 _______________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________
 
4) O que você pretende adquirir ao estudar no Brasil? What do you expect to get out of the study in Brazil?

 _______________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________
 
5) Que tipo de interesses ou hábitos você gostaria de manter nesse país? What kind of interests or hobbies 
you would like to pursue here?
 
 _______________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________
 
6)   Se você quiser escrever uma carta para a sua família hospedeira em português ou em inglês, por favor o 
faça./ If you would like to write a note to your host family in either Portuguese or English, please do so.


