
Leia todas as apresentações pessoais de famosos, observe o uso do verbo SER e as 
nacionalidades. A seguir, faça os exercícios.  

Lionel Andrés Messi Cuccittini, mais conhecido como Messi (Rosário, 24 de junho de 1987), 

é um futebolista argentino que atua como atacante. Atualmente joga 

pelo Barcelona e Seleção Argentina, onde é capitão por ambos. 

Frequentemente é considerado o melhor jogador do mundo e como um dos melhores 

jogadores de todos os tempos 

 Complete os seguintes dados do Messi: 

Nome completo: Lionel Andrés Messi Cuccittini 

Nacionalidade: argentino 

Cidade onde nasceu: nasceu em Rosario, na Argentina 

Idade:  Tem 32 anos, em 24 de junho vai fazer  33. 

Profissão: futebolista 

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro GOIH (Funchal, 5 de fevereiro de 1985) conhecido 

como Cristiano Ronaldo ou "CR7" (em referência ao número de sua camisa) é 
um futebolista português que atua como extremo-esquerdo ou ponta de lança. Atualmente 
joga pela Juventus e pela Seleção Portuguesa. 

É considerado como um dos melhores e mais completos jogadores do mundo e de todos os 

tempos. 

 Complete os seguintes dados do Cristiano Ronaldo: 

Nome completo: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro  

Nacionalidade: português 

Cidade onde nasceu: nasceu em Funchal, em Portugal 

Idade: 35 anos  

Profissão: futebolista 

Neymar da Silva Santos Júnior, mais conhecido como Neymar Jr. ou apenas Neymar (Mogi 

das Cruzes, 5 de fevereiro de 1992), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. 

Atualmente joga pelo Paris Saint-Germain e pela Seleção Brasileira. 

 Complete os seguintes dados do Neymar: 

Nome completo: Neymar da Silva Santos Júnior 

Nacionalidade: brasileiro 

Cidade onde nasceu: nasceu em Mogi das Cruzes, no Brasil 

Idade: 28 anos  

Profissão: futebolista  
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Larissa de Macedo Machado (Rio de Janeiro, 30 de março de 1993), mais conhecida pelo 

seu nome artístico Anitta, é uma cantora, apresentadora, compositora, 

dançarina e atriz brasileira. 

 Complete os seguintes dados da Anitta: 

Nome completo: Larissa de Macedo Machado  

Nacionalidade: brasileiro 

Cidade onde nasceu: nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil 

Idade: 27 anos  

Profissão: cantora, apresentadora, compositora, dançarina e atriz 
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