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2500 FRASES - PARTE 1
1. I’m learning English. 

Estou aprendendo inglês.

2. I want to go abroad. 
Quero ir para o exterior.

3. Where is the bathroom? 
Onde fica o banheiro?

4. Let’s go have a look. 
Vamos dar uma olhada.

5. I’ll talk to you soon. 
Eu falo com você em breve.

6. He had the kindness to show me the way. 
Ele teve a bondade de me mostrar o caminho.

7. He must be an American. 
Ele deve ser americano.

8. He will end up in prison. 
Ele vai acabar na cadeia.

9. As far as I know, he has never made such a mistake. 
Pelo que eu sei, ele nunca cometeu tal erro.

10. They’re washing their plates. 
Eles estão lavando seus pratos.

11. We’ll deal with it. 
Vamos tratar disso.

12. Is this Mr. Smith? 
Este é o Sr. Smith?

13. How tall are you? 
Qual o seu tamanho?

14. The students don’t have to go to school today. 
Os alunos não precisam ir para a escola hoje.

15. They paid separately. 
Eles pagaram separadamente.

16. Everybody thinks Tom is a little crazy. 
Todo mundo acha que Tom é um pouco maluco.

17. I always drink a glass of milk before going to bed. 
Sempre tomo um copo de leite antes de me deitar.
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18. I’m starving! Hurry and give me something to eat. 
Estou morrendo de fome! Traga alguma coisa para eu comer, rápido.

19. While I understand what you say, I can’t agree with you. 
Apesar de entender o que você quer dizer, não concordo com você.

20. My grandmother passed away last year. 
Minha avó morreu no ano passado.

21. Put down the knife. 
Largue a faca.

22. I have a lot of work to do before I can go home. 
Eu tenho muito trabalho a fazer antes de poder ir para casa.

23. You just got shot. 
Você acabou de ser baleado.

24. She showed him how to use the new software. 
Ela mostrou a ele como usar o novo programa.

25. It will be a very long time before we can speak of a real approximation. 
Será um tempo muito longo antes que possamos falar de uma verdadeira aproximação.

26. I can see a look of disgust in your eyes. 
Posso ver o olhar de repugnância nos teus olhos.

27. Would you ask him to call me back please? 
Você pede a ele pra me ligar de volta por favor?

28. I can only speak French and a little English. 
Eu só sei falar francês e um pouco de inglês.

29. I can’t control myself. 
Não consigo me controlar.

30. The room had only a bed, a table and a chair. 
O quarto só tinha uma cama, uma mesa e uma cadeira.
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2500 FRASES - PARTE 2
1. What are you thinking, Peter? 

O que você está pensando, Peter?

2. I don’t like fish. 
Eu não gosto de peixe.

3. I work all day. 
Eu trabalho o dia todo.

4. It is impossible to finish this in two days. 
É impossível terminar isso em dois dias.

5. How do you spell the word Seattle? 
Como você soletra a palavra “Seattle”?

6. I think it’s something like five years. 
Eu acho que é algo como cinco anos.

7. She decided on that. 
Ela tomou essa decisão.

8. Who’s been there? 
Quem esteve lá?

9. A little. 
Um pouco.

10. We don’t have enough money to go to Paris by airplane. 
Nós não temos dinheiro suficiente para ir a Paris de avião.

11. I’d like to rent a car. 
Eu gostaria de alugar um carro.

12. You can get your desires or goals. 
Você pode obter seus desejos ou objetivos.

13. We’ve decided to move the meeting to next Sunday. 
Decidimos remarcar a reunião para domingo que vem.

14. I’m telling my children a scary story. 
Estou contando a meus filhos uma história assustadora.

15. My dream is to be fluent in Chinese. 
Meu sonho é ser fluente em chinês.

16. Mark isn’t dead yet. 
O Mark não morreu ainda.

17. I’d like to buy a phone card please. 
Eu gostaria de comprar um cartão telefônico, por favor.
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18. We laughed at Bobby. 
Nós rimos do Bobby.

19. I mean, I understand that their decision was to sell their technology. 
Quero dizer, eu entendo que sua decisão era vender sua tecnologia.

20. He doesn’t like to watch TV. 
Ele não gosta de assistir TV.

21. The first edition was published ten years ago. 
A primeira edição foi publicada há dez anos.

22. You’re the most important person in my life. 
Você é a pessoa mais importante em minha vida.

23. It’s unforgettable. 
É inesquecível.

24. I’ve got no place to go, so I’m going to stay here. 
Não tenho lugar para ir, então ficarei aqui.

25. How much does this cost? 
Quanto custa isto?

26. If you do this, you will regret it for the rest of your life. 
Se você fizer isso, lamentará pelo resto da vida.

27. The most common first name in the world is Mohammed. 
O nome mais comum do mundo é Maomé.

28. Can I use your phone? 
Eu posso usar o seu telefone?

29. Are you afraid? 
Você está com medo?

30. I met him recently. 
Eu me encontrei com ele recentemente.
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2500 FRASES - PARTE 3
1. What is today’s date? 

Que dia é hoje?

2. Who are they? 
Quem são eles?

3. How are you? 
Como vai você?

4. Many cars passed by. 
Passaram muitos carros.

5. If you get out of a routine, it’s very hard to get back into it. 
Se você sair de uma rotina, é muito difícil voltar nela.

6. I’ll take you to the bus stop. 
Eu te levo ao ponto de ônibus.

7. Here’s your order. 
Aqui está o seu pedido.

8. Take off your hat. 
Tira o chapéu.

9. That was so stupid. 
Isso foi tão estúpido.

10. It sounds like you have class on Saturdays as well. 
Parece que você também tem aula aos sábados.

11. This car is too expensive for me to buy. 
Este carro é caro demais para que eu o compre.

12. Please speak slower. 
Por favor, fale mais devagar.

13. I am a shy person. 
Eu sou uma pessoa tímida.

14. Unfortunately, many people don’t trust us anymore. 
Infelizmente, muitas pessoas não confiam mais em nós.

15. Are you American? 
Você é americano?

16. Lucy likes listening to the radio when he’s driving. 
Lucy gosta de ouvir rádio enquanto dirige.

17. Let me tell you the truth. 
Deixe-me dizer-lhe a verdade.
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18. I don’t want to bother you. 
Eu não quero te incomodar.

19. He broke the window. 
Ele quebrou a janela.

20. There are different amounts of medicine in these two bottles. 
Há quantidades diferentes de remédio nestes dois frascos.

21. They arrived yesterday. 
Eles chegaram ontem.

22. It’s not deep enough. 
Não está fundo o suficiente.

23. Our children are in America. 
Nossos filhos estão nos Estados Unidos.

24. After you blow up those balloons, could you sweep the room? 
Após encher os balões, poderia varrer a sala?

25. Everything is over. 
Está tudo acabado.

26. I can be your best friend or your worst enemy. 
Posso ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo.

27. I’ll be able to go to a new town. 
Eu poderei ir para uma nova cidade.

28. I’m trying to work. 
Estou tentando trabalhar.

29. I have spoken about this before and I wish to do so again. 
Eu tinha falado nisto antes e eu desejo falar de novo.

30. What I would like to invite you to do by the end of this talk is. 
O que eu gostaria de convidá-lo a fazer até o final desta palestra é.
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 2500 FRASES - PARTE 4
1. What’s the name of the company you work for? 

Qual o nome da empresa para a qual você trabalha?

2. I’m developing an Android application. 
Estou desenvolvendo uma aplicação Android.

3. With those results, you won’t be able to go to university. 
Com esses resultados, você não conseguirá entrar na universidade.

4. I’m 32 years old. 
Eu tenho 32.

5. We have to cancel our trip to Japan. 
Temos que cancelar a nossa viagem ao Japão.

6. First, what’s your target? 
Primeiro, qual é o seu alvo?

7. I ate already. 
Eu já comí.

8. I really don’t know much about that. 
Eu realmente não sei muito sobre isso.

9. People who are afraid of making mistakes will make no progress in English 
conversation. 
As pessoas que têm medo de cometer erros nunca farão progresso em conversação em inglês.

10. He didn’t succeed in explaining what he wanted. 
Ele não conseguiu explicar o que queria.

11. Who invited you? 
Quem te convidou?

12. Have you done this before? 
Você já fez isso antes?

13. Is there any mail for me? 
Tem alguma correspondência pra mim?

14. I have been playing the piano since I was fifteen. 
Eu toco piano desde os quinze anos.

15. It started raining hard. Because of that, we played inside. 
Começou a chover forte. Por causa disso, brincamos lá dentro.

16. You notice when you can’t understand a television show. 
Você percebe quando não consegue entender um programa de televisão.

17. My father got laid off. 
Meu pai perdeu o emprego.
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18. I’m so confused. 
Estou muito confuso.

19. Where is he from? 
De onde ele é?

20. I had a really weird dream last night. 
Eu tive um sonho realmente estranho na noite passada.

21. John is going on vacation tomorrow. 
John vai sair de férias amanhã.

22. He breathed deeply. 
Ele respirou profundamente.

23. Tell me in your own words what happened. 
Diga-me com suas próprias palavras o que aconteceu.

24. I’d rather take the bus. 
Prefiro pegar o ônibus.

25. Tell all your friends about the party we’re having. 
Conte a todos os seus amigos sobre a festa que teremos.

26. I never see them anymore. 
Eu nunca mais os vejo.

27. I can’t help you because I don’t understand Chinese. 
Eu não posso te ajudar porque não entendo a língua chinesa.

28. I like it. 
Eu gosto disso.

29. How do you say it in English? 
Como você diz isso em inglês?

30. They really don’t understand how money works. 
Eles realmente não entendem como o dinheiro funciona.
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2500 FRASES - PARTE 5
1. He provided the boys with food, clothing and shoes. 

Ele proporcionou às crianças comida, roupa e sapatos.

2. Cheers! 
Saúde!/ Viva!

3. She had to choose her words carefully. 
Ela teve que escolher suas palavras cuidadosamente.

4. For all I know, he was born in Hungary. 
Pelo que eu sei, ele nasceu na Hungria.

5. A dish can be spicy without being hot. 
Um prato pode ser apimentado sem que seja quente.

6. There’s no doubt. 
Não há dúvida.

7. When I went to the store, they didn’t have any apples. 
Quando eu fui à loja eles não tinham nenhuma maçã.

8. Where’s the closest restaurant? 
Onde fica o restaurante mais próximo?

9. I’m not good at expressing my feelings. 
Não sou bom em expressar meus sentimentos.

10. Which one is better? 
Quail deles/delas é melhor?

11. Can I have the bill please? 
Pode me dar a conta, por favor?

12. You have to decide what you’re going to focus on. 
Você deve decidir sobre o que você vai se concentrar.

13. I haven’t done this since high school. 
Eu não fiz isso desde o ensino médio.

14. She decided to take the job 
Ela decidiu fazer o trabalho

15. His family is coming tomorrow. 
A família dele vem amanhã.

16. I can’t remember the last time I went on a date. 
Não consigo me lembrar a última vez que fui em um encontro.

17. That was dangerous. 
Isso foi perigoso.
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18. The book is under the table. 
O livro está debaixo da mesa.

19. Franklin Roosevelt became president in 1933. 
Franklin Roosevelt se tornou presidente em 1933.

20. How about Saturday? 
Que tal sábado?

21. The cars are American. 
Os carros são americanos.

22. Have you seen this movie? 
Você já assistiu este filme?

23. No matter what you do, somebody won’t like it. 
Não importa o que você faça, alguém não vai gostar.

24. Would you mind if I left early? 
Você se importaria se eu saísse mais cedo?

25. I feel comfortable with you, Roger. 
Eu me sinto confortável com você, Roger.

26. There were no computers in the office. 
Não havia computadores no escritório.

27. I’d like to buy something. 
Eu queria comprar alguma coisa.

28. What’s the charge per night? 
Qual é a diária? (hotel)

29. The children are talking to their parents at this moment. 
As crianças estão falando com os pais neste momento.

30. I have a reservation. 
Eu tenho uma reserva.
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2500 FRASES - PARTE 6
1. I can’t figure out why he didn’t tell the truth. 

Não entendo por que não disse a verdade.

2. Anything else? 
Mais alguma coisa?

3. And I realized it didn’t matter if I couldn’t do the big difficult tricks. 
E eu percebi que não importava se eu não podia fazer os grandes truques difíceis.

4. I’d like a room. 
Eu queria um quarto.

5. This book isn’t as interesting as that book. 
Este livro não é tão interessante quanto aquele livro.

6. You work too hard. 
Você trabalha muito intensamente.

7. I’d like the number for the Hilton Hotel please. 
Eu gostaria do telefone do Hotel Hilton, por favor.

8. Some children compare their parents to heroes. 
Algumas crianças comparam os seus pais como heróis.

9. If you don’t go to school, then you won’t learn anything. 
Se você não ir para a escola, então você não aprenderá nada.

10. How’s the weather? 
Como está o tempo?

11. About 300 kilometers. 
Aproximadamente 300 quilômetros.

12. Don’t ever give up. 
Nunca desista.

13. It’s August 25th. 
Hoje é 25 de agosto.

14. I’ll have a glass of water please. 
Eu quero um copo com água, por favor.

15. He couldn’t attend the meeting because he was sick. 
Ele não pôde participar da reunião porque estava doente.

16. Have they met her yet? 
Eles já a conheceram?

17. We spiced up the party by playing some games. 
Nós apimentamos a festa jogando alguns jogos.
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18. When I was younger, I enjoyed playing the piano alone. 
Quando eu era mais jovem, gostava de tocar piano sozinho.

19. I am off today. 
Eu estou de folga hoje.

20. Let me help you. Your bag looks very heavy. 
Deixe-me ajudá-la. Parece que sua bolsa está muito pesada.

21. What time do you go to work everyday? 
A que horas você vai para o trabalho todos os dias?

22. Nobody is there right now. 
Não tem ninguém lá

23. I’m here because I believe emotion is the force of life. 
Estou aqui porque acredito que a emoção é a força da vida.

24. Did you come with your family? 
Você veio com sua família?

25. My father used to say that money is not everything. 
Meu pai costumava dizer que dinheiro não é tudo.

26. You can eat whatever you want. 
Você pode comer o que você quiser.

27. I agree with you. 
Eu concordo com você.

28. I want to talk with the manager about the schedule. 
Quero conversar com o gerente sobre o cronograma.

29. It’s mine. 
É meu/minha.

30. Our children are our greatest resource. 
Os nossos filhos são o nosso maior recurso.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.17Página

2500 FRASES - PARTE 7
1. Those files got to be somewhere. 

Aqueles arquivos têm que estar em algum lugar.

2. One thing you should know about me is that I hate exercising. 
Uma coisa que você deveria saber sobre mim é que eu detesto me exercitar.

3. My sister and I have the same color hair. 
Minha irmã e eu temos o mesmo cabelo de cor.

4. I can’t tell which one of the twins is which. 
Eu não consigo dizer qual dos gêmeos é qual.

5. The best way to get rid of stress is to do a little exercise. 
A melhor maneira de se livrar do estresse é fazer um pouco de exercício.

6. Do you have a problem? 
Você está com um problema?

7. Why would you do that? 
Por que você faria isso?

8. I only speak English at home with my parents. 
Eu só falo inglês em casa com os meus pais

9. You never know when these things will happen. 
Você nunca sabe quando essas coisas acontecerão.

10. He looked at me in such a way... 
Ele olhou para mim de tal maneira...

11. Male or female? 
Masculino ou feminino?

12. I asked my mother if breakfast was ready. 
Perguntei à minha mãe se o café da manhã estava pronto.

13. Gregory borrowed my car. 
Gregory pegou meu carro emprestado.

14. Is there anything more interesting that we could be doing? 
Há alguma coisa mais interessante que poderíamos estar fazendo?

15. The common language of many Asians is English. 
O idioma comum entre muitos asiáticos é o inglês.

16. He doesn’t feed his dog in the morning, only in the evening. 
Ele não alimenta seu cachorro pela manhã, só à noite.

17. I never imagined he’d do that to me. 
Eu nunca imaginei que ele faria isso comigo.
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18. Would you ask him to come here? 
Você pede a ele para vir aqui?

19. Be careful. 
Cuidado/seja cuidadoso.

20. I need this to get there by tomorrow. 
Eu preciso que isso chegue lá amanhã.

21. I have to wash my clothes. 
Eu tenho que lavar minhas roupas.

22. What did you think? 
O que você achou?

23. Do you have a pencil? 
Você tem um lápis?

24. I think she got there. 
Eu acho que ela chegou lá.

25. Everyday I get up at 6AM. 
Todos os dias eu acordo às 6 da manhã.

26. We were in the living room when we heard the gunshot. 
Estávamos na sala quando ouvimos o tiro.

27. It’s is a quarter past nine. 
São nove e quinze.

28. How’s business? 
Como estão os negócios?

29. I was impressed with her work. 
Fiquei impressionado com o trabalho dela.

30. I didn’t know whether I wanted to go to university. 
Eu não sabia se queria ir à universidade.
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2500 FRASES - PARTE 8
1. The document was nowhere to be found. 

O documento não estava em lugar algum.

2. I suddenly realized who she was. 
De repente percebi quem ela era.

3. Please describe what occurred there. 
Por favor descreva o que ocorreu ali.

4. Let’s think about that for a moment. 
Vamos pensar sobre isso por um momento.

5. Am I pronouncing it correctly? 
Eu estou pronunciando corretamente?

6. I live in California. 
Eu moro na Califórnia.

7. Have a good trip. 
Tenha uma boa viagem

8. I don’t have a girlfriend. 
Eu não tenho uma namorada.

9. Forget it. 
Esqueça isso.

10. My daughter is looking forward to Christmas. 
A minha filha está ansiosa para o Natal.

11. This is an important secret. 
Este é um segredo importante.

12. I feel like Chinese food. 
Eu quero comer comida chinesa.

13. They sent my suitcase to London by mistake. 
Eles enviaram minha maleta para Londres por acidente.

14. This is my son. 
Este é meu filho.

15. Please don’t make so much noise. I’m trying to work. 
Por favor, não faça muito barulho. Estou tentando trabalhar.

16. What is it? 
O que é isso?

17. Do you smoke? 
Você fuma?
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18. Please fill out this form. 
Por favor, preencha este formulário.

19. a famous actor 
Um ator famoso

20. Can you tell me how to get to the Hilton Hotel? 
Você pode me explicar como chegar ao Hilton Hotel?

21. Who broke the dish? 
Quem quebrou o prato?

22. That way. 
Por alí (naquela direção)

23. I speak two languages. 
Eu falo dois idiomas.

24. What do your parents do for work? 
Do que o seus pais trabalham?

25. It’s over there. 
Está ali.

26. How long have you been here? 
Há quanto tempo você está aqui?

27. Last year, I spent so much time by myself that I almost forgot how to communicate 
effectively with others. 
No ano passado eu gastei tanto tempo sozinho que quase esqueci como se comunicar de forma eficaz 
com os outros.

28. I don’t have time right now. 
Eu não tenho tempo agora

29. They are having tea in the living room. 
Eles estão tomando chá na sala de estar.

30. Be quiet. 
Fique quieto.
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 2500 FRASES - PARTE 9
1. I sliced the apple. 

Cortei a maçã em fatias.

2. Take me downtown. 
Leve-me para o centro da cidade

3. Control yourselves. 
Controlem-se.

4. Sorry to bother you. 
Me perdoe te importunar.

5. Where is there an ATM? 
Onde tem um caixa eletrônico?

6. This table is heavy. 
Esta mesa é pesada.

7. How far is it? 
Qual a distância?

8. I think Boston is the most beautiful city in the world. 
Acho que Boston é a cidade mais bonita do mundo.

9. I suddenly realized I’d met him before. 
De repente percebi que o conheci antes.

10. Do you know what this means? 
Você sabe o que isso significa?

11. Many young people go abroad during summer vacation. 
Muitos jovens viajam ao exterior durante as férias de verão.

12. I think it’s not a good idea to let children drink wine. 
Eu acho que não é uma boa ideia deixar que as crianças bebam vinho.

13. I was very happy. 
Eu estava muito feliz

14. The school bus waits for no one. 
O ônibus escolar não aguarda ninguém.

15. She’s telling a funny story to her sister. 
Ela está contando uma história engraçada para sua irmã.

16. Sorry, we only accept Cash. 
Desculpe, nós só aceitamos em dinheiro.

17. Today’s lesson was longer than usual. 
A lição de hoje foi mais longa do que o habitual.
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18. Can you remember how to play that song? 
Você se lembra de como tocar aquela música?

19. North Korea won’t change its attitude towards the United States. 
A Coréia do Norte não mudará sua atitude em relação aos Estados Unidos.

20. I guess you’ll need some help. 
Acho que você vai precisar de ajuda.

21. He just wants attention. 
Ele só quer atenção.

22. Which road should I take? 
Que estrada eu deveria pegar?

23. How many miles is it to Pennsylvania? 
Quantas milhas são até a Pensilvânia?

24. Do you know where I can get a taxi? 
Você sabe onde posso pegar um táxi?

25. I’ve never done that. 
Eu nunca fiz isso.

26. The meeting needs to begin as soon as possible. 
A reunião precisa começar o mais cedo possível

27. So if I look back at my life. 
Então, se eu olhar para trás na minha vida.

28. Is John here? 
O John está aqui?

29. You may want to try to find a place to live near the ocean. 
Você pode tentar encontrar um lugar para viver perto do oceano.

30. I’ve spent my whole life trying to help others. 
Passei toda minha vida tentando ajudar os outros.
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 2500 FRASES - PARTE 10
1. Thailand is in Asia. 

A Tailândia fica na Ásia.

2. I have almost no information about the problem. 
Quase que não tenho informações sobre o problema.

3. For how many nights? 
Por quantas noites?

4. I won’t hurt you. 
Eu não vou machucá-lo.

5. When is the next performance? 
Quando é a próxima apresentação?

6. Doesn’t matter how much money or friends you have. 
Não importa quanto dinheiro ou amigos você tenha.

7. If you speak too fast, I will not be able to understand. 
Se você falar rápido demais, não poderei entender.

8. It’s really hot. 
Está muito quente.

9. If you need my help, please let me know. 
Se você precisa de minha ajuda, por favor me diga.

10. I’m going to do something to make a difference. 
Eu vou fazer algo para fazer a diferença.

11. Please remove your shoes before entering the house. 
Faça o favor de tirar os sapatos antes de entrar na casa.

12. Do you know the answer? 
Você sabe a resposta?

13. You won’t be happy no matter what I do. 
Você não ficará feliz, não importa o que eu faça.

14. I can do it by myself. 
Eu posso fazer isso sozinho.

15. I guess a lot of people think I live the good life because I travel the world a lot. 
Eu acho que muita gente pensa que eu vivo a vida boa porque viajo muito pelo mundo.

16. Who is it? 
Quem fala? (Perguntando quem está no telefone)

17. He is without doubt one of the most successful businessmen in Japan. 
Ele é sem dúvida um dos empresários mais bem sucedidos do Japão.
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18. I don’t need any motivation. 
Eu não preciso de nenhuma motivação.

19. I’m single. 
Eu sou solteiro.

20. Can I help you? 
Eu posso te ajudar?

21. Here or to go? 
Pra viagem ou pra comer aqui?

22. Your book seems interesting to read 
Seu livro parece interessante de ler

23. Do you really want to learn another language? 
Você quer mesmo aprender outra língua?

24. Do you have a swimming pool? 
Você tem uma piscina?

25. Happy Birthday. 
Feliz aniversário

26. I didn’t graduate. 
Eu não me formei.

27. She was in the hospital for six weeks because she was sick. 
Ela ficou no hospital durante seis semanas porque estava doente.

28. He’s an Engineer. 
Ele é um engenheiro.

29. I was about to leave the restaurant when my friends arrived. 
Eu estava saindo do restaurante quando meus amigos chegaram.

30. The only true language in the world is a kiss. 
A única língua verdadeira que existe no mundo é o beijo.
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 2500 FRASES - PARTE 11
1. I think we’ve bought everything we need. 

Acho que compramos tudo aquilo de que estamos precisando.

2. We will be more than happy to help you in any way we can. 
Nós teremos todo o prazer em ajudá-lo de qualquer maneira que possamos.

3. Tell him that I need to talk to him. 
Diga a ele que eu preciso falar com ele.

4. Many parents think there’s too much violence on television. 
Muitos pais pensam há muita violência na televisão.

5. It wasn’t possible for the boy to swim across the river. 
Não foi possível que o garoto nadasse no rio.

6. I can’t figure out how to transfer MP3 files to my iPod. 
Não consigo descobrir como transferir arquivos MP3 para meu iPod.

7. Samba is a Brazilian rhythm, isn’t it? 
O samba é um ritmo brasileiro, não é?

8. More than 40 percent of the students go to university. 
Mais de 40% dos estudantes vão à universidade.

9. I would like to improve my English pronunciation. 
Eu gostaria de melhorar minha pronúncia de inglês.

10. What do you have? 
O que você tem?

11. My eyes are tired. 
Estou com a vista cansada.

12. How are your parents? 
Como estão os seus pais?

13. Life is more interesting than any book. 
A vida é mais interessante do que qualquer livro.

14. I knew who he was. 
Eu sabia quem ele era.

15. It’s the kind of English we typically use in normal conversations. 
É o tipo de inglês que costumamos usar em conversas normais.

16. They’re waiting for us. 
Eles estão nos esperando.

17. Whose book is that? 
De quem é esse livro?
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18. We need to see all your shoes. 
Nós precisamos ver todos os seus sapatos.

19. There are many people here. 
Tem muita gente aqui.

20. Is the grocery store open this evening? 
A mercearia está aberta esta noite?

21. Thanks for your help. 
Obrigado(a) pela sua ajuda.

22. I’m happy. 
Estou feliz.

23. I bet I finish first. 
Aposto que termino primeiro.

24. have trouble with German grammar. 
Tenho problemas com a gramática da língua alemã.

25. How much altogether? 
Quanto custa tudo junto?

26. He refused to help me. 
Ele se recusou a me ajudar.

27. You should learn how to use your dictionary. 
Você deveria aprender a usar seu dicionário.

28. Leave immediately! 
Saia imediatamente!

29. Do you know what I’m talking about? 
Você sabe do que estou falando?

30. Why are you doing it? 
Por que você está fazendo isso?
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 2500 FRASES - PARTE 12
1. Two weeks ago, I visited Disneyland for the first time. 

Há duas semanas visitei a Disneylândia pela primeira vez.

2. It’s less than 5 dollars. 
É menos de 5 dólares.

3. I’d like to call the United States. 
Eu gostaria de ligar para os Estados Unidos.

4. Take it outside. 
Leve pra fora.

5. Which one do you want? 
Qual você quer?

6. He is capable of keeping a secret when he wants to. 
Ele é capaz de guardar um segredo quando quer.

7. I’ll stay at home with my grandparents this weekend. 
Ficarei na casa de meus avós este final de semana.

8. We got out early and came back just before darken. 
Nós saíamos cedo e retornávamos já próximo ao anoitecer.

9. I have a question I want to ask you./ I want to ask you a question. 
Eu tenho uma pergunta para fazer pra você/Eu quero te perguntar uma coisa.

10. I will take the next plane for New York. 
Vou pegar o próximo voo para Nova Iorque.

11. There are a lot of English books in this library. 
Há muitos livros de inglês na biblioteca.

12. Just out of curiosity, what do you expect to happen? 
Só por curiosidade, o que você espera que aconteça?

13. Do you like to watch TV? 
Você gosta de assistir TV?

14. Are you hungry? 
Você está com fome?

15. Unfortunately, it’s raining today. 
Infelizmente, hoje está chovendo.

16. That’s the secret to success. 
Esse é o segredo do sucesso.

17. I turned to the person next to me and asked her what time it was. 
Eu virei para a pessoa ao meu lado e perguntei-lhe a que horas eram.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.28Página

18. On February 14th, Americans celebrate Valentine’s Day. 
No dia 14 de fevereiro, os americanos comemoram o Dia de São Valentim.

19. Where is my shirt? 
Onde está minha camisa?

20. By the way, have you ever been to Europe? 
A propósito, você já esteve na Europa?

21. What’s the second most visited city in the world? 
Qual é a segunda cidade mais famosa do mundo?

22. I’m going to bed. 
Eu estou indo para a cama.

23. Why did you say that? 
Por que você disse isso?

24. I don’t have enough space to store these boxes. 
Não tenho espaço suficiente para estocar estas caixas.

25. At 3 o’clock. 
Às três horas.

26. Help! 
Socorro!

27. Nonsense! 
Bobagem/Que nada!

28. When will he be back? 
Quando ele volta?

29. What time does it start? 
A que horas começa?

30. They are all the same, 
Eles são todos iguais,
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 2500 FRASES - PARTE 13
1. Behind the bank. 

Atrás do banco.

2. Where can I find an ATM? 
Onde posso encontrar um caixa eletrônico?

3. He’s small for his age. 
Ele é pequeno pela idade dele.

4. What time did you wake up? 
A que horas você acorda?

5. He’s a very good student. 
Ele é um bom aluno.

6. I want Calvin to understand what has to be done. 
Eu quero que o Calvin entenda o que é para ser feito.

7. Does it often snow in the winter in Massachusetts? 
Costuma nevar no inverno em Massachusetts?

8. I’m afraid he won’t be here until 1:00. 
Eu temo que ele não esteja aqui antes das 13 horas.

9. No, I won’t go to the back of the bus. 
Não, eu não irei até a parte de trás do ônibus.

10. They were very hard-working and creative. 
Eles eram muito esforçados e criativos.

11. Keep trying. 
Continue tentando.

12. No matter what your profession, or how happy you may be in it, there are moments 
when you wish you had chosen some other career. 
Não importa qual a sua profissão, ou o quão feliz você seja nela, existem momentos que você desejaria 
ter escolhido outra carreira.

13. The cost of living has increased drastically. 
O custo de vida subiu drasticamente.

14. I’m allergic to seafood. 
Eu sou alérgico a frutos do mar.

15. Bill is a billionaire, not a millionaire. 
Bill é bilionário, não milionário.

16. I’d like to confirm our reservations. 
Gostaria de confirmar as nossas reservas.
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17. Do you still play basketball? 
Você ainda joga basquete?

18. How long have you been in America? 
Há quanto tempo você está na América?

19. Max is working as a software engineer. 
Max está trabalhando como engenheiro de software.

20. Which one is the best? 
Qual é o melhor?

21. I don’t know what Mike did to the TV, but it’s working now. 
Não sei o que Mike fez com a TV, mas está funcionando agora.

22. The book is on top of the table. 
O livro está no topo da mesa.

23. Where there is time, there is hope. 
Aonde há tempo, há esperança.

24. I also just wanted to have to more time to read and relax to hang out with my friends. 
Eu também só queria ter mais tempo para ler, relaxar e sair com os amigos.

25. Let’s drive home, walking home takes too long. 
Vamos dirigir para casa, caminhar para casa leva muito tempo.

26. I think we are about to make a lot of money. 
Acho que vamos ganhar muito dinheiro.

27. That car over there is mine. 
Aquele carro ali é meu.

28. My problems are very similar to yours. 
Meus problemas são muito parecidos aos seus.

29. I know you’re not lying. 
Eu sei que você não está mentindo.

30. Be careful driving. 
Tenha cuidado ao dirigir.
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 2500 FRASES - PARTE 14
1. On the left. 

À esquerda.

2. Where is she from? 
De onde ela é?

3. Some books. 
Alguns livros.

4. Is there a hospital near here? 
Tem um hospital aqui perto?

5. I’m kidding. 
Eu estou brincando.

6. You’re disgusting! 
Você é nojento!

7. Life is way too short. 
A vida é muito curta.

8. In our culture, you cannot be married to two women at the same time. 
Na nossa cultura, não podemos nos casar com duas mulheres de uma vez.

9. I saw a lot of birds flying toward the south. 
Vi muitos pássaros voando em direção ao sul.

10. He promised not to tell anyone about what we did. 
Ele prometeu não contar a ninguém sobre o que nós fizemos.

11. You’re working too hard. Take it easy for a while. 
Você está se esforçando demais. Pegue leve por um tempo.

12. I was going to the library. 
Eu estava indo à biblioteca.

13. When does the plane arrive? 
Quando chega o avião?

14. I’m trying to remember the first time I met you. 
Estou tentando me lembrar de quando eu te conheci.

15. It would be fun to see how things change over the years. 
Seria divertido ver como as coisas mudam ao passar dos anos.

16. I’d like to make a reservation. 
Eu gostaria de fazer uma reserva.

17. Is this the bus to New York? 
Este é o ônibus para Nova Iorque?
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18. She comes from Italy. 
Ela vem da Itália.

19. You need to take your shoes off before entering the room. 
Você precisa tirar os sapatos antes de entrar na sala.

20. She kept telling herself that nothing was wrong. 
Ela continuava dizendo a si mesma que nada estava errado.

21. We should love the next ones like ourselves. 
Nós deveríamos amar ao próximos como a nós mesmos.

22. Money isn’t everything 
O dinheiro não é tudo

23. I need a doctor. 
Eu preciso de um médico.

24. At what time did it happen? 
A que horas aconteceu?

25. I wish I were rich. 
Queria ser rico.

26. I’ll do whatever I need to do. 
Eu farei qualquer coisa que precisar fazer.

27. Where are the t-shirts? 
Onde estão as camisetas?

28. James is the only one here who doesn’t know Mary. 
James é o único aqui que não conhece Mary.

29. The telephone was invented by Bell in 1876. 
O telefone foi inventado por Bell em 1876.

30. Where are you from? 
De onde você é?
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 2500 FRASES - PARTE 15
1. I’ve no friend to talk to about my problems. 

Não tenho amigos com quem possa conversar sobre os meus problemas.

2. Would you like coffee or tea? 
Você gostaria de café ou chá?

3. They’ll be right back. 
Eles voltam logo.

4. I know what you could’ve done. 
Eu sei o que você poderia ter feito.

5. Go straight ahead. 
Siga em frente.

6. This is my idea. 
Esta é minha ideia.

7. He suggested to me that I should take her there. 
Ele sugeriu que eu deveria levá-la até lá.

8. The hardware store is near the bookstore. 
A loja de ferragens fica perto da livraria.

9. It’s okay. 
Está tudo bem.

10. I can’t tell you how many times I’ve thought about all the good times we used to have 
together. 
Não sei dizer quantas vezes eu pensei sobre todos os bons momentos que nós costumávamos ter 
juntos.

11. I was looking for something, but couldn’t find it. 
Estava procurando algo, mas não o encontrei.

12. Please don’t use Facebook during business hours. 
Por favor, não use o Facebook durante o expediente.

13. No, this is the first time. 
Não, esta é a primeira vez.

14. She rubbed her eyes. 
Ela esfregou os olhos.

15. I don’t understand. 
Eu não entendo.

16. Whenever I hear this song, I think of his smile. 
Sempre que escuto essa música, penso no seu sorriso.
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17. How was the trip? 
Como foi a viagem?

18. He was a lot of fun, Roger. 
Ele era muito divertido, Roger.

19. You can speak four languages. 
Você pode falar quatro idiomas.

20. Do you want to go to the movies? 
Você quer ir ao cinema?

21. This cathedral was built more than four centuries ago. 
Esta catedral foi construída há mais de quatro séculos.

22. He is usually straightforward and sincere and thereby gains the confidence of those 
who meet him. 
Ele normalmente é muito direto e sincero e portanto ganha a confiança daqueles que o conhecem.

23. Do you have this in size 11? 
Você tem este no tamanho 11?

24. What’s the phone number? 
Qual é o número do telefone?

25. What would you like to eat? 
O que você gostaria de comer?

26. I’m planning to read as many books as I can this year. 
Estou planejando ler o maior número de livros possível este ano.

27. Have you finished studying? 
Você já acabou de estudar?

28. I bought a new guitar today. 
Eu comprei um violão novo hoje.

29. This is the coldest winter that we have had in thirty years. 
Este é o inverno mais frio que tivemos em trinta anos.

30. No one thinks so. 
Ninguém pensa assim.
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 2500 FRASES - PARTE 16
1. She made a mistake while she was playing golf. 

Ela cometeu um erro enquanto jogava golfe.

2. It has to be removed. 
Isso deve ser removido.

3. I’m not afraid. 
Eu não estou com medo.

4. I can’t find them. 
Eu não consigo encontrá-los.

5. Is John there please? 
O John está, por favor? (ao telefone)

6. This country is amazing! 
Este país é incrível!

7. I don’t think so, 
Acho que não,

8. They arrived from England a week ago. 
Eles chegaram da Inglaterra há uma semana.

9. I let my sister use my new computer. 
Eu deixei a minha irmã usar o meu computador novo.

10. The boy seems interested in finding out the cause of the problem. 
Parece que o garoto está interessado em descobrir a origem do problema.

11. The pentagram is an important symbol in witchcraft. 
O pentagrama é um símbolo importante na feitiçaria.

12. I think Jeff is just looking for a little attention. 
Acho que o Jeff só está querendo um pouco de atenção.

13. I’m still not sure. 
Eu ainda não tenho certeza.

14. I’m sorry. 
Lamento/Sinto muito.

15. Do you take credit cards? 
Você aceita cartão de crédito?

16. Would you look after my children while I am away on vacation? 
Você cuidaria dos meus filhos enquanto eu estiver de férias?

17. Let’s go out and eat dinner together from time to time. 
Vamos sair e jantar juntos de vez em quando.
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18. There’s plenty of time. 
Há muito tempo.

19. Can I see your passport please? 
Eu posso ver o seu passaporte, por favor?

20. I expected more from you. 
Eu esperava mais de você.

21. Where were you? 
Onde você estava?

22. Stay away from me! 
Fique longe de mim!

23. She put all her jewels into a little red box. 
Ela colocou todas as suas joias numa caixinha vermelha.

24. My name is Jackson Roger. 
Meu nome é Jackson Roger.

25. They’re very busy. 
Eles estão bem ocupados.

26. Thousands of people went to the beach. 
Milhares de pessoas foram à praia.

27. When do you start work? 
Quando você começa a trabalhar?

28. I will get a driver’s license when I reach eighteen. 
Eu vou tirar a carteira de motorista quando completar dezoito anos.

29. Let’s finish this work as soon as possible. 
Vamos terminar este trabalho o mais rápido possível.

30. Forget your sorrows. 
Esquece as tuas tristezas.
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 2500 FRASES - PARTE 17
1. What were you doing at 9 o’clock last night? 

O que você estava fazendo ontem às nove da noite?

2. I bought this book at the bookstore in front of the station. 
Eu comprei este livro na livraria em frente à estação.

3. You don’t have to stop reading just because I’m here. 
Você não tem que parar de ler só porque eu estou aqui.

4. She was determined never to talk to him again. 
Ela estava determinada em nunca falar com ele de novo.

5. You made me proud. 
Você me deixou orgulhoso.

6. It’s important because it will help you improve faster. 
É importante porque irá ajuda você a melhorar mais rápido.

7. The weather suddenly turned colder, and it started to rain. 
O tempo de repente ficou mais frio, e começou a chover.

8. How do I get to Daniel Street? 
Como eu chego na rua Daniel?

9. He studies ten hours a day on average. 
Ele estuda em média dez horas por dia.

10. Would you leave the door open, please? 
Você poderia deixar a porta aberta, por favor?

11. The book is in front of the table. 
O livro está na frente da mesa.

12. It’s meaningless. 
Não tem sentido.

13. Where do you think you’ll be three years from now? 
Onde você acha que estará daqui a três anos?

14. Our secret was discovered by the government. 
Nosso segredo foi descoberto pelo governo.

15. I can’t understand anything he said. 
Eu não estou entendendo nada do que ele disse.

16. There must be some solution to the problem. 
Tem que haver alguma solução para o problema.

17. It’s not too far. 
Não é muito longe.
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18. Please count this for me. 
Por favor, conte isto pra mim. (Contagem)

19. There has been a car accident. 
Houve um acidente de carro.

20. I asked her if she had been to Mexico. 
Eu perguntei para ela se ela tinha estado no México.

21. The husband and wife are visiting Beijing. 
O marido e a mulher estão visitando Pequim.

22. I never even thought about. 
Eu nunca sequer pensei sobre.

23. When is your birthday? 
Quando é o teu aniversário?

24. Everybody hates me. 
Todo mundo me odeia.

25. I saw the video. 
Eu vi o vídeo.

26. This is the first time I’ve been here. 
Esta é a primeira vez que eu venho aqui.

27. I have money. 
Eu tenho dinheiro.

28. It’s there. 
É ali.

29. Waiter! 
Garçon!

30. He just wants to win. 
Ele só quer ganhar.
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1. We’re perfect for each other. 

Nós somos perfeitos um para o outro.

2. What can I do for you? 
O que posso fazer por você?

3. I have lost interest in studying, so I don’t think there is any point in going to college. 
Eu perdi o interesse em estudar, então eu não acho que haja chance de ir para a faculdade.

4. The children are building sand castles on the beach. 
As crianças estão fazendo castelos de areia na praia.

5. Give me a hint. 
Me dá uma dica.

6. I hope they gave you a medal. 
Eu espero que eles te deram uma medalha.

7. He has gone out. 
Ele partiu.

8. I had room in my heart for both of them. 
Eu tinha espaço no meu coração para ambos.

9. He’s an American. 
Ele é um americano.

10. Where would you like to meet? 
Onde você gostaria de se encontrar?

11. Actually, it doesn’t agree with me. 
Na verdade, isso não está de acordo comigo.

12. No one respects me. 
Ninguém me respeita.

13. Don’t tell anybody. 
Não conte para ninguém.

14. People of your age often have this problem. 
As pessoas da sua idade geralmente têm este problema.

15. I’d like to know how to send money to Brazil. 
Gostaria de saber como mandar dinheiro para o Brasil.

16. Who’s your favorite character in this movie? 
Quem é o seu personagem favorito deste filme?

17. First of all, you must look it up in the dictionary. 
Antes de tudo, você deve procurar no dicionário.
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18. You don’t have to say anything if you don’t feel like it. 
Você não precisa dizer nada se não quiser.

19. As far as I know, your letter is under that book. 
Pelo que eu sei, sua carta está embaixo desse livro.

20. I’ve already done everything you’ve asked me to do. 
Eu já fiz tudo que você me pediu para fazer.

21. Do you hear that? 
Você ouve isso?

22. We Have All the Time in the World. 
Nós temos todo o tempo no mundo.

23. When are they coming? 
Quado eles estão vindo?

24. I’m sure there’s a connection. 
Eu tenho certeza de que há uma ligação.

25. He has a new girlfriend. 
Ele tem uma namorada nova

26. What’s the date? 
Qual data?/Que dia?

27. I have one in my car. 
Eu tenho um(a) no meu carro.

28. What time does the store open? 
A que horas a loja abre?

29. The first word of an English sentence should be capitalized. 
A primeira palavra de uma frase em Inglês deve ter inicial maiúscula.

30. In the future, many workers will be replaced by robots. 
No futuro, muitos trabalhadores serão substituídos por robôs.
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1. I’m full. 

Eu estou satisfeito.

2. Do you like your boss? 
Você gosta do seu chefe?

3. I’m creative. 
Eu sou criativo.

4. Where is it? 
Onde está?

5. The world’s greatest love story. 
A maior história de amor do mundo.

6. Stop yelling at me. 
Pare de gritar comigo.

7. Won’t you come in? 
Você não vai entrar?

8. If you have your own business, you at least have some control. 
Se você tem seu próprio negócio, você pelo menos tem algum controle.

9. A cat scratched me. 
Um gato me arranhou.

10. Where does it hurt? 
Onde doi?

11. They can cut you, you have no control. 
Eles podem cortá-lo, você não tem controle.

12. It’s been hot this month, but today’s an exception. 
Tem ficado quente este mês, mas hoje é uma exceção.

13. I’d like to talk to the doctor alone for a moment. 
Eu gostaria de falar a sós com o médico por um momento.

14. They enjoy it, they love the environment. 
Eles gostam disso, eles adoram o ambiente.

15. I made this cake. 
Eu fiz este bolo.

16. It’s better to be approximately right than completely wrong. 
É melhor estar meio certo que completamente errado.

17. Would you tell me your name and phone number? 
Você poderia me dizer seu nome e o seu telefone?
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18. I still have a lot to do. 
Eu ainda tenho muito que fazer.

19. Thomas told me he usually eats breakfast at seven. 
Thomas me disse que costuma tomar o café da manhã às sete.

20. It will be some time before I see you again 
Vai demorar algum tempo antes de te ver novamente

21. If you translate from your second language into your own native language, rather than 
the other way around, you’re less likely to make mistakes. 
Ao traduzir de um segundo idioma para o próprio idioma nativo, ao invés do contrário, há menos 
chances de serem cometidos erros.

22. There’s a good chance it’ll work out. 
Há uma boa chance que isso irá funcionar.

23. These two pairs of pants are made from different materials. 
Estas duas calças são feitas de tecidos diferentes.

24. The government is trying to develop new industries. 
O governo está tentando desenvolver novas indústrias.

25. I’m okay. 
Eu estou bem.

26. I got in an accident. 
Eu sofrí um acidente.

27. Do you have any children? 
Você tem filhos?

28. Thank you for inviting me to dinner. 
Obrigado por ter me convidado para jantar.

29. I’m tired. 
Estou cansado.

30. A mirror reflects light. 
Um espelho reflete a luz.
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1. Have you been to Boston? 

Você já esteve em Boston?

2. Open the window. 
Abra a janela.

3. The roads are slippery. 
As estradas estão escorregadias.

4. I’m not here to motivate you, you don’t need that, obviously. 
Eu não estou aqui para motivá-lo, você não precisa disso, obviamente.

5. Slavery has been abolished 150 years. 
A escravidão foi abolida há 150 anos atrás.

6. What changes the world is communication, not information. 
O que modifica o mundo é comunicação, não informação.

7. That’s fine. 
Está bom.

8. The winner hasn’t been announced yet. 
Ainda não foi anunciado o vencedor.

9. I should’ve never gone to Italy without you. 
Eu nunca deveria ter deixado Itália sem você.

10. I stopped smoking and drinking. 
Parei de fumar e de beber.

11. My heart is broken. 
Meu coração está partido.

12. You’re very smart. 
Você é bem esperto.

13. The man driving the bus is a good friend of mine. 
O homem que está dirigindo o ônibus é um bom amigo meu.

14. I’ll be right back. 
Eu volto logo.

15. I have pain in my arm. 
Eu tenho dor no meu braço.

16. Do you have another one? 
Você tem um outro?

17. The bus leaves in five minutes. 
O ônibus sai em cinco minutos.
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18. Marlon didn’t kidnap Kelly. 
Marlon não sequestrou Kelly.

19. You’re the only one I know who can speak French. 
Você é o único com quem posso falar em francês.

20. it turned out to be one of the best parties of my life. 
Isto acabou se tornando uma das melhores festas da minha vida.

21. I learned French very quickly. 
Aprendi francês muito rapidamente.

22. I had no idea you could speak German so well. 
Eu não tinha ideia de que você podia falar alemão tão bem.

23. Let me know when you will arrive at the airport. 
Me avisa quando você chegar ao aeroporto.

24. Is it nearby? 
É próximo daqui?

25. When I think of my own life, when I look at my life. 
Quando eu penso em minha própria vida, quando olho para a minha vida.

26. I think that he wants to buy a new dictionary. 
Acho que ele quer comprar um dicionário novo.

27. Can you call ahead? 
Você pode ligar com antecedência?

28. I’ve lost my watch. 
Perdi meu relógio.

29. Outside the hotel. 
Fora do hotel.

30. At 3 o’clock in the afternoon. 
Às três da tarde.
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1. My car was hit by another car. 

Meu carro foi batido por um outro carro.

2. Do you have any money? 
Você tem dinheiro?

3. Luckily, there is little crime in my town. 
Por sorte, há pouco crime na minha cidade.

4. The real problem is, no one cares. 
O verdadeiro problema é que ninguém se importa.

5. I’m just looking. 
Estou só olhando (na loja por exemplo)

6. Can we have some more bread please? 
Podemos ter um pouco mais de pão, por favor?

7. We associate the name of Einstein with the theory of relativity. 
Nós associamos o nome de Einstein com a teoria da relatividade.

8. The sun went down behind the mountains. 
O Sol se pôs por detrás das montanhas.

9. This is an exception. 
Isto é uma exceção.

10. They’re planning to come next year. 
Eles planejam vir no ano que vem.

11. Can you recommend a good restaurant? 
Você poderia recomendar um bom restaurante?

12. How far is it to Chicago? 
Qual é a distância para Chicago?

13. Who won? 
Quem ganhou?

14. You’ve set a bad example. 
Você deu um mau exemplo.

15. I can’t believe I failed my exam. 
Não posso acreditar que falhei no meu exame.

16. I didn’t realize it at that time, of course. 
Eu não percebi naquele momento, é claro.

17. He was getting bored doing the same thing every day. 
Ele estava ficando entediado fazendo a mesma coisa todos os dias.
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18. It helped me to solve a problem that had made me so unhappy for a very long time. 
Isso me ajudou a resolver um problema que me deixou tão infeliz por muito tempo.

19. He and his brother turned out to be the last kids off the bus. 
Ele e o seu irmão foram as últimas crianças a descerem do ônibus.

20. I only have 5 dollars. 
Eu tenho somente 5 dólares.

21. We knew no one. 
Não conhecíamos ninguém.

22. It sounds like you’re having fun. 
Parece que você está se divertindo.

23. My dad said it was urgent. 
Meu pai disse que era urgente.

24. Stay in touch with the most important people in your life. 
Mantenha contato com as pessoas mais importantes da sua vida.

25. He likes to listen to music while he’s studying. 
Ele gosta de escutar música enquanto estuda.

26. She’s an expert. 
Ela é uma especialista/perita.

27. You’re beautiful. 
Você é bonito(a).

28. The big one or the small one? 
O grande ou o pequeno?

29. She was too tired to go on working. 
Ela estava muito cansada para continuar trabalhando.

30. Hi, is Mrs. Smith there, please? 
Oi, a Sra. Smith está, por favor?
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1. We should spend our time creating content for our website rather than wasting time 

worrying about minor cosmetic details. 
Nós deveríamos passar a maior parte do nosso tempo criando conteúdo para nosso site, em vez de 
gastar tempo se preocupando com detalhes cosméticos.

2. Did you give her your book? 
Você deu seu livro pra ela?

3. Annie went outside to start the car. 
Annie saiu para ligar o carro.

4. Call me! 
Me liga!

5. Do you feel better? 
Você se sente melhor?

6. What time does the movie start? 
A que horas o filme começa?

7. He likes juice but he doesn’t like milk 
Ele gosta de suco mas não gosta de leite.

8. Near the bank. 
Perto do banco.

9. I’m sick. 
Eu estou doente.

10. How much does it cost per day? 
Quanto custa por dia?

11. Please remember to turn off the light before going to bed. 
Por favor, lembre-se de apagar a luz antes de ir dormir.

12. It won’t be long. 
Isso não vai demorar.

13. She decided to marry him. 
Ela decidiu casar-se com ele.

14. Put your hands up! 
Levante suas mãos!

15. Although Veronica is sick, she’s planning on going to school. 
Embora Veronica esteja doente, ela tenciona ir à escola.

16. Here is your salad. 
Aqui está sua salada.
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17. Please speak English. 
Por favor, fale inglês.

18. What happened? 
O que aconteceu?

19. They have studied here for six months. 
Há seis meses que eles estudam aqui.

20. The whale is the largest animal on the earth. 
A baleia é o maior animal do mundo.

21. They charge 26 dollars per day. 
Eles cobram 26 dólares por dia.

22. My son studies computers. 
Me filho estuda computação.

23. Could someone answer the phone? 
Alguém poderia atender o telefone?

24. We’ve never been to Australia. 
Nunca fomos para a Austrália.

25. Where did you go? 
Onde você foi?

26. How do you make your dreams happen? 
Como você faz seus sonhos acontecerem?

27. For some reason the microphone didn’t work earlier. 
Por algum motivo o microfone não funcionou antes.

28. Disconnect the power cable from the modem, wait for approximately one minute, then 
reconnect the cable. 
Desconecte o cabo de energia do modem, aguarde cerca de um minuto e reconecte o cabo.

29. It’s standard procedure. 
É procedimento padrão.

30. He tries to hide his feelings. 
Ele tenta esconder seus sentimentos.
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1. Is your father home? 

O seu pai está em casa?

2. Scientists have come up with many explanations for why the sky is blue. 
Os cientistas chegaram a muitas explicações sobre porque o céu é azul.

3. The prince was changed into a tree by magic. 
O príncipe foi transformado numa árvore por mágica

4. What’s the temperature going to be tomorrow? 
Qual será a temperatura amanhã?

5. I usually drink coffee at breakfast. 
Eu costumo beber café no café da manhã.

6. This is a picture of my father and his first wife. 
Isto é um retrato do meu pai e da sua primeira esposa.

7. Who was that? 
Quem era?

8. How much money do you have? 
Quanto dinheiro você tem?

9. I’m working at home 
Estou trabalhando em casa

10. It’s a quarter to 7. 
São quinze para as 7,

11. I’m just kidding. 
Estou só brincando.

12. How long are you going to stay? 
Quanto tempo você vai ficar?

13. Recently, on Twitter, a few people have asked me. 
Recentemente, no Twitter, algumas pessoas têm me perguntado.

14. I was supposed to do a course on how to avoid procrastination, but I kept putting it off. 
Eu deveria fazer um curso sobre como evitar a procrastinação, mas eu fico adiando.

15. Your time is up. 
Seu tempo acabou.

16. I hope to see you the next time you are in Tokyo. 
Espero vê-lo da próxima vez que estiver em Tóquio.

17. Don’t be mad at me. 
Não fique bravo comigo.
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18. What’s your email address? 
Qual é o teu endereço eletrônico? (email)

19. Do you know where she is? 
Você sabe onde ela está?

20. Ryan took off his coat and put it on a chair. 
Ryan tirou o seu casaco e o colocou sobre uma cadeira.

21. Let’s try it again. 
Vamos tentar de novo.

22. The kids grow up way too fast, in the blink of an eye. 
As crianças crescem muito rápido, em um piscar de olhos.

23. Elizabeth seems jealous. 
Elizabeth parece estar com ciúmes.

24. I made a mistake. 
Eu cometi um erro.

25. That is the same umbrella as I found on the bus. 
Aquele é o mesmo guarda-chuva que eu encontrei no ônibus.

26. You are safe here. 
Você está seguro aqui.

27. So even though I was very interested in it, I was also scared. 
Então, embora eu estivesse muito interessado nisso, eu também estava com medo.

28. My cousin invited me to her wedding. 
Minha prima me convidou ao seu casamento.

29. Right there. 
Bem alí.

30. That’s what I told him. 
Isso é o que eu disse a ele.
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1. I bet you’re wondering how this works. 

Eu aposto que você está pensando como isto funciona.

2. I have a beautiful car. 
Eu tenho um carro bonito.

3. A little knowledge of Spanish will go a long way toward making your trip to Mexico 
enjoyable. 
Uma pequena vantagem do espanhol será tornar a sua viagem ao México agradável.

4. I’ve never met him. 
Nunca me encontrei com ele.

5. I never thought I would find a woman like you. 
Nunca pensei que encontraria uma mulher como você.

6. I noticed the problem too late to do anything about it. 
Eu notei o problema tarde demais para fazer algo a respeito.

7. He became a Police Officer. 
Ele se tornou um policial.

8. She is always complaining about something. 
Ela está sempre reclamando de uma coisa.

9. I honestly think it’s better to be a failure at something you love than to be a success at 
something you hate. 
Eu honestamente acho que é melhor ser um fracasso em algo que você ama do que ser um sucesso em 
algo que você odeia.

10. I’ve got more important things to do. 
Tenho coisas mais importantes para fazer.

11. Do you like fish? 
Você gosta de peixe?

12. I’ve never bought jewelry. 
Eu nunca comprei joias.

13. You seem very quiet today. 
Você parece muito quieto hoje.

14. This is harassment. 
Isto é assédio.

15. How often do you use the camera on your smartphone? 
Com que frequência você usa a câmera de seu smartphone?

16. Please take me to this address. 
Por favor, me leve para este endereço.
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17. You speak English very well. 
Você fala inglês muito bem.

18. Once upon a time, there lived a poor man and a rich woman. 
Era uma vez, vivia um pobre homem e uma mulher rica.

19. After winning all the matches, he got the title of champion. 
Após vencer todas as partidas, ele ganhou o título de campeão.

20. Someone does that for me. 
Alguém faz isso pra mim.

21. Can you repeat that please? 
Você poderia repetir, por favor?

22. That won’t be easy. 
Isso não será fácil.

23. A friend of mine called me up last night. 
Um amigo meu me telefonou ontem à noite.

24. He’s worried that he might be late. 
Ele está preocupado com a possibilidade de chegar atrasado.

25. Kids grow up so fast. 
As crianças crescem tão rápido.

26. Thank you sir. 
Obrigado(a) senhor.

27. I’ll wait until you finish the work. 
Eu esperarei até você terminar o trabalho.

28. The bank opens at 9 a.m. and closes at 3 p.m. 
Esse banco abre às 9h da manhã e fecha às 3h da tarde.

29. I’m about to begin. 
Estou prestes a começar.

30. Perhaps Ben will come. 
Talvez Ben venha.
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1. Are you sick? 

Você está doente?

2. That’s fine, it’s okay, but for that goal, you need something different. 
Está tudo bem, está tudo bem, mas para esse objetivo, você precisa de algo diferente.

3. I’d like a room with two beds please. 
Eu queria um quarto com duas camas, por favor.

4. The money goes to Switzerland tonight. 
O dinheiro vai para Suíça, esta noite.

5. I have a headache. 
Eu tenho dor de cabeça. / Eu estou com uma dor de cabeça.

6. You don’t have to look too far. 
Você não precisa olhar muito longe.

7. There was a Brazilian girl in my class last year. 
Havia uma garota brasileira na minha sala ano passado.

8. We tend to use English when we see a foreigner. 
Costumamos falar em inglês quando vemos um estrangeiro.

9. Add it to the list. 
Adicione-o à lista.

10. A long time ago, there was a bridge here. 
Há muito tempo atrás havia uma ponte aqui.

11. I think I need to see a doctor. 
Eu acho que eu preciso ir ao médico.

12. I’m dying to see it. 
Estou morrendo de vontade de ver.

13. People talk a lot about social networks these days. 
Hoje em dia se fala muito em redes sociais.

14. Is this pen yours? 
Esta caneta é sua?

15. I felt a need to take control of the situation. 
EU senti a necessidade de assumir o controle da situação.

16. How old were your kids when you moved to Boston? 
Que idade seus filhos tinham quando você se mudou para Boston?

17. The gate is open. 
O portão está aberto.
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18. She tries her best. 
Ela tenta o seu melhor.

19. Out of twenty students, only one has read the book. 
De vinte alunos, somente um leu o livro.

20. Fifty years ago anyone could have bought the land. 
Há 50 anos atrás, qualquer um poderia ter comprado o terreno.

21. It was difficult for us to decide which one to buy. 
Foi muito difícil pra nós decidir qual comprar.

22. Okay, that went a little too far. 
OK, isso foi um pouco exagerado.

23. This is a tragedy. 
Isto é uma tragédia.

24. He memorized ten English words a day. 
Ele memorizava dez palavras em inglês por dia.

25. Everyone knows it. 
Todo mundo sabe isso/ conhece isso.

26. Is it close? 
Ela está fechado? (loja, porta ex..)

27. She is capable of teaching both English and French. 
Ela é capacitada a ensinar tanto inglês quanto francês.

28. What you are saying does not make sense. 
O que você está dizendo não faz sentido.

29. Will you pass me the salt please? 
Você me passa o sal por favor?

30. When you go on a trip, you always discover that you forgot a few things. 
Quando você faz uma viagem, você sempre descobre que você esqueceu algumas coisas.
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1. We finally got home at midnight. 

Finalmente chegamos em casa à meia-noite.

2. You need to fix it. 
Você precisa consertar isso.

3. Your speech will be recorded in history. 
Seu discurso será gravado na história.

4. If you get a chance, come over and see me. 
Se você conseguir uma chance, venha aqui e me ver.

5. This doesn’t work. 
Isto não funciona.

6. Are you busy? 
Você está ocupado?

7. If you teach me your language, I can teach you mine. 
Se você me ensinar a sua língua, posso lhe ensinar a minha.

8. The Internet is useful for finding information quickly. 
A Internet é útil para encontrar informações rapidamente.

9. How do you know? 
Como você sabe?

10. It’s nothing very interesting. 
Não é nada muito interessante.

11. There is a lot of furniture in his room. 
Em seu quarto há muitos móveis.

12. You don’t get anywhere in life without taking chances. 
você não chegar a lugar nenhum na vida sem correr riscos.

13. Some people like baseball, others like soccer. 
Alguns gostam de beisebol; outros, de futebol.

14. Cross the bridge. 
Atravesse a ponte

15. Your things are all here. 
As suas coisas estão todas aqui.

16. The United Nations is an international organization. 
As Nações Unidas são uma organização internacional.

17. They lost everything in the fire. 
Eles perderam tudo no fogo.
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18. Instead of taking the taxi, he took the train. 
Ao invés de pegar o taxi, ele pegou o trem.

19. She couldn’t read or write. 
Ela não conseguiu ler ou escrever.

20. Did something happen between you and Sandy? 
Aconteceu alguma coisa entre você e a Sandy?

21. I wonder if Edward has ever slept on a park bench. 
Será que Edward já dormiu no banco de um parque?

22. My cell phone doesn’t work. 
Meu celular não funciona.

23. I’d like a table near the window. 
Eu queria uma mesa perto da janela.

24. Consider my request. 
Considere o meu pedido.

25. We’re from California. 
Nós somos da Califórnia.

26. Where do you work? 
Onde você trabalha?

27. Is she going to go to the United States this year? 
Ela vai para os Estados Unidos esse ano?

28. There is a possibility that it will snow tonight. 
Há uma possibilidade de nevar esta noite.

29. I frequently think about my mother who passed away. 
Eu frequentemente penso em minha mãe que partiu.

30. I’m good. 
Estou bem.
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1. Sarah speaks several languages fluently, but for her job, she only translates into her 

native language. 
Sarah fala vários idiomas fluentemente, mas, em seu trabalho, ela só faz traduções para sua língua 
nativa.

2. We didn’t arrive until after midnight. 
Não chegamos até depois da meia-noite.

3. On the second floor. 
No segundo andar.

4. I’m sorry I’m not available yet. 
Desculpe, mas eu ainda não estou disponível.

5. We know what happened last weekend. 
Nós sabemos o que aconteceu no último fim de semana.

6. I talk about it all the time. 
Eu falo sobre isso o tempo todo.

7. I’ve heard Texas is a beautiful place. 
Eu ouví que o Texas é um belo lugar.

8. Your English has improved considerably. 
Seu inglês melhorou consideravelmente.

9. I hope you and your wife have a nice trip. 
Eu espero que você e a sua esposa tenham uma boa viagem.

10. I just can’t memorize students’ names. 
Eu simplesmente não consigo memorizar os nomes dos estudantes.

11. Every week. 
Cada semana.

12. This flower is yellow, but all the others are blue. 
Essa flor é amarela, mas todas as outras são azuis.

13. Please tell me. 
Por favor, me diga.

14. Jacob is the only one on this island that can speak French. 
Jacob é o único nesta ilha que sabe falar francês.

15. What’s your favorite image editing software? 
Qual é o seu editor de imagens favorito?

16. Can you imagine what life would be like without television? 
Você consegue imaginar como seria a vida sem televisão?
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17. He pretends to study English. 
Ele finge estudar inglês.

18. I hope that you are able to resolve the situation soon. 
Espero que você possa resolver a situação logo.

19. Let me think about it. 
Deixa-me pensar sobre isso.

20. The top of the mountain is always covered with snow. 
O topo da montanha está sempre coberto por neve.

21. We worked together on a project a couple of years back. 
Trabalhamos juntos em um projeto há alguns anos atrás.

22. What size? 
Que tamanho?

23. My father has been there. 
Meu pai já esteve lá.

24. Even though Boby is my neighbor, I don’t know him very well. 
Apesar de o Boby ser meu vizinho, eu não o conheço muito bem.

25. Where can I buy tickets? 
Onde posso comprar os ingressos?

26. This isn’t funny. 
Isto não é engraçado.

27. I left the country. 
Deixei o país.

28. I think if I talked more often with a native speaker, my English skills would improve 
quickly. 
Acho que se eu falasse mais vezes com um nativo, meu inglês melhoraria rapidamente

29. I washed my T-shirt. 
Eu lavei minha camiseta.

30. This is very difficult. 
Isto é muito difícil.
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1. I didn’t pay attention to him. 

Não prestei atenção nele.

2. There’s something I need to tell you before you leave. 
Há algo que eu preciso te contar antes que você vá.

3. Mary is doing everything possible to save money. 
Mary está fazendo todo o possível para economizar dinheiro.

4. You had better go. 
É melhor você ir embora.

5. Where’s the post office? 
Onde fica o correio?

6. I can swim. 
Eu sei nadar.

7. The little boy is being spoiled by his grandmother. 
O garotinho está sendo mimado pela avó.

8. It’s hard for me to put my thoughts into words. 
Para mim é difícil transformar meus pensamentos em palavras.

9. What’s the exchange rate for dollars? 
Qual é a taxa de conversão para o dólar?

10. I’ll come back later. 
Eu volto mais tarde.

11. I don’t want to look like a tourist. 
Eu não quero me parecer com um turista.

12. Let’s go. 
Vamos.

13. Sometimes I go to sleep at 11PM, sometimes at 11:30PM. 
Às vezes eu vou dormir às 23h, algumas vezes às 23h30.

14. You must be more careful from now on. 
Você precisa ser mais cuidadoso de agora em diante.

15. Your children are very well behaved. 
Os seus filhos se comportam muito bem.

16. Is that enough? 
Isso é o suficiente?

17. What kind of books do you like? 
Que tipo de livros que você gosta?
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18. Let’s go out. 
Vamos sair.

19. They showed me a lot of nice pictures. 
Eles me mostraram muitas fotos bonitas.

20. How does it taste? 
Como está o sabor?

21. He abandoned his family and went to live in Greece. 
Ele abandonou sua família e foi morar em Grécia.

22. I don’t think that I deserved the punishment I got. 
Eu acho que não mereci o castigo que sofri.

23. Let’s meet in front of the hotel. 
Vamos nos encontrar em frente ao hotel.

24. What do you think of these shoes? 
O que você acha destes sapatos?

25. I have a degree in Business Administration. 
Eu tenho formação em Administração de empresas.

26. You must be right. 
Você deve estar certo.

27. It’s 17 dollars. 
São 17 dólares.

28. The book is on the table. 
O livro está sobre a mesa.

29. She writes books as well. 
Ela também escreve livros.

30. Would you like to have dinner with me? 
Você gostaria de jantar comigo?
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1. Have you met Carlos’s new assistant? 

Você conheceu o novo assistente de Carlos?

2. That doesn’t mean you have to be scared. 
Isso não significa que você tem que ter medo.

3. The assignment is due two weeks from today. 
A tarefa é para daqui a duas semanas.

4. This is very important. 
Isto é muito importante.

5. I’d like to buy a bottle of water, please. 
Eu queria comprar uma garrafa de água, por favor.

6. Nobody is helping us. 
Ninguém nos está ajudando.

7. What’s the matter? 
Qual é o problema?

8. Where are you going to go? 
Você vai pra onde?

9. I must answer his letter. 
Eu devo responder a carta dele.

10. Where is he? 
Onde ele está?

11. Water is more expensive than beer at this restaurant. 
A água custa mais caro do que a cerveja neste restaurante.

12. They didn’t accept my credit card. 
Eles não aceitaram o meu cartão de crédito.

13. If you don’t want to answer, you don’t have to. 
Se não quiser responder, não precisa.

14. After losing his job, he went through a very difficult time. 
Após perder o emprego, ele passou por uma época muito difícil.

15. This will be one of the best memories of my life. 
Esta será uma das melhores lembranças da minha vida.

16. I used to drive a truck. 
Eu costumava dirigir um caminhão.

17. How long does it take by car? 
Quanto tempo demora de carro?
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18. Do you have the number for a taxi? 
Você tem um telefone de um táxi?

19. He doesn’t look like a nurse. 
Ele não parece um enfermeiro.

20. People are concerned. 
As pessoas estão preocupadas.

21. If you like it I can buy more. 
Se você gosta eu posso comprar mais.

22. How much will it cost? 
Quanto vai custar?

23. He works at a computer company in New York. 
Ele trabalha numa empresa em Nova Iorque.

24. I want to send this package to the United States. 
Eu quero mandar este pacote para os Estados Unidos.

25. Long, long ago, there lived an old king on a small island. 
Muito, muito tempo atrás, era uma vez um velho rei em uma pequena ilha.

26. Choose carefully. 
Escolha cuidadosamente.

27. We can make anything happen. 
Nós podemos fazer qualquer coisa acontecer.

28. Last night, his grandfather passed away in the hospital. 
Ontem à noite, o seu avô faleceu no hospital.

29. I prefer not to comment. 
Prefiro não comentar.

30. I mean, these are the points where your life changes. 
Quero dizer, esses são os pontos onde sua vida muda.
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1. Please take off your shoes. 

Por favor, tire os seus sapatos.

2. Did you find out what time the meeting starts? 
Você descobriu a que horas a reunião começa?

3. I think we’ve bought almost everything we need. 
Eu acho que compramos quase tudo que precisamos.

4. I have a headache, so I would like to take a day off today. 
Estou com dor de cabeça, então gostaria de tirar o dia de folga hoje.

5. Washington is the capital of the United States. 
Washington é a capital dos Estados Unidos.

6. That’s probably what happened. 
Provavelmente foi isso que aconteceu.

7. Can you carry this for me? 
Você pode carregar isso pra mim?

8. I work on Monday, Tuesday, and Thursday. 
Eu trabalho na segunda, terça e quinta.

9. What’s your last name? 
Qual é o teu sobrenome?

10. I like to listen to classical music while I’m working. 
Eu gosto de escutar música clássica enquanto estou trabalhando.

11. I’ve had an obsession basically for 30 years. 
Eu tenho uma obsessão basicamente por 30 anos.

12. Soccer is the most popular sport in Brazil. 
O futebol é o esporte mais popular do Brasil.

13. It doesn’t matter who says so, it’s still wrong. 
Não importa quem diz isso, ainda é errado.

14. What’s your religion? 
Qual é a tua religião?

15. No matter what happens, they find a way to be happy or excited. 
Não importa o que aconteça, eles acham uma maneira de serem felizes ou animados.

16. I had a plan. 
Eu tinha um plano.

17. Please be honest. 
Por favor, seja honesto.
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18. It’ll be cold this evening. 
Vai fazer frio esta noite.

19. She has to do her homework. 
Ela tem que fazer sua lição de casa.

20. I’m a teacher. 
Eu sou um(a) professor/a.

21. She called me many times. 
Ela me ligou muitas vezes.

22. Can I bring my friend? 
Eu posso trazer meu amigo/minha amiga?

23. I kept thinking about this over and over, and I realized. 
Eu continuei pensando nisso repetidamente e eu percebi.

24. It could also be your end. 
Isso poderia ser o seu fim.

25. It was a horrible scene. 
Foi uma cena horrível.

26. Nicolly began working for our company last year. 
Nicolly começou a trabalhar para nossa empresa no ano passado.

27. You can look at this situation differently. 
Você pode observar esta situação de forma diferente.

28. Try to stay awake. 
Tente ficar acordado.

29. I think you should tell your parents that we’re married. 
Acho que você deveria contar aos seus pais que estamos casados.

30. That gave me new skills, new strategies to achieve a goal that I wanted. 
Isso me deu novas habilidades, novas estratégias para alcançar um objetivo que eu queria.
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1. I have fewer students in my class this year than last year. 

Tenho menos estudantes na minha classe esse ano do que no ano passado.

2. I’m not married. 
Eu não sou casado.

3. It’s one of the most beautiful cities in the world. 
É uma das cidades mais bonitas do mundo.

4. That’s too many. 
Isso é muito. (quantidade)

5. In my opinion, French is a hard language to learn. 
Em minha opinião, o francês é uma língua difícil de se aprender.

6. A long time ago. 
Há muito tempo atrás.

7. Don’t become one of those people. 
Não se torne uma dessas pessoas.

8. What do they study? 
O que eles estudam?

9. Do you know how to get to the Marriott Hotel? 
Você sabe como chegar no Hotel Marriott?

10. That student raised his hand to ask a question. 
Esse aluno ergueu a mão para fazer uma pergunta.

11. Tom got out of the pool. 
Tom saiu da piscina.

12. The history of Rome is very interesting. 
A história de Roma é muito interessante.

13. He thinks we don’t want to go. 
Ele acha que nós não queremos ir.

14. You’ll hear more slang. The pronunciation style, the speed, everything is much more 
natural. 
Você ouvirá mais gírias. O estilo de pronúncia, a velocidade, tudo é muito mais natural.

15. There’s something that bothers you. 
Há algo que o incomoda.

16. As far as I know, this is the only translation available. 
Pelo que eu sei, esta é a única tradução disponível.

17. Our teacher tried to use a new method of teaching English. 
Nosso professor tentou usar um novo método de ensinar inglês.
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18. The world has become a dangerous place for tourists. 
O mundo tornou-se um lugar perigoso para os turistas.

19. I started working when I was thirteen. 
Comecei a trabalhar quando tinha treze anos.

20. Don’t disappoint me. 
Não me decepcione.

21. Sheila asked to be included among the people going on the tour. 
Sheila pediu para ser incluída entre as pessoas que estavam no passeio.

22. It seems that he believes what he said is right. 
Parece que ele acha que o que ele disse é certo.

23. Another piece of my memory gone. 
Outro pedaço da minha memória desapareceu.

24. Is there a restaurant in the hotel? 
Tem restaurante no hotel?

25. They’re speechless. 
Eles estão sem palavras.

26. Is your husband also from Boston? 
O seu marido também é de Boston?

27. I’m cold. 
Eu estou com frio.

28. Many politicians don’t keep their promises. 
Muitos políticos não cumprem com suas promessas.

29. Over ten thousand messages are sent every second on Facebook. 
Mais de dez mil mensagens são enviadas a cada segundo no Facebook.

30. It will arrive shortly. 
Vai chegar logo.
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1. Those men are speaking English. 

Aqueles homens estão falando inglês.

2. Paul remained quiet. 
Paul permaneceu em silêncio.

3. The students didn’t remember what they read in that book. 
Os estudantes não se lembravam do que leram naquele livro.

4. He can speak Japanese. 
Ele sabe falar japonês.

5. I want to know how much this will cost. 
Quero saber o quanto isso vai custar.

6. My mother put thirteen candles on my birthday cake. 
Minha mãe pôs treze velinhas no meu bolo de aniversário.

7. I’ll tell him you called. 
Eu direi a ele que você ligou.

8. Is there anyone who can pronounce this word? 
Tem alguém que possa pronunciar esta palavra?

9. We’ve almost finished doing everything that needs to be done. 
Quase terminamos tudo que precisa ser feito.

10. Can it be cheaper? 
Pode ser mais barato?

11. Apart from his parents, no one knows him very well. 
A não ser por seus pais, ninguém o conhece muito bem.

12. Can I take a message? 
Eu posso deixar uma mensagem?

13. At least those things. 
Pelo menos aquelas coisas.

14. She heard a noise outside. 
Ela ouviu um barulho lá fora.

15. Can you show me where I am on this map? 
Você pode me mostrar neste mapa onde eu estou?

16. I like to watch TV. 
Eu gosto de assistir TV.

17. Maybe we can talk about that later. 
Quem sabe podemos conversar sobre isso depois.
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18. I’m on hold. 
Eu estou aguardando (ao telefone)

19. He asked me when I was going to buy a new car. 
Ele me perguntou quando eu iria comprar um carro novo.

20. There is nothing in this world that I am afraid of. 
Neste mundo não há nada de que eu tenha medo.

21. It hurts here. 
Dói aqui.

22. He took a big risk. 
Ele correu um grande risco.

23. I never want to eat at this restaurant again. 
Não quero comer neste restaurante nunca mais.

24. You need to stop posting private photos on Facebook. 
Você precisa parar de postar fotos privadas no Facebook.

25. She is really cute. 
Ela é realmente bonita.

26. Do you think it’s going to rain tomorrow? 
Você acha que vai chover amanhã?

27. You didn’t expect it. 
Você não esperava.

28. June 3rd. 
3 de junho.

29. They actively learn and grow by taking their own actions. 
Eles aprendem e crescem ativamente tomando suas próprias ações.

30. Can I have a receipt please? 
Eu posso ter o recibo, por favor?
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1. Get down from there. 

Desça daí.

2. She gave him a sweater on his birthday. 
Ela lhe deu um suéter no seu aniversário.

3. Everyone is looking forward to watching the game. 
Todos estão ansiosos para ver o jogo.

4. You don’t seem to be happy with our decision. 
Você não parece estar feliz com nossa decisão.

5. Let’s go home now. 
Vamos agora para casa.

6. Mary made a cake without her mother’s knowledge. 
Mary fez um bolo sem que sua mãe soubesse.

7. Are you sure you want to do that by yourself? 
Você tem certeza de que quer fazer isso sozinho?

8. No, thank you. 
Não, obrigado(a).

9. There is one table in the classroom. 
Há uma mesa na sala de aula.

10. Can I borrow some money? 
Eu posso emprestar algum dinheiro?

11. How many people do you know that can speak Italian? 
Quantas pessoas você conhece que podem falar italiano?

12. The bar is crowded. 
O bar está lotado.

13. You can’t sell it. 
Você não pode vender isso.

14. When she gets there she knows. 
Quando ela chega lá, ela sabe.

15. She solved the mystery. 
Ela resolveu o mistério.

16. Did you visit California while you were in USA? 
Você visitou Califórnia enquanto estava nos EUA?

17. That looks old. 
Parece velho.
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18. Infact, I was born in Boston. 
Na verdade, eu nasci em Boston.

19. Did your wife like California? 
Sua esposa gostou da Califórnia?

20. I have two sisters. 
Eu tenho duas irmãs.

21. She must have been very beautiful when she was young. 
Ela deve ter sido muito bonita quando era jovem.

22. I thought that was a good idea. 
Achei que era uma boa ideia.

23. You look satisfied. 
Você parece satisfeito.

24. When was the last time you talked to your mother? 
Quando foi a última vez que você falou com tua mãe?

25. Steve is paid by the hour. 
Steve é pago por hora.

26. I know. 
Eu sei./ Eu conheço, eu sei

27. And if we get the right emotion, we can get ourselves to do anything. 
E se nós conseguimos a emoção certa, podemos fazer tudo.

28. Do you think you’ll be back by 11:30? 
Você acha que estará de volta até às 11:30?

29. He said this is a nice place. 
Ele disse que este é um ótimo lugar.

30. When are you going to pick up your friend? 
Quando você vai buscar teu/tua amigo/a?
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1. The first time I traveled abroad. 

A primeira vez que viajei para o exterior.

2. Can you swim? 
Você sabe nadar?

3. The airport is close by. 
O aeroporto está próximo.

4. The first one is free 
O primeiro é grátis.

5. I guess we found out the problem. 
Eu acho que encontramos o problema.

6. The world is just like a book, and every step you take is like turning a page.. 
O mundo é qual um livro, e cada passo que se dá é como virar uma página.

7. The boy playing the guitar is my younger brother. 
O menino tocando violão é o meu irmão caçula.

8. That’s wrong. 
Está errado.

9. Nobody believed me. 
Ninguém acreditou em mim.

10. It’s a mess in here. 
Está uma bagunça aqui.

11. You have changed so much that I can hardly recognize you. 
Você mudou tanto que eu quase não o reconheço.

12. There are some books on the table. 
Tem alguns livros na mesa.

13. Tierry is using the Internet to learn English. 
Tierry está usando a Internet para aprender inglês.

14. I’ve had a lot of different experiences in my life. 
Eu tive muitas experiências diferentes na minha vida.

15. The Indonesian government is very unhappy at reports that Australian diplomats have 
been tapping their telephone calls, cables and other communications. 
O governo indonésio está muito insatisfeito com os relatórios de que diplomatas australianos tem 
grampeado suas chamadas telefônicas, transmissões a cabo e outros meios de comunicação.

16. They can park on the street. 
Eles podem estacionar na rua.
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17. He’ll be back in 20 minutes. 
Ele volta em 20 minutos.

18. There is a library in every city in America. 
Há uma biblioteca em cada cidade nos Estados Unidos.

19. By the way, I heard that Roger may be moving to Dallas. 
Por sinal, ouvi dizer que Roger pode estar se mudando para Dallas.

20. I’m going to do something by myself for a while. 
Vou fazer alguma coisa sozinho por um tempo.

21. Have you arrived? 
Você já chegou?

22. I think we should be allowed to go anywhere we want. 
Eu penso que deveríamos ter o direito de ir a qualquer lugar que quisermos.

23. Please speak more slowly. 
Por favor, fale um pouco mais devagar.

24. My luggage is missing. 
Minha bagagem está perdida.

25. Even if you apologize, she still may not forgive you. 
Ainda se você pedir desculpas, ela pode ainda não perdoar você

26. She is still a teenager. 
Ela ainda é uma adolescente.

27. What’s the best way to learn Arabic? 
Qual é a melhor maneira de se aprender árabe?

28. He fights for something bigger than himself. 
Ele luta por algo maior do que ele.

29. That changed my whole thinking about life and success and goals and everything. 
Isso mudou todo meu pensamento sobre a vida, sucesso e objetivos e tudo.

30. It’s raining. 
Está chovendo.
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1. I still have a headache, but I’m feeling better this morning. 

Ainda estou com dor de cabeça, mas me sinto melhor hoje cedo.

2. Come into the room. 
Entre no quarto.

3. Is it cold outside? 
Está frio lá fora?

4. Infact, I think you probably will eventually find the method. 
Na verdade, eu acho que provavelmente você afinal encontrará o método.

5. That’s her book. 
Esse é o livro dela.

6. I hope you’ll learn from your mistakes. 
Espero que você aprenda com seus erros.

7. Women are not permitted to drive cars in Saudi Arabia. 
As mulheres não são permitidas de dirigir carros na Arábia Saudita.

8. Could you please bring me a clean knife? 
Você pode me trazer uma faca limpa, por favor?

9. She’s pretty. 
Ela é bonita.

10. The structure isn’t safe. 
A estrutura não é segura.

11. What time did you get up? 
A que horas você se levanta?

12. What’s important isn’t which university you’ve graduated from, but what you learned 
while you were there. 
O importante não é em que universidade você se graduou, mas o que você aprendeu enquanto esteve 
lá.

13. Americans are a proud people. 
Os americanos são pessoas orgulhosas.

14. What are you doing? 
O que você está fazendo?

15. When I go on vacation, I’ll rent a car. 
Quando eu sair de férias, alugarei um carro.

16. Sometimes when it’s very cold, I can’t get my car to start. 
Algumas vezes, quando está muito frio, eu não consigo fazer meu carro pegar.
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17. What are you willing to fight for? 
Por que você está disposto a lutar?

18. Is there a nightclub in town? 
Tem uma casa noturna/danceteria na cidade?

19. When does he arrive? 
Quando ele chega?

20. He’s very annoying. 
Ele está aborrecido.

21. The number of students who specialize in biology will increase from now on. 
O número de estudantes que se especializam em biologia vai aumentar de agora em diante.

22. A round trip ticket. 
Uma passagem ida e volta.

23. What should I wear? 
O que eu deveria vestir?

24. Some of the flowers are plastic. 
Algumas das flores são de plástico.

25. I confessed my sin. 
Eu confessei o meu pecado.

26. The radio is too loud. Please turn the volume down. 
O rádio está alto demais. Por favor, abaixe o volume.

27. I haven’t been able to remember her address. 
Não fui capaz de me lembrar do endereço dela.

28. If my parents discover that you came over, they might do something crazy. 
Se os meus pais descobrirem que você veio aqui, são capazes de cometer uma loucura.

29. The three boys opened the doors of the building. 
Os três garotos abriram as portas do prédio.

30. I had a really good time at the party. 
Eu tive bons momentos na festa.
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1. Because of the rain, we didn’t play tennis outside. 

Por causa da chuva, não pudemos jogar tênis lá fora.

2. I wanted to protect you. 
Eu queria protegê-lo.

3. We’re late. 
Nós estamos atrasados.

4. He’s still here if you want to talk to him. 
Ele ainda está aqui se quiser falar com ele.

5. I was able to answer all the questions. 
Eu consegui responder à todas as perguntas.

6. I’ve been here for two days. 
Eu estou aqui há dois dias. / Eu estive aqui por dois dias.

7. I speak a little English. 
Eu falo um pouco de inglês.

8. Please, get on the bus. 
Por favor, entre no ônibus.

9. Sorry, we don’t have any. 
Desculpe, nós não temos nenhum(a)

10. I’m bored. 
Eu estou entediado.

11. I’ve been reading your book. It’s great. 
Eu tenho lido seu livro. Ele é ótimo.

12. I am talking about love. 
Estou falando de amor.

13. He’s faster than me. 
Ele é mais rápido do que eu.

14. Do you understand? 
Você entende?

15. Chloe wanted to study Japanese with a native Japanese speaker. 
Chloe queria estudar japonês com um falante nativo.

16. The church is decorated with flowers for the wedding. 
A igreja está decorada com flores para o casamento.

17. I’m going to look for another job. 
Eu vou procurar outro emprego.
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18. Let me practice. 
Deixe-me praticar.

19. Right here. 
Bem aqui.

20. The man who lives next door to me is a doctor. 
O homem que mora perto de mim é médico.

21. Did you get my email? 
Você recebeu meu email?

22. October 22nd. 
22 de outubro

23. He wrote a book about his adventures in the jungle. 
Ele escreveu um livro sobre sua aventura na selva.

24. My passport has expired. 
Meu passaporte perdeu a validade.

25. He worked hard to support a large family. 
Ele trabalhou duro para sustentar uma família grande.

26. The windows were already open when I got here. 
As janelas já estavam abertas quando eu cheguei aqui.

27. The company gave him a gold watch in acknowledgement of his services. 
A companhia deu-lhe um relógio de ouro em reconhecimento aos seus serviços.

28. She introduced her sister to him more than two years ago. 
Ela apresentou a irmã dela a ele há mais de dois anos.

29. Nobody knows what goes on behind those doors. 
Ninguém sabe o que ocorre atrás dessas portas.

30. My house is close to the bank. 
Minha casa fica perto do banco.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.77Página

 2500 FRASES - PARTE 37
1. Where is there a doctor who speaks English? 

Onde tem um médico que fale inglês?

2. See you tonight. 
Te vejo à noite.

3. Since I haven’t received an answer, I was wondering if maybe my mail never got 
delivered to you. 
Já que eu não recebi nenhuma resposta, eu estava me perguntando se, talvez, o meu e-mail nunca foi 
entregue a você.

4. Take the next left. 
Vire à próxima esquerda.

5. A large amount of money was spent on the new bridge. 
Uma grande quantidade de dinheiro foi gasta na nova ponte.

6. No one in his class can run faster than he does. 
Ninguém de sua sala consegue correr mais rápido que ele.

7. What does this word mean? 
O que significa esta palavra?

8. It is impossible to compare apples and oranges. 
É impossível comparar maçãs e laranjas.

9. Is this the first time that you have come to this town? 
Essa é a primeira vez que você vem a esta cidade?

10. Kimberly is saving money for a trip to Australia. 
Kimberly está economizando dinheiro para uma viagem à Austrália.

11. What’s up? 
E aí?/ O que ta pegando?

12. I was forced to go. 
Eu fui forçado a ir.

13. Can you give me an example? 
Você pode me dar um exemplo?

14. What are your hobbies? 
Quais são os seus passatempos?

15. Where did you learn English? 
Onde você aprendeu inglês?

16. It rained very hard today. 
Choveu forte hoje.
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17. It was raining yesterday. 
Estava chovendo ontem.

18. There is something important I want to discuss with you. 
Quero discutir com você sobre algo importante.

19. The investigation is complete. 
A investigação está completa.

20. I’m incredibly busy. 
Estou incrivelmente ocupado.

21. I will see you this afternoon. 
Vejo você esta tarde.

22. I’m very dedicated. 
Sou muito dedicado.

23. Good morning. 
Bom dia.

24. I’m ready. 
Estou pronto.

25. It’s on 7th street. 
É na Sétima Rua.

26. What Brazilian policies do you think could be shared with the African countries? 
O que as políticas brasileiras você acha que poderiam ser compartilhadas com os países africanos?

27. Did you take your medicine? 
Você tomou seu remédio?

28. What’s the difference between a dog and a wolf? 
Qual a diferença entre um cão e um lobo?

29. Luke disappeared in 2003. 
Luke desapareceu em 2003.

30. Please don’t look at your cellphone while we’re eating. 
Faça o favor de não olhar para o seu celular enquanto estamos comendo.
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1. I was just talking to Adam. 

Eu estava falando com Adam.

2. It feels like they have forgotten about us. 
Parece que eles se esqueceram de nós.

3. What exactly is the problem? 
Qual é exatamente o problema?

4. You should wash your hands before each meal. 
Você devia lavar suas mãos antes de cada refeição.

5. My husband is out of work and looking for a job. 
Meu marido está sem trabalho e está procurando por um emprego.

6. It seems I’m going to be up all night tonight. 
Parece que eu vou ficar acordado a noite toda.

7. I’d like a map of the city. 
Eu queria um mapa da cidade.

8. I still think of myself as her friend. 
Eu ainda penso em mim mesma como sua amiga.

9. What exactly happened? 
O que exatamente aconteceu?

10. If you don’t want to put on sunscreen, that’s your problem. Just don’t come 
complaining to me when you get a sunburn. 
Se você não quer colocar protetor solar, isso é problema seu. Só não me venha reclamar quando você 
ficar queimado do sol.

11. I want to give you a gift. 
Eu quero te dar um presente.

12. Eventually she overcame her fear of dogs. 
Eventualmente, ela superou seu medo de cães.

13. It depends on the weather. 
Depende do tempo / clima.

14. That car is similar to my car. 
Aquele carro parece o meu.

15. Why did you do that? 
Por que você fez isso?

16. They have a tree in front of their house. 
Eles têm uma árvore em frente à casa deles.
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17. This is the best seafood restaurant in the neighborhood. 
Este é o melhor restaurante de frutos do mar da vizinhança.

18. I need to go home. 
Eu preciso ir pra casa.

19. War broke out in 1939. 
A guerra se espalhou em 1939.

20. That’s nothing to be proud of. 
Isso não é nada de que se orgulhar.

21. The children went out to play. 
As crianças saíram para brincar.

22. The sun rises in the east and sets in the west. 
O sol nasce no leste e se põe no oeste.

23. Some horrible thing happens, and that can change your life. 
Uma coisa horrível acontece, e isso pode mudar sua vida.

24. Please tell me how to get to your house. 
Por favor, diga-me como chegar a sua casa.

25. What does this mean? 
O que isso significa?

26. Give me a call. 
Me dê um telefonema. / Me ligue.

27. I was deceived by a person who I had thought was a friend of mine. 
Eu fui enganado por uma pessoa que eu pensei que fosse um amigo.

28. Even though the weather was bad, I decided to go out. 
Apesar de que o tempo estava ruim, eu decidi sair.

29. We’re studying chemistry. Our lessons aren’t difficult. 
Nós estamos estudando química. As nossas lições não estão difíceis.

30. She’s older than me. 
Ela é mais velha que eu.
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1. If I don’t invest in myself, no one else ever will. 

Se eu não investir em mim, ninguém mais o fará.

2. They’re really good at it. 
Eles são realmente bons nisso.

3. Would you like some wine? 
Você gostaria de um pouco de vinho?

4. Do you know how to cook? 
Você sabe cozinhar?

5. I have a little money, enough for the cinema at least. 
Eu tenho um pouco de dinheiro, o suficiente para o cinema pelo menos.

6. This is Mrs. Smith. 
Esta é a Sra. Smith.

7. What’ll we do? 
O que faremos?

8. Why aren’t you going? 
Por que você está indo?

9. He studies at Boston University. 
Ele estuda na Universidade de Boston.

10. You’re very nice. 
Você é muito gentil/legal.

11. She can speak four languages. 
Ela pode falar quatro línguas.

12. What do you think? 
O que você acha?

13. I turned it off. 
Eu desliguei.

14. I don’t understand the questions that the teacher asks. 
Eu não entendo as perguntas que o professor faz.

15. I want to show you something I’ve been working on. 
Quero te mostrar algo em que andei trabalhando.

16. We just need to believe in ourselves. 
Nós só precisamos acreditar em nós mesmos.

17. It’s very puzzling. 
É muito intrigante.
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18. Take a chance. 
Arrisque-se.

19. Jason sneezed again. 
Jason espirrou de novo.

20. I’ll do my best. 
Vou fazer o possível.

21. I’d like a non-smoking room. 
Eu queria um quarto para não fumante.

22. I’d like to believe we learn from our mistakes. 
Eu gostaria de acreditar que aprendemos com nossos erros.

23. Have you eaten at that restaurant? 
Você já comeu naquele restaurante?

24. Are they the same? 
Eles são iguais? / São as mesmas coisas?

25. If you take this medicine, you’ll feel better. 
Se tomar este remédio, você se sentirá melhor.

26. There’s more than one way to do it. 
Há mais de uma maneira de fazê-lo.

27. I do a lot of stuff that my mother doesn’t know I do. 
Eu faço muitas coisas que a minha mãe não sabe que eu faço.

28. He lost a lot of blood. 
Ele perdeu muito sangue.

29. Where’s the nearest subway station? 
Onde fica a estação de metrô mais próxima?

30. What time do you think you’ll arrive? 
Que horas você acha que vai chegar?
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1. Although she is rich, she dresses quite simply. 

Apesar de ser rica, ela se veste com bastante simplicidade.

2. Is it windy outside? 
Está ventando muito lá fora?

3. You’re right. 
Você está certo.

4. Look up at the sky. 
Olhe para o céu.

5. Your father had a lot of faith in you. 
Seu pai tinha muita fé em você.

6. First you must learn how to use this computer. 
Primeiro, você deve aprender a usar esse computador.

7. You can’t agree with everyone about everything. 
Não se pode concordar com todo o mundo a respeito de tudo.

8. Are you going to help her? 
Você vai ajudá-la?

9. They work during the night and sleep by day. 
Eles trabalham durante a noite e dormem de dia.

10. He had a lot of issues with his father. 
Ele tinha muitos problemas com o pai.

11. I’m very busy. 
Estou muito ocupado.

12. I want to go back to France. 
Quero voltar para a França.

13. I don’t care. 
Eu não ligo.

14. Great books have changed my life many times. 
Grandes livros mudaram minha vida muitas vezes.

15. Is your son here? 
O seu filho está aqui?

16. Have you missed me? 
Você sentiu a minha falta?

17. I like this one. On the other hand, this is nice too. 
Eu gosto deste. Por outro lado, isso também é bom.
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18. We promised ourselves a long vacation this year. 
Nos prometemos uma longa viagem este ano.

19. He convinced me that simple life is the better. 
Ele me convenceu de que a vida simples é melhor.

20. Jean was my roommate during our first year at university. 
Jean era meu colega de quarto durante nosso primeiro ano na universidade.

21. It takes 2 hours by car. 
Leva 2 horas de carro.

22. As long as you live in my house, you’ll follow my rules. 
Enquanto estiver morando aqui, você terá de observar as regras da casa.

23. Take this medicine. 
Tome este remédio.

24. I know that you still miss me. 
Eu sei que você ainda sente a minha falta.

25. Pretend you’ve won. 
Faça de conta que ganhou.

26. I’m convinced that my daughter will pass the exam. 
Estou convencido de que minha filha passará na prova.

27. Never mind. 
Não faz mal/Não importa.

28. I misunderstood. 
Eu entendi errado.

29. Put your clothes in the closet. 
Coloque suas roupas no armário.

30. Where are you? 
Onde estã você?
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1. I’ve never tried. 

Nunca tentei.

2. Norway is the richest country in the world. 
A Noruega é o país mais rico do mundo.

3. Will you hand me a towel please? 
Você me alcança uma toalha por favor?

4. How much is it? 
Quanto custa esse objeto?

5. You should follow your teacher’s advice. 
Vocês devem seguir o conselho de seu professor.

6. More than 200 miles. 
Mais de 200 milhas.

7. What’s your address? 
Qual é o teu endereço?

8. Therefore, it is necessary to reduce the cost. 
Portanto, é necessário reduzir os custos.

9. She speaks not only English, but also French. 
Ela fala não só inglês, mas também francês.

10. And you correct me if I’m wrong. 
E você me corrija se eu estiver errado.

11. I bet you know this. 
Aposto que você sabe disso.

12. I can’t figure out what the writer is trying to say. 
Não consigo entender o que o escritor está tentando dizer.

13. Robert lent a book to Mart. 
Robert emprestou um livro para Mart.

14. What’s the most famous college in the world? 
Qual é a universidade mais famosa do mundo?

15. He got off the train. 
Ele desceu do trêm.

16. Can you fix this? 
Você pode consertar isso?

17. I’ve never met someone that I love as much as I love you. 
Eu nunca conheci alguém que eu amasse tanto quanto eu amo você
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18. Learning a second language requires a lot of practice. 
Aprender uma segunda língua exige muito treinamento.

19. I really don’t understand what you’re saying to me. 
Eu realmente não entendo o que você está dizendo para mim.

20. I don’t like socializing. 
Eu não gosto de me socializar.

21. Would you like water or milk? 
Você gostaria de água ou leite?

22. Paul suggested the restaurant on the corner. 
Paul sugeriu o restaurante da esquina.

23. It’s very easy to sound natural in your own native language, and very easy to sound 
unnatural in your non-native language. 
É muito fácil soar natural no próprio idioma nativo, e muito fácil não soar natural em um idioma não 
nativo.

24. Why is it always my responsibility to pay the bills? 
Por que cabe sempre a mim pagar a conta?

25. My friend is American. 
Meu/Minha amigo(a) é americano(a).

26. Good evening sir. 
Boa noite, senhor.

27. That watch is less expensive than this one. 
Esse relógio é mais barato que este.

28. More and more women have their own careers and are economically independent of 
their husbands. 
Mais e mais mulheres têm suas próprias carreiras e são economicamente independentes de seus 
maridos.

29. I’ve noticed that John doesn’t usually lock his door. 
Notei que John não costuma trancar sua porta.

30. Tom definitely knows what Mary wants him to do. 
Tom certamente sabe o que Maria quer que ele faça.
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1. It wasn’t on purpose. 

Não foi de propósito.

2. I’d like to go to the store. 
Eu gostaria de ir à loja.

3. Are you ready? 
Você está pronto/a?

4. What are you doing out at this time? 
O que você está fazendo aí fora essa hora?

5. I want a better future for my children. 
Eu quero um futuro melhor para os meus filhos.

6. I bought a shirt yesterday. 
Eu comprei uma camisa ontem.

7. No matter what happens, you must not give up. 
Haja o que houver, você não deve desistir.

8. All of us are busy. 
Todos nós estamos ocupados.

9. I promised that I would keep him safe. 
Prometi-lhe que o manteria em segurança.

10. Even though Clara left home early today, she was late for work. 
Apesar de Clara ter saído de casa cedo hoje de manhã, ela chegou atrasado ao trabalho.

11. Really? 
É mesmo?/ De verdade? / Sério?

12. I’m married. 
Estou casado.

13. If you don’t have the money, but you’re creative and determined, you find the way. 
Se você não tem o dinheiro, mas você é criativo e determinado, você encontra o caminho.

14. I’ll pay for dinner. 
Eu pagarei o jantar.

15. I believe Mr. Jones will win. 
Eu acredito que o Sr. Jones vencerá.

16. In 1958, Brazil won its first World Cup victory. 
Em 1958, o Brasil ganhou sua primeira Copa do Mundo.

17. He discovered a new star. 
Ele descobriu uma nova estrela.
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18. George Washington was born on the twenty second of February seventeen thirty two. 
George Washington nasceu em vinte e dois de fevereiro do ano de mil setecentos e trinta e dois.

19. Do you know where my glasses are? 
Você sabe onde estão os meus óculos?

20. I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house. 
Eu gostaria de diminuir drasticamente o tempo que gasto para limpar a casa.

21. I’m lost. 
Estou perdido.

22. I think it tastes good. 
Eu acho isso bem saboroso.

23. I thought it would be easy, but I couldn’t do it. 
Eu pensei que seria fácil, mas não conseguiria fazê-lo.

24. That’s only a small part of the problem. 
Essa é apenas uma pequena parte do problema.

25. I’ve forgotten. 
Eu me esqueci.

26. Sorry to keep you waiting. 
Desculpe por mantê-lo esperando

27. It’s another tragedy in your life that you don’t choose. 
É uma outra tragédia na sua vida que você não escolhe.

28. I am afraid of dying. 
Tenho medo de morrer.

29. I want my money now. 
Quero meu dinheiro agora.

30. Not yet. 
Não ainda/Ainda não.
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1. Forget I said anything. 

Esqueça que eu disse qualquer coisa.

2. The bus leaves every fifteen minutes. 
Os ônibus saem a cada quinze minutos.

3. It’s the first time that anybody said something like that to me. 
É a primeira vez que alguém me diz algo assim.

4. Her ideas on education are very different from mine. 
As suas ideias na educação são muito diferentes das minhas.

5. No one goes anywhere alone. 
Ninguém vai a lugar nenhum sozinho.

6. There is only one interpretation possible for this sentence. 
Só há uma interpretação possível para esta frase.

7. Do you have any coffee? 
Você tem café?

8. This is the first time I’ve sent flowers to Laura. 
Esta é a primeira vez que eu mando flores para a Laura.

9. I don’t think Bobby will ever speak to me again. 
Não creio que o Bobby irá falar comigo novamente.

10. Which is better, the spaghetti or chicken salad? 
Qual é melhor o espaguete ou a salada de frango?

11. I’ll call back later. 
Eu ligo mais tarde.

12. Where is Main Street? 
Onde fica a Rua Principal?

13. I’ll have the same thing. 
Eu quero a mesma coisa.

14. Did it snow yesterday? 
Nevou ontem?

15. I’ve been there. 
Eu já estive lá.

16. Milk can be made into butter, cheese, and many other things. 
O leite pode ser transformado em manteiga, queijo e em muitas outras coisas.

17. Luke told me that he doesn’t use Facebook anymore. 
Luke me disse que ele não usa mais o Facebook.
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18. She stood as close to him as she could. 
Ela se manteve o mais próximo que pôde dele.

19. He has not been able to work for many years. 
Há muitos anos que ele não pode trabalhar.

20. She designed beautiful costumes for the movie. 
Ela desenhou belos trajes para o filme.

21. I prefer reading books to watching television. 
Prefiro ler livros a assistir à televisão.

22. My neighbors are on vacation somewhere in Europe. 
Meus vizinhos estão de férias em algum lugar da Europa.

23. Bruce hasn’t been paying attention to the teacher. 
Bruce não vem prestando atenção no professor.

24. What’s your favorite food? 
Qual é a tua comida favorita?

25. I have absolutely no problem with that. 
Eu não tenho absolutamente nenhum problema com isso.

26. Their financial problems began in the second half of the year. 
Os seus problemas financeiros começaram no segundo semestre.

27. But this is what changed my life. 
Mas isso é o que mudou minha vida.

28. We have also developed a friendship. 
Nós também desenvolvemos uma amizade.

29. I think she’s well enough now to make the trip. 
Acho que ela está bem o suficiente agora para fazer a viagem.

30. These are powerful points in our lives. 
Estes são pontos poderosos em nossas vidas.
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1. But that doesn’t matter. 

Mas isso não importa.

2. Thomas challenged Mary. 
Thomas desafiou Maria.

3. Can I help you with those bags? 
Posso ajudá-lo com essas sacolas?

4. How was the movie? 
Como foi o filme?

5. Is it raining? 
Está chovendo?

6. Young children shouldn’t watch so much television. 
As crianças não devem ver tanta televisão.

7. Can I have a glass of water please? 
Eu posso ter um copo com água, por favor?

8. English has become an international language. 
O inglês se tornou uma língua internacional.

9. We all need to feel important, special, unique. 
Todos nós precisamos nos sentir importantes, especiais, únicos.

10. Is there an English speaking guide? 
Tem algum guia que fale inglês?

11. That’s too much. 
Isso é muito. (Preço)

12. I can brush your hair. 
Eu posso escovar seu cabelo.

13. How long will it take? 
Quanto tempo vai levar?

14. Would you like to rent a movie? 
Você gostaria de alugar um filme?

15. I was very frustrated. 
Eu estava muito frustrado.

16. What did it mean? 
O que isso significou?

17. It was just a joke. 
Só foi uma piada.
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18. I went to Australia, but I didn’t see any kangaroos. 
Eu fui à Austrália, mas não vi nenhum canguru.

19. I want you to clean your room. 
Quero que você limpe o seu quarto.

20. What is your motive for action? 
Qual é o seu motivo de ação?

21. Although we were all tired, we went to the party. 
Embora estivéssemos todos cansados, fomos à festa.

22. It’s far from here. 
É longe daqui.

23. I took a picture of my family. 
Eu tirei uma foto da minha família.

24. We know you, but we don’t know them. 
Nós o conhecemos você, mas não conhecemos eles.

25. I’ll give you a call as soon as I arrive in London. 
Eu ligo para você assim que eu chegar em Londres.

26. I heard that he got married to a rich woman. 
Ouvi dizer que ele se casou com uma mulher rica

27. I can’t do anything else. I’m sorry. 
Eu não posso fazer mais nada. Eu lamento.

28. Franklin probably could help you on Monday. 
Franklin provavelmente poderia ajudar você na segunda-feira.

29. Try to say it. 
Tente dizê-lo.

30. We found out that what he said wasn’t true. 
Descobrimos que o que ele disse não era verdade.
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1. The only useful answers are those that raise new questions. 

As únicas respostas úteis são aquelas que geram novas perguntas.

2. Some turtles have lived more than 100 years. 
Algumas tartarugas vivem mais de 100 anos.

3. It’s very windy. 
Está ventando bastante.

4. I found somebody. 
Eu encontrei alguém.

5. I’m a bit anxious. 
Estou um pouco ansioso.

6. I left my umbrella behind in the taxi. 
Esqueci meu guarda-chuva no táxi.

7. I think those shoes are very good looking. 
Eu acho aqueles sapatos bem atraentes.

8. When she was in Los Angeles, she had at least six different jobs. 
Quando ela estava em Los Angeles, ela teve pelo menos seis empregos diferentes.

9. It looks like the thief came in through the window. 
Parece que o ladrão passou pela janela.

10. You should spend a little time each day reviewing vocabulary. 
Você deveria passar um tempinho todos os dias revisando vocabulário.

11. Are your children with you? 
Teus filhos estão contigo?

12. What time did you go to sleep? 
A que horas você vai dormir?

13. The bank is over there. 
O banco está logo alí.

14. There were two cakes. I ate one and then I ate the other. 
Havia dois bolos. Comi um e então o outro.

15. Crime does not pay. 
O crime não compensa.

16. I said good night to my parents and went to bed. 
Eu disse boa noite aos meus pais e fui para a cama.

17. We just met. 
Acabamos de nos conhecer.
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18. I unfolded the map. 
Desdobrei o mapa.

19. Emily is entirely different from her sister. 
Emily é completamente diferente de sua irmã.

20. My wife’s pregnant. 
Minha esposa está grávida.

21. How long are you going to stay in California? 
Quanto tempo você vai ficar na Califórnia?

22. Could I have a knife and fork, please? 
Poderia me arranjar uma faca e um garfo, por favor?

23. Where did you find it, at school or at home? 
Onde você o encontrou, na escola ou em casa?

24. It’s too bad you can’t stay a little longer. 
É uma pena que não possa ficar mais um pouquinho

25. Have you been practicing? 
Você tem praticado?

26. Over here. 
Por aqui/Cá

27. I usually get up at six. 
Eu costumo acordar às 6.

28. Which is better? 
Qual é melhor?

29. It’s very important. 
Isso é muito importante.

30. Will you call me a taxi please? 
Você me chama um táxi por favor?
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1. I think he’s in love with Anna. 

Acho que ele está apaixonado por Anna.

2. I’ll be leaving tomorrow. 
Eu vou sair amanhã.

3. Where did you put it? 
Onde você colocou?

4. I have a cold. 
Eu estou gripado. / Eu tenho um resfriado.

5. I can’t imagine what my life would be like without music. 
Eu não consigo imaginar como a minha vida seria sem música.

6. This is the house where I lived when I was a child. 
Essa é a casa em que vivi quando eu era uma criança.

7. What are you going to have? 
O que você vai quere?

8. Pick up your clothes. 
Pegue as suas roupas.

9. Mary tried to hide what was really going on. 
Mary tentou esconder o que estava realmente acontecendo.

10. I don’t recognize any of the people in the picture. 
Não reconheço nenhuma pessoa na foto.

11. I recognized you. 
Eu te reconheci.

12. The current political situation is not very stable. 
A situação política atual não é muito estável.

13. When does the bank open? 
Quando abre o banco?

14. The movie wasn’t as interesting as the book. 
O filme não foi tão interessante quanto o livro.

15. Come here. 
Venha aqui.

16. She’s lost a lot of weight since she went on a diet. 
Ela perdeu muito peso desde que entrou em uma dieta.

17. How many? 
Quantos/quantas
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18. I am going in the same direction. Come with me. I will take you there. 
Estou indo na mesma direção. Venha comigo. Eu levo você lá.

19. Isn’t it? 
Não é isso?

20. Can I make an appointment for next Wednesday? 
Eu posso marcar a consulta para a próxima quarta-feira?

21. Don’t forget to pick me up at 6 o’clock tomorrow. 
Não se esqueça de me pegar às seis horas amanhã.

22. I didn’t hear you. 
Eu não te ouvi.

23. Are you comfortable? 
Você está confortável?

24. I’m a beginner. 
Eu sou iniciante.

25. I know that I should sleep for at least eight hours per day, however usually I sleep less. 
Eu sei que eu deveria dormir pelo menos oito horas por dia, no entanto eu, geralmente, durmo 
menos.

26. My birthday is August 27th. 
Meu aniversário é dia 27 de agosto.

27. I hope it pans out. 
Espero que seja um sucesso.

28. I don’t think we’ll have enough time. 
Não creio que teremos tempo suficiente.

29. I have a lot of things to do. 
Eu tenho um monte de coisas pra fazer.

30. This will keep you warm. 
Isto vai te manter aquecido.
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1. Do you know what this says? 

Você sabe o que isso diz?

2. Translate the following sentences into Japanese. 
Traduza as seguintes sentenças para japonês.

3. I don’t have any money. 
Eu não tenho nada de dinheiro.

4. He’s coming soon. 
Ele volta logo.

5. I’m a vegetarian, so I’d rather not have meat, if that’s okay. 
Sou vegetariano, então eu preferiria não comer carne, se estiver tudo bem.

6. You deserve a vacation. 
Você está merecendo umas férias.

7. Can you remember the first time you ate at this restaurant? 
Você lembra quando foi que você comeu neste restaurante pela primeira vez?

8. Amy is John’s girlfriend. 
Amy é a namorada do John.

9. Mary is struggling to get back in shape. 
A Mary está se esforçando para ficar de volta em forma.

10. How many children do you have? 
Quantos filhos você tem?

11. Roast chicken is one of my favorite dishes. 
Frango assado é um dos meus pratos favoritos.

12. I’d like to do it, but unfortunately I don’t have the time. 
Gostaria de fazer isso, mas, infelizmente, não tenho tempo.

13. I only want a snack. 
Eu só quero um lanche.

14. I feel good. 
Eu me sinto bem.

15. It’s a pity we didn’t visit Josh when we had the chance. 
É uma pena que não tenhamos visitado Josh quando tivemos a oportunidade.

16. I thought I had paid the monthly fee, but I received a phone call from the school saying 
that the bill still needs to be paid. 
Eu pensava que já tinha pagado a mensalidade, mas recebi um telefonema da escola dizendo que o 
carnê ainda precisa ser pago.
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17. Go out and get some fresh air instead of watching TV. 
Saia e respire um pouco de ar fresco em vez de ficar vendo TV.

18. The book is next to the table. 
O livro está ao lado da mesa.

19. Every child in this group is eating ice cream. 
Todas as crianças deste grupo estão tomando sorvete.

20. Monica has nobody to talk with, but she doesn’t feel lonely. 
Mônica não tem ninguém com quem falar, mas ela não se sente solitária.

21. I thought the clothes were cheaper. 
Eu pensei que as roupas eram mais baratas.

22. Stones don’t float. 
As pedras não flutuam.

23. I’m trying to memorize the names of constellations. 
Estou tentando decorar os nomes das constelações.

24. No problem. 
Sem problemas.

25. There are no grammatical mistakes in this sentence. 
Não há erros gramaticais nesta frase.

26. How much does a concert ticket cost? 
Quanto custa um ingresso para um show?

27. Are you married? 
Você é casado/a?

28. The girl doesn’t work. 
A garota não trabalha.

29. I lost my key somewhere around here. 
Perdi minha chave em algum lugar por aqui.

30. Children often believe in fairy tales. 
As crianças geralmente acreditam em contos de fadas.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.99Página

 2500 FRASES - PARTE 48
1. How long does it take to fly from Los Angeles to Chicago? 

Quanto tempo leva o voo de Los Angeles para Chicago?

2. I can sing this song without looking at the lyrics. 
Eu posso cantar esta canção sem olhar a letra.

3. Do you want me to come and pick you up? 
Você quer que eu venha te buscar?

4. Call the police. 
Chame a polícia.

5. I’m going to turn on the heater because it’s very cold. 
Vou ligar o aquecedor porque está muito frio.

6. A horse passed my house. 
Um cavalo passou pela minha casa.

7. This book has now been translated into French. 
Esse livro, agora, foi traduzido para o francês.

8. I always list what I need before I go shopping. 
Eu sempre anoto as coisas de que preciso antes de sair para comprar.

9. I’m very busy. I don’t have time now. 
Estou muito ocupado. Não tenho tempo agora.

10. She needs someone who is able to understand her. 
Ela precisa de alguém que possa entendê-la.

11. How are you paying? 
Como você vai pagar?

12. How can I get out of this? 
Como eu posso sair disso.

13. How do I get to the American Embassy? 
Como eu chego na Embaixada Americana?

14. Is it right for a doctor to decide when someone should die? 
É certo que um médico escolha quando alguém deve morrer?

15. Where does your wife work? 
Onde tua esposa trabalha?

16. We can’t eat at this restaurant unless we have reservations. 
Não podemos comer neste restaurante, a menos que tenhamos reservas.
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17. All the doctors say that I shouldn’t drink coffee, but, despite that, I do have a bit now 
and then when I’m in good company. 
Todos os médicos dizem que eu não deveria tomar café, mas apesar disso eu tomo um pouco de vez 
em quando, quando eu estou em boa companhia.

18. I don’t know. 
Eu não sei / conheço.

19. Could you spell your name again please? 
Você poderia soletrar seu nome novamente, por favor?

20. You have a very nice car. 
Você tem um carro legal.

21. This is my mother. 
Esta é a minha mãe.

22. How long does it take to go to the office from your home? 
Quanto tempo leva para ir da sua casa ao escritório?

23. Expiration date. 
Data de vencimento.

24. This island belonged to France in the 19th century. 
Essa ilha pertenceu à França no século 19.

25. Sorry, we don’t have any vacancies. 
Desculpe, nós não temos vagas.

26. He has a nice car. 
Ele tem um ótimo carro.

27. I’m going to leave. 
Eu vou sair.

28. Keep away from me. 
Fique longe de mim.

29. It’s going to be hot today. 
Vai ser quente hoje.

30. I’m sure the judges will clear your name. 
Estou certo que os juízes irão limpar o seu nome.
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1. Don’t get too near. 

Não chegue perto demais.

2. Let’s check the map. 
Vamos verificar o mapa.

3. I was very frustrated, because I felt like I was a slave to my jobs. Right? 
Eu estava muito frustrado, porque senti que eu era um escravo de meus trabalhos. Certo?

4. Sometimes I struggle to speak English. 
Às vezes, eu luto para falar inglês.

5. We must do something. 
Precisamos fazer algo.

6. I grew up on a farm. 
Eu cresci em uma fazenda.

7. It’s January first. 
É primeiro de janeiro.

8. My camera is waterproof. 
Minha câmera é à prova d’água.

9. I ate more than a piece of cake. 
Eu comi mais do que um pedaço de bolo.

10. It’s half past 11. 
São onze e meia.

11. I’m here on business. 
Estou aqui a negócios.

12. He decided to go, although I begged him not to. 
Ele decidiu ir, embora eu implorasse para ele não.

13. He’s not in right now. 
Ele não está agora.

14. I looked for him in the supermarket. 
Eu o procurei no supermercado.

15. The wooden chair is expensive. 
A cadeira de madeira é cara.

16. Learning a foreign language is interesting. 
Aprender um idioma estrangeiro é interessante.

17. Don’t be scared. he won’t bite! 
Não tenha medo. Ele não vai morder!
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18. They are living in a small apartment on Park Street. 
Eles estão morando em um apartamento pequeno na rua Parque.

19. London is the capital of the United Kingdom. 
Londres é a capital do Reino Unido.

20. I’m sure that your parents are very proud of you. 
Tenho certeza de que seus pais estão muito orgulhosos de você.

21. Do you know where there’s a store that sells towels? 
Você sabe onde tem uma loja que vende toalhas?

22. He jumped into water without taking off his clothes. 
Ele pulou na água sem tirar as roupas.

23. I finally found out what was wrong with my TV. 
Eu finalmente descobri o que havia de errado com a minha TV.

24. They usually say that women live longer than men. 
Geralmente se diz que as mulheres vivem mais que os homens.

25. The problem is that we have no money. 
O problema é que nós não temos nenhum dinheiro.

26. Some people think the president spends too much time traveling. 
Algumas pessoas acham que o presidente gasta muito tempo viajando.

27. That looks great. 
Está ótimo (aparência)

28. Would you take a message please? 
Você anotaria a mensagem por favor?

29. If I knew the answer to the question, I would tell you. 
Se eu soubesse a resposta à pergunta, eu lhe diria.

30. Which is the best? 
Qual é o/a melhor?
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1. Give them an opportunity, please. 

Dê-lhes uma oportunidade, por favor.

2. We’ve talked about this before. 
Nós já conversamos sobre isso antes.

3. You’re smarter than him. 
Você é mais esperto(a) que ele.

4. Which one is cheaper? 
Qual é mais barato?

5. He said that he needed a little more time. 
Ele disse que precisava de um pouco mais de tempo.

6. What’s wrong? 
O que está errado?

7. Is it suppose to rain tomorrow? 
Vai chover amanhã?

8. Between you and me, what is your opinion of her? 
Aqui para nós, qual é sua opinião a respeito dela?

9. It’s longer than 2 miles. 
É mais longe que 2 milhas.

10. How much money do you make? 
Quanto dinheiro você ganha?

11. If you fail, you need to try again. 
Se você falhar, você precisa tentar novamente.

12. I’m going to go have dinner. 
Eu estou indo jantar.

13. Believe me, I like it way less than you do. 
Acredite, eu gosto muito menos do que você.

14. I’ve hurt my ankle. 
Machuquei o tornozelo.

15. Can we have a menu please. 
Você pode nos trazer o cardápio, por favor?

16. I’m from America. 
Eu sou dos Estados Unidos.

17. That’s about all the time we have. 
Isso é todo o tempo que temos.
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18. The bus ride isn’t long enough. 
A viagem de ônibus não é longa o suficiente.

19. You aren’t invited. 
Você não foi convidado.

20. I found it in the bathroom at the end of the night. 
Achei-o no banheiro no fim da noite.

21. I’m looking for my wallet. 
Estou procurando por minha carteira.

22. When do you start your new job? 
Quando você inicia seu novo emprego?

23. My sister works at the United States Embassy in London. 
Minha irmã trabalha na embaixada dos Estados Unidos em Londres.

24. We’re investigating it. 
Estamos investigando isso.

25. I made my decision. 
Minha decisão foi tomada.

26. Although she has many weaknesses, I trust her. 
Apesar de ela ter muitas fraquezas, eu confio nela.

27. I don’t know how to use it. 
Eu não sei como usar isto.

28. Just a moment. 
Só um momento.

29. The English language is getting more interesting now. 
A língua inglesa está ficando mais interessante agora.

30. I think it’s time for me to buy my daughter a computer. 
Eu acho que é hora de eu comprar um computador para minha filha.
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1. Cheer up! Things are not as bad as you think. 

Ânimo! As coisas não são tão ruins quanto você pensa.

2. Anybody can participate. 
Qualquer um pode participar.

3. You look like my sister. 
Você se parece com minha irmã.

4. I still have a lot of things to buy. 
Eu ainda tenho muitas coisas pra comprar.

5. Who do you think is the most beautiful girl in your class? 
Quem você acha que é a menina mais bonita da sua classe?

6. I’m flying to Boston tomorrow. 
Eu voo a Boston amanhã.

7. It’s 6 am. 
São 6 da manhã

8. Who is that? 
Quem é?

9. You’ll get over it. 
Você vai se recuperar disso.

10. I don’t speak very well. 
Eu não falo muito bem.

11. They haven’t met her yet. 
Eles ainda não a encontraram.

12. If you follow this street, you will get to the station. 
Se você for por essa rua, vai chegar à estação.

13. That restaurant is not expensive. 
Aquele restaurante não é caro.

14. I can’t hear you clearly. 
Eu não posso te ouvir claramente.

15. Please call me. 
Por favor, me ligue.

16. I sometimes hear my father singing in the bathroom. 
Às vezes, eu ouço o meu pai cantar no banheiro.

17. She’s sitting in the kitchen and drinking tea. 
Ela está sentada na cozinha tomando chá.
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18. This job will provide you with valuable experience. 
Este emprego lhe proporcionará uma experiência valiosa.

19. My friend said “hello”. 
Meu amigo disse “olá”.

20. He has to go to the dentist. 
Ele tem que ir ao dentista.

21. I was very excited to finally be able to do it. 
Eu estava muito animado para finalmente conseguir fazê-lo.

22. Are you working Tomorrow? 
Você vai trabalhar amanhã?

23. We’ll probably never know what really happened. 
Provavelmente nunca saberemos o que realmente aconteceu.

24. That’s fair. 
É justo.

25. How are you feeling? 
Como você está se sentindo?

26. I lost my watch. 
Eu perdi meu relógio.

27. Where do you live? 
Onde você mora?

28. I need to call a plumber to help me solve this problem. 
Preciso chamar um encanador para me ajudar a resolver esse problema.

29. Where’s the nearest hospital? 
Onde fica o hospital mais próximo?

30. I’ve never seen that before. 
Eu nunca ví isso antes.
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1. They almost got us. 

Eles quase nos pegaram.

2. It’s been six years since I started to study English. 
Passaram-se seis anos desde que eu comecei a estudar inglês.

3. I don’t know how to pronounce his name. 
Eu não sei como pronunciar o nome dele.

4. There were lots of activities for children at the museum. 
Havia muitas atividades para crianças no museu.

5. Get me out of here. 
Me tira daqui.

6. Both her parents are dead. 
Ambos os seus pais estão mortos.

7. They actually can turn out to be kind of bad experiences. 
Eles realmente podem ser um tipo de experiências ruins.

8. I’m available now. 
Eu estou disponível agora.

9. I received an invitation to the birthday party. 
Recebi um convite de aniversário

10. When did you arrive in Boston? 
Quando você chegou em Boston?

11. The Brazilian economy is growing by leaps and bounds. 
A economia brasileira está crescendo a passos largos.

12. Most of them are very professional. 
A maioria deles são bem profissionais.

13. Thank you miss. 
Obrigado(a) senhorita.

14. No, I’m American. 
Não, eu sou americano.

15. Do you like the book? 
Você gosta deste livro?

16. Would you like something to drink? 
Você gostaria de algo para beber?

17. How long is the flight? 
Quanto tempo demora o voo?
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18. I still have to brush my teeth and take a shower. 
Eu ainda tenho que escovar os dentes e tomar um banho.

19. Where are you going? 
Onde você está indo?

20. I ran out of ideas. 
Estou sem ideias.

21. Approximately 300 houses were built here last year. 
Aproximadamente 300 casas foram construídas aqui no ano passado.

22. He gave me a pen. 
Ele me deu uma caneta.

23. Don’t ask me how to get there, I’m new around here. 
Não me pergunte como chegar lá, sou novo por aqui.

24. Do you know any good sites for studying languages? 
Você conhece bons sites para estudar idiomas?

25. Take me to the Marriott Hotel. 
Leve-me para o Hotel Marriott.

26. Hundreds of people were waiting outside the ticket office. 
Centenas de pessoas estavam esperando do lado de fora da bilheteria.

27. I thought it would be a good concert, but it wasn’t. 
Achei que seria um bom concerto, mas não foi.

28. I read your report. 
Eu li o seu relatório.

29. How long have you worked here? 
Há quanto tempo você trabalha aqui?

30. I’d like to go shopping. 
Eu gostaria de ir às compras.
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1. We have friends coming to visit this weekend. 

Nós temos amigos vindo para visitar este fim de semana.

2. I just want you to think about me once in a while. 
Só quero que você pense em mim de vez em quando.

3. At 7 o’clock in the morning. 
Às sete da manhã.

4. Why does everyone need to learn English? 
Por que todo mundo precisa aprender inglês?

5. I’d like to send this to America. 
Eu gostaria de enviar isto à América.

6. Excuse me, what did you say? 
Desculpe-me, o que você disse?

7. I can’t remember the exact number of years. 
Não consigo lembrar o número exato de anos.

8. I kept my word. 
Eu mantive a minha palavra.

9. She wants to know when you’re coming. 
Ela quer saber quando você vem.

10. Here it is. 
Aqui está.

11. From time to time. 
De vez em quando.

12. The rich are getting richer and the poor are getting poorer. 
Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres.

13. You work at the grocery store. 
Você trabalha na mercearia.

14. You can read their book and learn it in a week. 
Você pode ler seu livro e aprender em uma semana.

15. So I decided right away that I wanted to be successful. 
Então eu decidi imediatamente que eu queria ser bem sucedido.

16. I wrote down his name so I wouldn’t forget it. 
Eu anotei o nome dele para não me esquecer.

17. I had no idea what I wanted to do with my life. 
Eu não tinha ideia do que queria fazer com a minha vida.
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18. What kind of music do you like? 
Que tipo de música você gosta?

19. I thought he said something else. 
Eu pensei que ele disse outra coisa.

20. She wants to spend the rest of her life with Tommy. 
Ela quer passar o resto da vida com Tommy.

21. Of course. 
Claro.

22. I don’t have anything to complain about. 
Eu não tenho nada para reclamar sobre.

23. It was a time when people didn’t have to lock their doors. 
Era uma época em que as pessoas não tinham que trancar suas portas.

24. You should study more. 
Você deveria estudar mais.

25. Chicago is very different from Boston. 
Chicago é muito diferente de Boston.

26. I took care of Janny. 
Eu cuidei de Janny.

27. Last Saturday, our kids played in the park near the lake. 
No sábado passado, nossos filhos brincaram no parque perto do lago.

28. We’ve run out of water. 
Nós ficamos sem água.

29. There are many things worse than death. 
Há muitas coisas piores que a morte.

30. They figured it was a dead end. 
Eles pensaram que era um beco sem saída.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.111Página

 2500 FRASES - PARTE 54
1. Stephen King is one of my favorite authors. 

Stephen King é um de meus autores favoritos

2. Could you tell me the Wi-Fi password? 
Poderia me dizer a senha do Wi-fi?

3. Every student who has graduated from our university has studied English with a native 
speaker for at least two years. 
Todos os estudantes que se formaram na nossa universidade estudaram inglês com um nativo por pelo 
menos 2 anos.

4. I’ve visited Australia several times. 
Eu visitei a Austrália várias vezes.

5. The dog runs really fast. 
O cachorro corre muito rápido.

6. It costs 20 dollars per hour. 
Custa 20 dólares por hora.

7. The government should invest more money in industry. 
O governo deveria investir mais dinheiro na indústria.

8. Business is good. 
O negócio é bom.

9. It’s true that it’s fun, but at the same time it’s scary. 
É verdade que é divertido, mas ao mesmo tempo é assustador.

10. You learn a lot about your own country if you live abroad. 
Você aprende bastante sobre seu próprio país se você vive no estrangeiro.

11. I am going to stay here for a couple of days. 
Eu ficarei aqui por alguns dias.

12. I need a volunteer. 
Eu preciso de um voluntário.

13. We’re being hunted. 
Estamos sendo perseguidos.

14. They communicate with each other in French. 
Eles se comunicam entre si em francês.

15. The coffee was so hot that I nearly burned my tongue. 
O café estava tão quente que quase queimei minha língua.

16. He has a lot of money, but has almost no friends. 
Ele tem muito dinheiro, mas quase não tem amigos.
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17. You should never lie to your doctor. 
Você nunca deve mentir para o seu médico.

18. Whatever I decide is the right choice. 
Tudo o que eu decidir será a escolha certa.

19. Are there any concerts? 
Tem algum show?

20. Maybe. 
Pode ser/Talvez.

21. I usually do my shopping at this supermarket. 
Eu geralmente faço compras neste supermercado.

22. Frank is very charismatic. 
Frank é muito carismático.

23. Will you remind me? 
Você vai lembra de mim?

24. I traveled on foot. 
Viajei a pé.

25. Well, that’s a lot of interesting ideas. 
Bem, são muitas ideias interessantes.

26. I’ve got to sign off. 
Tenho que assinar.

27. She couldn’t decide what book to read. 
Ela não conseguia decidir que livro ler.

28. I left my keys on the table. Could you bring them to me? 
Eu deixei as minhas chaves em cima da mesa. Você pode trazê-las para mim?

29. If you can’t solve this problem, ask your teacher. 
Se você não pode resolver este problema, pergunte ao seu professor.

30. A gas station is one kilometer ahead. 
Tem um posto de gasolina a um quilômetro à frente.
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1. What do you want to buy? 

O que você quer comprar?

2. I haven’t had lunch yet. 
Eu ainda não almocei.

3. The teacher suggested that we go to the library to study. 
O professor sugeriu que fôssemos à biblioteca estudar.

4. They’re the same. 
Eles são os mesmos.

5. We had to pay ten thousand yen in addition. 
Nós tivemos que pagar dez mil ienes a mais.

6. I’d like to go home. 
Eu gostaria de ir para casa.

7. I’d like to use the internet 
Eu gostaria de usar a Internet.

8. I will be available these days, so please call me. 
Eu estarei disponível nos dias de hoje, então por favor, me liga.

9. Please sing a song. 
Por favor, cantem uma música.

10. Will you take me home? 
Você me leva pra casa?

11. Thank you for helping me translate the report into French. 
Obrigado por me ajudar a traduzir o relatório para o francês.

12. I read the book over the weekend. 
Eu li o livro no final de semana.

13. What did you think of the film? 
O que você achou do filme?

14. I just called to see if you are better. 
E só liguei para ver se você está melhor.

15. It’s 8:45. 
São 8h45

16. Who’s that man over there? 
Quem é aquele homem alí?

17. Different experiences lead to different choices. 
Experiências diferentes levam a escolhas diferentes.
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18. Let’s wait and see what other people think. 
Vamos esperar para ver o que outras pessoas pensam.

19. I’m very upset. 
Estou muito chateado.

20. What day of the week is it? 
Que dia da semana é hoje?

21. As soon as possible. 
Assim que possível.

22. You won’t believe this, but I’m not Chinese. 
Você não vai acreditar nisso, mas eu não sou chinês.

23. Do you need a ride? 
Você precisa de uma carona?

24. I would rather stay at home than go out in this hot weather. 
Preferiria ficar em casa a sair com este calor.

25. She’s always coming up with new ideas. 
Ela sempre vem com novas ideias.

26. This sentence seems to be grammatically correct. 
Esta frase parece estar gramaticalmente correta.

27. I think that my costume for the upcoming Halloween party will be wrapping myself up in 
toilet paper like a mummy. 
Acho que para esta próxima festa de Halloween vou me fantasiar de múmia envolvendo-me todo em 
papel higiênico.

28. What does he do for work? 
No que ele trabalha?

29. We like it very much. 
Nós gostamos muito.

30. Gregory is always trying to make everybody think he’s cool. 
Gregory está sempre tentando fazer todo mundo pensar que ele é legal.
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1. I just hate it! 

Eu apenas odeio isso!

2. They don’t sell that kind of sandwich anymore 
Eles não vendem esse tipo de sanduíche mais

3. I’ll grab something to eat. 
Eu vou pegar algo para comer.

4. My father is a lawyer. 
Meu pai é advogado.

5. No matter what happens, I won’t change my mind. 
Não importa o que aconteça, eu não vou mudar de ideia.

6. Over there. 
Por alí/Lá

7. I’m an American. 
Eu sou um americano.

8. I’ll pay for the tickets. 
Eu pagarei os ingressos.

9. How many languages do you speak? 
Quantos idiomas você fala?

10. He was very tall and thin, with long arms and legs. 
Ele era muito alto e magro, com longos braços e pernas.

11. The girl has a scarf around her neck. 
A menina tem um cachecol em torno de seu pescoço.

12. Is this the end or the beginning? 
Esse é o fim ou o início?

13. I’ll bring you the bill immediately. 
Trarei a conta imediatamente.

14. I studied English for four years with a native speaker. 
Eu estudei inglês com um falante nativo por quatro anos.

15. One way or round trip? 
Só ida ou ida e volta?

16. She lay down on the bed. 
Ela deitou na cama.

17. Do you need anything else? 
Você precisa de mais alguma coisa?
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18. The whole day. 
O dia inteiro.

19. They’re downstairs. 
Eles estão lá embaixo.

20. I began living by myself. 
Eu comecei a morar sozinho.

21. He’ll think you’re competing. 
Ele vai pensar que você está competindo.

22. Yes, really. 
Sim, de verdade / Sério.

23. It is impossible for me to finish the work in an hour. 
É impossível eu terminar o trabalho em uma hora.

24. There’s a restaurant near here. 
Há um restaurante aqui perto.

25. I’m 6’2?. 
Eu meço 6’2? (1.87m)

26. There are a lot of beautiful roses in our garden. 
Há bastantes rosas bonitas em nosso jardim.

27. Who are you? 
Quem é você?

28. We have to leave now. 
Temos que partir agora.

29. The food in my country is not very different from that of Spain. 
A comida em meu país não difere muito daquela na Espanha.

30. You can only feel so much by yourself. 
Você só pode sentir tanto por si mesmo.
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1. Instead of going to Europe, I decided to go to America. 

Em vez de ir à Europa, eu decidi ir à América.

2. If you hurry up, you will be in time. 
Se você correr, você chegará na hora.

3. It is hard to say what is wrong. 
É difícil dizer o que está errado.

4. This app can help. 
Esse aplicativo pode ajudar.

5. Put the box on the table in the kitchen. 
Bote a caixa na mesa da cozinha.

6. I fell off my bike. 
Eu caí da minha bicicleta.

7. This is not impossible. I’ll do it. 
Isso não é impossível. Eu farei isso.

8. That’s perfectly fair. 
É perfeitamente justo.

9. What are you going to do tonight? 
O que você vai fazer hoje à noite?

10. Dylan was always different from other children. 
Dylan sempre foi diferente das outras crianças.

11. That’s not right. 
Isso não está certo.

12. He has already told the police what happened. 
Ele já disse à polícia o que aconteceu.

13. You said you wanted more responsibility. 
Você disse que queria mais responsabilidade.

14. I’d like to exchange this for Dollars. 
Eu gostaria de trocar isto por dólares.

15. The book is near the table. 
O livro está perto da mesa.

16. She pulled my shirt. 
Ela puxou minha camisa.

17. You have a nice voice. 
Você tem uma voz bonita.
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18. It’s too late. 
É muito tarde/Tarde demais.

19. I’m not American. 
Eu não sou Americano.

20. You’ll be able to drive a car in a few days. 
Você poderá dirigir em poucos dias.

21. There are some apples in the refrigerator. 
Tem algumas maçãs na geladeira.

22. They will complain. 
Eles vão reclamar.

23. If there’s anything else you need, just let me know. 
Se precisar de algo mais, avise-me.

24. Please write it down. 
Por favor, escreva aqui.

25. Tom was clever enough to figure out what was wrong. 
Tom era bastante inteligente para descobrir o que estava errado.

26. It wasn’t enough. 
Não foi o bastante.

27. I have a heart problem. 
Eu tenho um problema no coração.

28. I was wondering if you were going to show up today. 
Eu estava me perguntando se você ia aparecer hoje.

29. It’s been three years since they got married. 
Já se passaram três anos desde que eles se casaram.

30. Even if you pull this off they will kill you. 
Mesmo se você tire isso, eles vão te matar.
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1. You should get out of the house and have some fun. 

Você deveria sair de casa e se divertir um pouco.

2. The world has changed. 
O mundo mudou.

3. You’ll regret this. 
Você se arrependerá disto.

4. When you appreciate what you can already do, the whole process becomes more fun. 
Quando você aprecia o que você já pode fazer, todo o processo se torna mais divertido.

5. He is making great progress in English. 
Ele está fazendo um grande progresso no inglês.

6. You probably have enough money tolivetill you die. 
Você provavelmente tem dinheiro suficiente para viver até morrer.

7. What’s the address? 
Qual é o endereço?

8. Start the car. 
Ligue o carro.

9. Is it possible to travel at such a high speed? 
É possível viajar a uma velocidade tão alta?

10. Give me Ben’s phone number and I’ll call him. 
Me dê o número do telefone de Ben e ligarei para ele.

11. How many glasses of wine did you drink before I got here? 
Quantas taças de vinho você bebeu antes que eu chegasse?

12. You look tired. 
Você parece cansado(a).

13. Forty years passed. 
Passaram-se quarenta anos.

14. The car is fixed. 
O carro está consertado.

15. I thought we could also have an ice cream. 
Eu pensei que nós poderíamos também tomar um sorvete.

16. I guess you heard about what happened this morning. 
Eu aposto que você ouviu o que aconteceu essa manhã.

17. Tom can’t drive yet. 
Tom ainda não sabe dirigir.
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18. Excuse me. I’d like to point out three errors in the above article. 
Desculpe-me. Gostaria de apontar três erros no artigo acima.

19. Let me handle this. 
Deixe-me cuidar disso.

20. To take a photo, all you need to do is to press this button. 
Para tirar uma foto, tudo que tem a fazer é pressionar este botão.

21. She must be angry. 
Ela deve estar zangada.

22. What color is that car? 
De que cor é aquele carro?

23. If you want to say something, go ahead and sayit. 
Se você quer dizer algo, vá em frente e diga.

24. That song always reminds me of my childhood. 
Essa música sempre me lembra da minha infância.

25. How long is it? 
Quanto tempo demora?

26. How is that possible? 
Como isso é possível?

27. You drank too much. 
Você bebeu demais.

28. This is the most beautiful lake that I have ever seen. 
Este é o lago mais bonito que eu já vi.

29. There’s one thing I can do to help. 
Tem uma coisa que eu posso fazer para ajudar.

30. Just look at Earth from space. 
Basta olhar para a terra do espaço.
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1. She’s going with me tomorrow. 

Ela vai comigo amanhã

2. I like Spanish, but I can’t speak it well yet. 
Eu gosto de Espanhol, mas ainda não consigo falar direito.

3. This is the biggest cat that I’ve ever seen. 
Esse é o maior gato que eu já vi.

4. Did you come here by car? 
Você veio aqui de carro?

5. We are going to have to adapt. 
Nós vamos ter que nos adaptar.

6. Nothing else. 
Nada mais/Mais nada

7. I’m pretty sure that I haven’t done anything wrong. 
Tenho certeza de que não fiz nada errado.

8. She gave me a doll. 
Ela me deu uma boneca.

9. I’m not ready yet. 
Eu ainda não estou pronto.

10. Is anyone else coming? 
Alguém mais está vindo?

11. I’m sorry, we’re sold out. 
Desculpe, estamos esgotados.

12. I don’t have as much money as you think I do. 
Não tenho tanto dinheiro quanto você acha que tenho.

13. I was able to still save money so I could travel. 
Eu ainda pude economizar dinheiro para poder viajar.

14. Is this a safe area? 
Esta área é segura?

15. And after a while, patterns become obvious. 
E depois de um tempo, os padrões tornam-se óbvios.

16. He’s never been to America. 
Ele nunca esteve na América.

17. The ingredients for this recipe are a little expensive. 
Os ingredientes para esta receita são meio caros.
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18. He can be trying at times. 
Ele pode estar tentando às vezes.

19. Does anyone here speak English? 
Alguém aqui fala inglês?

20. The Pacific Ocean is one of the five oceans. 
O Oceano Pacífico é um dos cinco oceanos.

21. I hate being alone on Valentine’s Day. 
Eu odeio ficar sozinho no Dia dos Namorados.

22. You don’t have to tell that to your parents. 
Você não tem de dizer isso aos seus pais.

23. It’s 11:30pm. 
São 23h30.

24. I believe the reason we grow is so we have something to give of value. 
Eu acredito que o motivo pelo qual crescemos é que temos algo a dar de valor.

25. Look up the definition of “World” in your dictionary. 
Olhe a definição de “Mundo” no seu dicionário.

26. Your daughter. 
Sua filha.

27. Every student has free access to the library. 
Todo discente tem acesso livre à biblioteca.

28. There is nothing we can do to bring him back. 
Não há nada que possamos fazer para trazê-lo de volta.

29. I’ve never tried Mexican food. 
Eu nunca provei comida mexicana.

30. Are they coming this evening? 
Eles estão vindo esta noite?
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1. That’s not fair. 

Isso não é justo

2. I’m going to give you several examples from my own life. 
Eu vou lhe dar vários exemplos da minha própria vida.

3. What school did you go to? 
Em que escola você foi?

4. Is there a movie theater nearby? 
Tem um cinema perto daqui?

5. Normally, that information doesn’t come cheap. 
Normalmente, essa informação não sai barata.

6. I’ve always wanted to learn to cook like you. 
Eu sempre quis aprender a cozinhar como você.

7. So it’s wonderful to think intellectually about how the life of the world is. 
Então, é maravilhoso pensar intelectualmente sobre como é a vida do mundo.

8. Can I access the Internet here? 
Eu posso acessar a internet aqui?

9. What number bus do I take to get to Waikiki? 
Qual é o número do ônibus que eu pego para ir para Waikiki?

10. Excuse me. 
Com licença.

11. Where can I find a hospital? 
Onde posso achar um hospital?

12. Both French and English are spoken in Canada. 
Francês e inglês são falados no Canadá.

13. My friends don’t pay attention to me anymore. 
Os meus amigos não me dão mais bola.

14. I wish I could live my life doing only what I wanted to do. 
Desejaria viver minha vida fazendo apenas o que eu quisesse fazer.

15. Could you bring me a Japanese newspaper? 
Você pode me trazer um jornal japonês?

16. It’s not time to die. 
Não é hora de morrer.

17. I’d like some water too, please. 
Eu também queria um pouco de água, por favor.
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18. I should be back home the next day. 
Eu deveria voltar para casa no dia seguinte.

19. When would you like to meet? 
Quando você quer se encontrar?

20. It’s incredible. 
É incrível.

21. I understand. 
Eu entendo.

22. I’ll pay. 
Eu pagarei.

23. It just talked about how to get around. 
Só falava sobre como dar a volta.

24. You’ve been lying to me all this time, haven’t you? 
Você mentiu para mim esse tempo todo, não é mesmo?

25. I lost my job and wasn’t able to afford my old apartment. 
Perdi meu emprego e não consegui pagar meu antigo apartamento.

26. Do you play basketball? 
Você joga basquete?

27. We have almost two hundred dogs. 
Nós temos quase duzentos cachorros.

28. I cut my finger while trying to open the package. 
Cortei o dedo tentando abrir a encomenda.

29. We went by train instead of by car. 
Nós fomos de trem em vez de carro.

30. When I was about to leave, it began to rain. 
Quando ia sair, começou a chover.
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1. I started reading books. 

Eu comecei a ler livros.

2. I’d appreciate it if you would turn off the lights. 
Eu gostaria que você apagasse as luzes.

3. You could’ve gone. 
Você poderia ter ido.

4. He left a message for me at the office. 
Ele deixou uma mensagem para mim no escritório.

5. She’s Mexican, actually, not Brazilian. 
Ela é mexicana, na verdade, não brasileira.

6. The light is off. 
A luz está apagada.

7. Which school does he go to? 
Em qual escola ele vai?

8. Do you sell medicine? 
Você vende remédio?

9. I just got up. Give me a few minutes to get ready. 
Acabei de acordar. Me dê alguns minutos para me aprontar.

10. Please take me to the airport. 
Por favor, me leve para o aeroporto.

11. That’s a good school. 
Aquela é uma boa escola.

12. A one way ticket. 
uma passagem só de ida.

13. Would you like another drink? 
Você gostaria de outra bebida?

14. One of the things we learn from studying the growth of trees is that…. 
Uma das coisas que aprendemos ao estudar o crescimento das árvores é que ...

15. I believe you. 
Eu acredito em você.

16. Stop being stupid. 
Deixe de ser idiota.

17. There is hope. 
Há esperança.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.126Página

18. There are so many things I don’t know about you. 
Há tantas coisas que eu não sei sobre você.

19. You get your money as well. 
Você também ganha dinheiro.

20. Johnny is a handsome man. 
Johnny é um homem atraente.

21. His son. 
O filho dele.

22. I’m convinced that he’s wrong. 
Estou convencido de que ele está errado.

23. I won’t lie. 
Eu não vou mentir.

24. My car isn’t working. 
Meu carro não está funcionando.

25. Even if you are busy, you should keep your promise. 
Mesmo se estiver ocupado, deveria manter sua promessa.

26. We’ve got to remind ourselves that decision is the ultimate power. 
Nós temos de nos lembrar que a decisão é o poder supremo.

27. The mother didn’t know what to do with her son. 
A mãe não sabia o que fazer com seu filho.

28. See you tomorrow. 
Te vejo amanhã.

29. The white building was destroyed by the earthquake. 
O prédio branco foi destruído pelo terremoto.

30. That man is not who he pretends to be. 
Esse homem não é quem ele finge ser.
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1. Was I wrong? 

Eu estava errado?

2. Where can I exchange U.S. dollars? 
Onde posso trocar dólares?

3. A child who is a native speaker usually knows many things about his or her language 
that a non-native speaker who has been studying for years still does not know and 
perhaps will never know. 
Uma criança que é falante nativa geralmente sabe muitas coisas sobre sua língua que um falante não-
nativo que tem estudado há anos ainda não sabe e talvez nunca saberá.

4. George probably doesn’t remember what Mary looks like. 
George provavelmente não lembra qual é a aparência de Maria.

5. Good idea. 
Boa ideia.

6. I do think so. 
Tenho certeza que sim.

7. You need technical knowledge to understand how this system works. 
Você precisa de conhecimento técnico para entender como este sistema funciona.

8. The waitress set a glass of juice in front of me. 
A garçonete pôs um copo de suco diante de mim.

9. I have to go to the post office. 
Eu tenho que ir ao correio.

10. This is the most ridiculous thing I have ever heard. 
Esta é a coisa mais ridícula que eu já ouvi.

11. The book is behind the table. 
O livro está atrás da mesa.

12. I trust you. 
Eu confio em você

13. Wars never solve anything. 
As guerras nunca resolvem nada.

14. The accident happened at the intersection. 
O acidente aconteceu no cruzamento.

15. This is useful for my life. 
Isso é útil para minha vida.

16. From here to there. 
Daqui pra lá.
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17. What did you do last night? 
O que você fez ontem à noite?

18. Where did it happen? 
Quando aconteceu?

19. Spring came early this year. Look at all the flowers! 
A primavera chegou no início deste ano. Olhe para todas as flores!

20. She impressed us with her sincerity. 
Ela nos impressionou com sua sinceridade.

21. Clean up that mess. 
Limpe essa bagunça.

22. Simone had a lot of time to think about the problem. 
Simone teve muito tempo para pensar sobre o problema.

23. The leaves began to turn red and yellow. 
As folhas começaram a avermelhar-se e amarelar-se.

24. Give me a minute. 
Dê-me um minuto.

25. I give up. 
Eu desisto.

26. I’m thirsty. 
Estou com sede.

27. It’s time to go. 
É hora de ir.

28. Experience isn’t something you can buy. 
A experiência não é algo que se possa comprar.

29. One like that. 
Um que nem aquele.

30. I haven’t finished eating. 
Eu não acabei de comer.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.129Página

 2500 FRASES - PARTE 63
1. He achieved his goal. 

Ele atingiu seu objetivo.

2. She bought chicken. 
Ela comprou frango.

3. I don’t have any work experience. 
Eu não tenho nenhuma experiência de trabalho.

4. He met his wife while he was studying in Mexico. 
Ele conheceu a esposa dele enquanto estudava no México.

5. Maybe safety matters more than freedom. 
Talvez a segurança importe mais que a liberdade.

6. My whole life has been dramatic. 
Toda a minha vida tem sido um drama.

7. In 30 minutes. 
Em 30 minutos.

8. Get your paws off me. 
Tire suas patas de mim.

9. What’s in it? 
O que tem nisso?

10. My cat ignores me, except when she’s hungry. 
Minha gata me ignora, exceto quando ela está com fome.

11. Please wait for me at the entrance of the building. 
Por favor, espere por mim na entrada do prédio.

12. We demand justice. 
Queremos justiça!

13. Some people don’t eat meat. 
Algumas pessoas não comem carne.

14. I want to talk to you about one of the best ways to do this. 
Eu quero falar com você sobre uma das melhores maneiras de fazer isso.

15. Please speak as clearly as possible. 
Por favor, fale o mais claro possível.

16. Did Martha purchase it? 
Martha comprou isso?

17. We can meet next week if you want. 
Se quiser, podemos nos encontrar na semana que vem.
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18. Exports in January were up 20% over the same period of last year. 
As exportações de janeiro foram 20% superiores em relação ao ano passado.

19. The man was ashamed of being born poor. 
O homem se envergonhava de ter nascido pobre.

20. Do you have enough money? 
Você tem dinheiro suficiente?

21. They have been waiting you for the last two hours. 
Eles estiveram esperando por você nas últimas duas horas.

22. I don’t even know who it is. 
Eu nem sei quem é.

23. That music is worth listening to many times. 
Vale a pena ouvir essa música várias vezes.

24. It can cause huge changes in your life and huge changes in your thinking. 
Isso pode causar grandes mudanças em sua vida e grandes mudanças em seu pensamento.

25. I want to live alone, but I don’t have money to buy a house. 
Eu quero morar sozinho, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma casa.

26. That belongs to me. 
Isso me pertence.

27. I forgot to send New Year’s cards to my friends. 
Esqueci de mandar cartões de Ano Novo aos meus amigos.

28. She grabbed him by the hand and pulled him onto the boat. 
Ela o pegou pela mão e puxou-o ao barco.

29. That house is very small. 
Aquela casa é muito pequena.

30. She promised to be careful. 
Ela prometeu ter cuidado.
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1. See you later. 

Te vejo mais tarde.

2. I ran into Michelle at the party last week. 
Eu encontrei Michelle na festa, semana passada.

3. When are you coming back? 
Quando você volta?

4. It’s suppose to rain tomorrow. 
Deve chover amanhã.

5. I was in the library. 
Eu estava na biblioteca.

6. It was cold, but we went to the beach anyway. 
Estava frio, mas nós fomos até a praia de qualquer maneira.

7. If that is true, then he is not responsible for the accident. 
Se isto for verdade, ele não causou o acidente.

8. I need to practice my English. 
Eu preciso praticar meu inglês.

9. I’ve seen this movie at least three times already. 
Já vi esse filme, pelo menos, três vezes.

10. When will it be ready? 
Quando ficará pronto?

11. Next time. 
Da próxima vez.

12. This problem is not so difficult that you can’t solve it. 
Esse problema não é tão difícil que você não possa resolvê-lo.

13. There are many old buildings in our neighborhood. 
Há muitos prédios antigos em nosso bairro.

14. It isn’t a surprise that English is the world’s most spoken language. 
Não é nenhuma surpresa que o inglês seja o idioma mais falado do mundo.

15. I’ll spend all afternoon listening to music. 
Eu vou passar a tarde inteira ouvindo música.

16. What do you recommend? 
O que você recomenda?

17. These shoes are old, but I still like them. 
Estes sapatos estão velhos, mas eu ainda gosto deles
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18. I got up earlier than usual to get the first train. 
Levantei-me mais cedo do que o habitual para apanhar o primeiro trem.

19. I like her. 
Eu gosto dela.

20. I like Italian food. 
Eu gosto de comida italiana.

21. It’s near the Supermarket. 
É perto do supermercado.

22. You’ve got to take care of yourself. 
Você tem de se cuidar.

23. I’m looking for the post office. 
Estou procurando o correio.

24. What’s the temperature? 
Qual é a temperatura?

25. How much is it to go to Miami? 
Quanto custa para ir a Miami?

26. What is the area code? 
Qual é o DDD? (Código de Área)

27. I was terrified. 
Eu estava apavorado.

28. I have a lot of work to finish up before the end of the week. 
Tenho muito trabalho para terminar antes do fim da semana.

29. The world is more dangerous than I thought. 
O mundo é mais perigoso do que eu pensava.

30. Can you speak louder please? 
Você poderia falar mais alto, por favor?
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1. I’d like to leave this town and never come back. 

Gostaria de sair desta cidade e nunca mais voltar.

2. There was a terrible accident on the freeway. 
Houve um acidente horrível na rodovia.

3. This is exactly the book that I want to read. 
Este é exatamente o livro que eu quero ler.

4. He died the next day. 
Ele morreu no dia seguinte.

5. I have been working as a police officer for 5 years. 
Eu tenho trabalhado como policial por 5 anos.

6. Why don’t you do something useful with your life? 
Por que você não faz algo útil com sua vida?

7. The cat is sitting on the chair and looking at the meat that’s lying on the kitchen table. 
O gato está sentado na cadeira e olhando para a carne que está em cima da mesa da cozinha.

8. Keep off the grass. 
Não pise na grama.

9. That’s too bad. 
Isso é muito ruim.

10. We got drunk together. 
Nós ficamos bêbados juntos.

11. Am I being replaced? 
Estou sendo substituído?

12. I dropped by the bookstore and bought an interesting book. 
Passei pela livraria e comprei um livro interessante.

13. Richard said it would be easy. 
Richard disse que seria fácil.

14. Some people like summer, and others like winter. 
Algumas pessoas gostam do verão, outras do inverno.

15. Can we sit over there? 
Podemos nos sentar aqui?

16. it’s not supposed to rain today. 
Não é pra chover hoje.

17. Let’s share. 
Vamos dividir.
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18. Instead of studying Biology in college, Mary ended up studying Fashion and 
Psychology. 
Em vez de estudar biologia na faculdade, Mary acabou estudando moda e psicologia.

19. Would you like a plastic bag or a paper bag? 
Deseja uma sacola de plástico ou de papel?

20. His room is very small. 
O quarto dele é bem pequeno.

21. Get me up at eight. 
Desperte-me às oito.

22. The top of the world. 
O topo do mundo

23. Does anyone have any useful suggestions? 
Alguém tem alguma sugestão útil?

24. The amount of paper produced by a country is closely related to its cultural standards. 
A quantidade de papel produzida por um país é bastante relacionada aos seus padrões culturais.

25. I have been looking for lemon juice all day long. 
Estive procurando por suco de limão o dia todo.

26. We’re going shopping at the mall. 
Vamos fazer compras no shopping.

27. You feel frustrated, you feel like you want to be better. 
Você se sente frustrado, você sente que quer ser melhor.

28. I’m sorry this had to happen to you. 
Lamento que isso tenha acontecido com você.

29. I understand now. 
Eu entendo agora.

30. Here you are. 
Aqui está. (Quando damos algo pra pessoa)
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1. I can’t believe I said or did that. 

Eu não posso acreditar que eu disse ou fiz isso.

2. I was getting used to living in America. 
Eu estava me acostumando a viver na América.

3. I’m so tired that I’m going to bed as soon as I get home. 
Estou tão cansado que vou para a cama assim que chegar em casa.

4. They went away. 
Elas foram embora.

5. Were you at the library last night? 
Você estava na biblioteca ontem à noite?

6. Every Sunday, at exactly six in the morning, the priest opens the church doors and 
rings the bell. 
Todos os domingos, pontualmente às seis horas da manhã, o padre abre as portas da igreja e toca o 
sino.

7. That’s why I told you not to go by yourself. 
É por isso que eu disse para você não ir sozinho.

8. I’m scared of telling her what really happened. 
Tenho medo de lhe dizer o que realmente aconteceu.

9. This is the best dictionary that I have. 
Esse é o melhor dicionário que eu tenho.

10. You just wait for the teacher to tell you what to do. 
Você apenas espera que o professor lhe diga o que fazer.

11. Hey, has this been sitting out on the dinner table all day? It has to go in the refrigerator 
or it’ll go bad. 
Ei, isso aqui ficou fora, na mesa de jantar, o dia inteiro? Isso tem que ir para a geladeira senão vai 
estragar.

12. I need another key. 
Eu preciso de uma outra chave.

13. Do you think it’s possible? 
Você acha que é possível?

14. He’s very proud of his daughters. 
Ele está muito orgulhoso de suas filhas.

15. Where is the airport? 
Onde fica o aerporto?

16. We just moved here from Brazil, and we’re still practicing our English. 
Nós acabamos de nos mudar para cá, vindos do Brasil, e ainda estamos praticando o nosso Inglês.
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17. I’m a size 8. 
Meu tamanho é 8 (38).

18. I’ll teach you. 
Eu te ensinarei.

19. Spain is a developed country. 
A Espanha é um país desenvolvido.

20. I felt just so peaceful and so happy. 
Eu me senti tão tranquilo e tão feliz.

21. She was only 18 when she graduated from university. 
Ela tinha apenas dezoito quando se graduou na universidade.

22. Do you believe that? 
Você acredita nisso?

23. I slept a little during lunch break because I was so tired. 
Eu dormi um pouco durante o intervalo para almoço porque eu estava muito cansado.

24. I get paid tomorrow. 
Eu recebo amanhã.

25. Environmental pollution is causing abnormal weather conditions. 
A poluição ambiental está causando condições climáticas anormais.

26. Everything that you learn with intention will open a window of opportunity. 
Tudo o que você aprende com propósito abrirá uma janela de oportunidade.

27. I don’t know if he will visitus next Sunday. 
Não sei se ele nos visitará no domingo que vem.

28. He’s very famous. 
Ele é muito famoso.

29. Where did you learn it? 
Onde você aprendeu?

30. Luke ate at a new restaurant the other day, but he doesn’t remember the restaurant’s 
name. 
Luke comeu num restaurante novo no outro dia, mas ele não lembra o nome do restaurante.
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1. I’d like to eat at 5th street restaurant. 

Eu gostaria de comer no restaurante da quinta rua (5ª).

2. Are you okay? 
Você está bem?

3. That’s alright. 
Tudo bem.

4. I did my best. 
Eu fiz o meu melhor.

5. It’ll take me a little while longer to get ready. 
vou demorar um pouco mais para me preparar.

6. When does the bus leave? 
Quando parte o ônibus?

7. I hope things don’t change too much. 
Eu espero que as coisas não mudem demais.

8. If you open that drawer, you will see a screwdriver. 
Se você abrir essa gaveta, você verá uma chave de fenda.

9. Are you sure? 
Você tem certeza?

10. They’re not my enemies. 
Eles não são meus inimigos.

11. I’m waiting for you. 
Estou esperando você.

12. Do you sell batteries? 
Você vende pilhas?

13. You need to decide what kind of person you want to be. 
Você precisa decidir que tipo de pessoa você quer ser.

14. We have to act now. 
Temos que agir agora.

15. We’re giving you more money because you did a great job. 
Estamos lhe dando mais dinheiro porque você fez um ótimo trabalho.

16. I want to buy something. 
Eu quero comprar alguma coisa.

17. You’re not safe. 
Você não está seguro.
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18. If possible, I’d like to know the name of the author. 
Se possível, gostaria de saber o nome do autor.

19. How many people do you have in your family? 
Quantas pessoas tem na tua família?

20. This is the school where my father used togo. 
Esta é a escola que meu pai costuma ir.

21. After his death, his paintings were hung in the museum. 
Depois de sua morte, seus quadros foram pendurados no museu.

22. Nice guys normally have the most issues. 
Caras legais normalmente têm mais problemas.

23. All you have to do is to take care of yourself. 
Tudo que vocês têm que fazer é tomarem conta de vocês mesmos.

24. A room without books is like a body without a soul. 
Um quarto sem livros é como um corpo sem alma.

25. All of the books are good, but none as good as this one. 
Todos os livros são bons, mas nenhum é tão bom quanto este aqui.

26. So you want to risk your life for it. 
Então, você quer arriscar sua vida por isso.

27. Get to the point. 
Vá direto ao ponto.

28. Every time I see Mark, he’s wearing sunglasses. 
Toda vez que eu vejo Mark, ele está de óculos escuros.

29. A handshake used to mean something. 
Um aperto de mão costuma significar alguma coisa.

30. That movie won an Oscar as the best foreign film. 
Esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro.
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1. The airplane took off on time. 

O avião decolou no horário correto.

2. She walked home by herself, although she knew that it was dangerous. 
Ela caminhou para casa sozinha, embora soubesse que era perigoso.

3. That’s what’s shaping us. 
Isso é o que está nos moldando

4. Keep an eye on my suitcase while I buy my ticket. 
Fique de olho na minha bagagem enquanto compro o meu bilhete.

5. Why not? 
Por que não?

6. If you visit Stewart now, he’ll probably be watching TV. 
Se você for lá em Stewart agora, ele provavelmente vai estar assistindo televisão.

7. I like the new house more than the old house. 
Gosto mais da casa nova do que da antiga.

8. After two weeks of traveling around Europe, we ended up in Paris. 
Depois de duas semanas de viajar pela Europa, acabamos em Paris.

9. We’re wasting our time. 
Nós estamos perdendo tempo.

10. Do you have anything cheaper? 
Você tem algo mais barato?

11. When do we arrive? 
Quando nós chegamos?

12. How long does it take to get to New York from here? 
Nova York fica a quanto tempo daqui?

13. Short sentences are easier to read than long sentences. 
Frases curtas são mais fáceis de ler do que frases longas.

14. How much are these earrings? 
Quanto custam estes brincos?

15. I want to know what love is 
Eu quero saber o que é o amor

16. No other student in the class is as brilliant as he is. 
Nenhum outro aluno da classe é tão brilhante como ele.

17. I’m sorry to disturb you, but there’s a phone call for you. 
Desculpe incomodá-lo, mas há uma ligação para você.
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18. What time are they arriving? 
A que horas eles chegam?

19. Only an idiot would do that. 
Apenas um idiota faria isso.

20. At 5th street. 
Na quinta rua.

21. Most people think that it’s OK to eat meat. 
A maioria das pessoas pensam que não há problema em comer carne.

22. Do you accept Visa? 
Você aceita Visa?

23. He never gives me anything. 
Ele nunca me dá nada.

24. I can do that in less than ten minutes. 
Eu posso fazer isso em menos de dez minutos.

25. Steve learned how to ride a bicycle from his older brother. 
Steve aprendeu a andar de bicicleta com seu irmão mais velho.

26. They say that you never forget your first love. 
Dizem que a gente nunca esquece o primeiro amor.

27. How do I get there? 
Como eu chego lá?

28. I don’t want to go to the rock concert tomorrow. 
Eu não quero ir para o show de Rock amanhã.

29. I can’t hear you. 
Eu não consigo de ouvir.

30. I wish I had studied English harder when I was young. 
Queria ter estudado mais firmemente inglês quando era jovem.
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1. A few years ago I was living on the island. 

Alguns anos atrás eu estava morando na ilha.

2. She began piano lessons when she was six years old. 
Ela começou com as aulas de piano quando tinha seis anos de idade.

3. I ran out of breath. 
Eu fiquei sem ar.

4. He was elected president. 
Ele foi eleito presidente.

5. Can you call back later? 
Você poderia ligar mais tarde?

6. I’m thinking about buying a new car. 
Estou pensando em comprar um carro novo.

7. Don’t try to fool me. 
Não tente me fazer de idiota.

8. Where can I mail this? 
Onde posso postar isto?

9. If you don’t have enough money, I’ll lend you some. 
Se você não tem dinheiro o suficiente, eu te empresto algum.

10. How long will you be staying here? 
Quanto tempo você vai ficar aqui?

11. You have no idea. 
Você não tem ideia.

12. The reason is an understanding of these human needs. 
A razão é uma compreensão dessas necessidades humanas.

13. Tell me. 
Diga-me.

14. Please sit down. 
Por favor, sente-se.

15. Could I have some more paper, please? 
Posso ter mais algum papel, por favor?

16. She speaks French and also a little Spanish. 
Ela fala francês e também um pouco de espanhol.

17. The boy is getting off the bus. 
O menino está saindo do ônibus.
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18. What time is check out? 
A que horas é a saída do hotel?

19. That bridge is very beautiful. 
Essa ponte é muito bonita.

20. On the right. 
À direita.

21. Are you waiting for someone? 
Você está esperando alguém?

22. How long did it take you to finish reading the book? 
Quanto tempo levou para você terminar de ler o livro?

23. Is there a store near here? 
Tem uma loja por aqui?

24. Although the United States is a developed country, it still has some very poor people. 
Embora os Estados Unidos sejam um país desenvolvido, ele ainda tem algumas pessoas muito pobres.

25. Raphael is one of the smartest men I know. 
Raphael é um dos homens mais inteligentes que eu conheço.

26. Do you go to Florida often? 
Você vai frequentemente para a Flórida?

27. I decided to try a different action, a different method, to look for different life 
experiences, all of these things. 
Eu decidi tentar uma ação diferente, um método diferente, para procurar experiências de vida 
diferentes, todas essas coisas.

28. Adam is one of the best guitar players in Australia. 
Adam é um dos melhores guitarristas da Austrália.

29. I came with my family. 
Eu vim com minha famiília.

30. The thief used a screwdriver to break into the car. 
O ladrão usou uma chave de fenda para entrar no carro.
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1. I’m faithful to my wife. 

Sou fiel a minha esposa.

2. I’m pretty sure that everybody likes French fries. 
Tenho certeza de que todos gostam de batata frita.

3. I paid attention. 
Eu prestei atenção.

4. She shouted to him. 
Ela gritou com ele.

5. Where would you like to go? 
Onde você gostaria de ir?

6. Would you like something to eat? 
Você gostaria de algo para comer?

7. Get out of my room. 
Saia do meu quarto!

8. I don’t want to play this game anymore. 
Eu não quero jogar mais esse jogo.

9. Put it on my desk. 
Coloque-o em cima da minha mesa.

10. Can you please say that again? 
Você pode dizer isso novamente por favor?

11. How long does it take to get to Georgia? 
Quanto tempo demora pra chegar na Georgia?

12. I’m blind, not deaf. 
Sou cego, não surdo.

13. What’s your favorite movie? 
Qual é o teu filme favorito?

14. Mercury is the smallest planet in our solar system. 
Mercúrio é o menor planeta do nosso sistema solar.

15. Isn’t that confusing? 
Isso não é confuso?

16. I suggest that we wait a day or two! 
Eu sugiro que esperemos um ou dois dias!

17. Portugal is not as close to France as Spain. 
Portugal não está tão próximo da França como a Espanha.
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18. Bring me my shirt please. 
Me traga a minha camisa, por favor.

19. Visit our website! 
Visite o nosso site!

20. Who knows what’s going to happen next? 
Quem sabe o que acontecerá depois?

21. Who was the woman in the picture you posted on Facebook? 
Quem era a mulher que estava na foto que você postou no Facebook?

22. Can I try it on? 
Eu posso experimentar?

23. Can it be repaired? 
Pode ser reparado?

24. The bus stopped suddenly in the middle of the street. 
O ônibus parou repentinamente no meio da rua.

25. Prepositions generally cause problems for foreign language students. 
As preposições geralmente causam problemas aos estudantes de línguas estrangeiras.

26. Where is the bus station? 
Onde fica a rodoviária?

27. I’m not sure yet, but I think I’ll become a teacher. 
Ainda não tenho certeza, mas acho que me tornarei professor.

28. I turned myself in. 
Eu me entreguei.

29. Here’s my number. 
Aqui está meu telefone.

30. Get rid of them. 
Livre-se deles.
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1. She explained to him why she didn’t like his parents. 

Ela lhe explicou por que não gostou de seus pais.

2. The old man you just saw is my grandfather. 
O idoso que você viu ainda há pouco é o meu avô.

3. We’ll have two glasses of water please. 
Nós queremos dois copos com água por favor.

4. I rarely wear a tie. 
Eu raramente uso gravata.

5. Can you hold this for me? 
Você pode segurar isso para mim?

6. I don’t feel well. 
Eu não me sinto bem.

7. Let’s take a survey. 
Vamos dar uma pesquisada.

8. I reviewed the file. 
Eu revisei o arquivo.

9. This war has been going on for years. 
Esta guerra tem acontecido há anos.

10. How many instruments do you know how to play? 
Quantos instrumentos você sabe tocar?

11. His parents live in New York. 
Seus pais moram em Nova York.

12. Just forget it. 
Simplesmente esqueça.

13. My stomach hurts. 
Meu estômago dói.

14. Her new book is supposed to be excellent. 
Seu novo livro deve ser excelente.

15. This university was founded by Tom Jackson thirty years ago. 
Estа universidade foi fundada por Tom Jackson trinta anos atrás.

16. When do you get off work? 
Quando você sai do trabalho?

17. I’ll think it over. 
Vou pensar a respeito.
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18. What time is it? 
Que horas são?

19. How do I use this? 
Como eu uso isto?

20. Have you ever subscribed to any English language newspaper? 
Você já assinou algum jornal de língua inglesa?

21. But when I got there, it wasn’t him. 
Mas quando cheguei lá, não era ele.

22. I’m going home in four days. 
Eu vou pra casa em quatro dias.

23. If you tell too many lies, people won’t ever believe you. 
Se você contar mentiras demais, as pessoas nunca acreditarão em você.

24. I never had a chance. 
Nunca tive chance.

25. How many people are there in New York? 
Quantas pessoas tem em Nova Iorque?

26. It is out of fashion. 
Está fora de moda.

27. I’m worried too. 
Estou preocupado também.

28. This is not a good idea. 
Isso não é uma boa ideia.

29. I’ve never eaten Chinese food before. 
Nunca tinha comido comida chinesa antes.

30. How’s work going? 
Como vai o trabalho?
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1. It’s going to snow today. 

Vai nevar hoje.

2. Are you allergic to anything? 
Você tem alergia a alguma coisa?

3. She walked up to him and asked him what his name was. 
Ela se aproximou dele e perguntou-lhe qual era o seu nome.

4. Do you like your co-workers? 
Você gosta dos seus colegas de trabalho?

5. I have Japanese and Chinese friends who speak to each other in English since that is 
the only language they have in common. 
Eu tenho um amigo japonês e um chinês que falam um com o outro em inglês, já que esta é a única 
língua que eles têm em comum.

6. What’s your name? 
Qual é o teu nome?

7. She stopped appearing in public after her accident. 
Ele parou de aparecer em público depois do acidente.

8. I’m self-employed. 
Eu tenho meu próprio negócio.

9. I changed my mind and decided not to go on a trip after all. 
Mudei de ideia e no final decidi não viajar.

10. The group meets every Thursday. 
O grupo se reúne todas as quintas-feiras.

11. Who would you like to speak to? 
Com quem você gostaria de falar?

12. Mark did a lot of stupid things when he was young. 
Mark fez muitas burradas quando ele era jovem.

13. I remember. 
Eu me lembro.

14. This guidebook might be of use to you on your trip. 
Este guia pode ser útil para você na sua viagem.

15. I almost started to cry. 
Quase comecei a chorar.

16. Do you have any vacancies? 
Você tem vagas?
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17. Are you going to take a plane or train? 
Você vai pegar um avião ou um trem?

18. I’ve been here since Saturday. 
Estou aqui desde sábado.

19. More than a third of the world population lives near a coast. 
Mais de um terço da população mundial vive próximo à costa.

20. You have an old house. 
Voce tem uma casa velha

21. The first atomic bomb was dropped on Japan. 
A primeira bomba atômica foi jogada no Japão.

22. I always thought he was a bit weird. 
Eu sempre pensei que ele era um pouco estranho.

23. She never thought her dreams would come true. 
Ela nunca pensou que seus sonhos se realizariam.

24. I don’t have enough money. 
Eu não tenho dinheiro suficiente.

25. I don’t like him. 
Eu não gosto dele.

26. Please wait for me. 
Por favor, espere por mim.

27. He took me around the room and introduced me to everyone. 
Ele me levou ao redor da sala e me apresentou a todos.

28. She understood everything that she was taught. 
Ela entendeu tudo o que foi ensinado.

29. I’ll call you when I leave. 
Eu te ligo quando sair.

30. Can you help me? 
Você pode me ajudar?
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1. The construction of the building will be started next year. 

A construção do edifício começará no ano que vem.

2. I don’t speak English very well. 
Eu não falo inglês muito bem.

3. Have you ever had Potato soup? 
Você já comeu sopa de batata?

4. There’s no time to talk about that now. 
Não há tempo para conversar sobre isso agora.

5. Hurry! 
Depressa! / Rápido!

6. I was expecting it! 
Eu estava esperando isso!

7. What do you study? 
O que você estuda?

8. This is one of the reasons. 
Este é um dos motivos.

9. I get off of work at 6. 
Eu saio do trabalho às 6.

10. He always does that for me. 
Ele sempre faz isso pra mim.

11. Who’s calling? 
Quem fala?

12. I used to drink coffee every morning but now I drink tea. 
Eu costumava beber café todas as manhãs, mas agora eu bebo chá.

13. I’ll take it. 
Eu levo/Eu fico (com alguma coisa)

14. Are you in trouble? 
Você está em apuros?

15. I’m probably going to be hungry soon. 
Eu provavelmente vou ficar com fome daqui a pouco.

16. When do we leave? 
Quando nós partimos?

17. At least they’re cheap. 
Pelo menos, eles são baratos.
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18. Are you free tonight? 
Você está livre hoje à noite?

19. There is a girl reading under a tree. 
Há uma menina lendo debaixo de uma árvore.

20. She gave me something very nice for my birthday. 
Ela me deu algo muito bonito como presente de aniversário.

21. I want to learn to sound more like a native speaker. 
Quero aprender a soar mais como um nativo.

22. Let me check. 
Deixa-me ver/checar.

23. That means “friend”. 
Isso significa “amigo”.

24. If you drive carefully you’ll avoid accidents. 
Se você dirigir com cuidado evitará acidentes.

25. Perhaps we can talk about this at another time. 
Talvez possamos falar sobre isso numa outra hora.

26. The books are expensive. 
Os livros são caros.

27. I’m not busy. 
Eu não estou ocupado.

28. Are you here alone? 
Você está aqui sozinho/a?

29. Will he succeed or fail? 
Ele terá sucesso ou fracassará?

30. Even John thinks so. 
Até o John pensa assim.
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1. Does it taste good? 

Será que o gosto é bom?

2. I got this car for only $200. 
Comprei este carro por apenas $200.

3. Everything is ready. 
Está tudo pronto.

4. The most fun and moving thing I ever did in my life. 
A coisa mais divertida e emocionante que já fiz na minha vida.

5. Follow me. 
Siga-me.

6. The plane departs at 5:30pm. 
O avião parte às 17h30.

7. I made a decision myself that I changed my own mindset. 
Eu tomei uma decisão eu mesmo que eu mudei minha própria mentalidade.

8. My house isn’t big enough. 
Minha casa não é grande o suficiente.

9. That sort of thing can happen when you’re in a hurry. 
Esse tipo de coisa pode acontecer quando você está com pressa.

10. Do you want to come with me? 
Você quer vir comigo?

11. I didn’t tell anybody what I was doing. 
Eu não contei a ninguém o que estava fazendo.

12. I’d like to go for a walk. 
Eu gostaria de ir caminhar.

13. I’ll be staying. 
Eu vou ficar.

14. I intended to study medicine in America. 
Pretendo estudar medicina na América.

15. Children usually pick up foreign languages very quickly. 
As crianças, geralmente, pegam uma língua estrangeira muito rápido.

16. The wedding cake didn’t taste very good. 
O bolo de casamento não estava muito gostoso.

17. I don’t want it. 
Eu não quero isso.
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18. I think it’s too cold to swim. 
Acho que está frio demais para nadar.

19. He said you like to watch movies. 
Ele disse que você gosta de assistir filmes.

20. Do you think it’ll rain today? 
Você acha que vai chover hoje?

21. I’ll try to explain it to the best of my ability. 
Eu vou tentar explicar isso da melhor maneira que eu consigo.

22. Across from the post office. 
Do outro lado do correio

23. Sorry, I don’t have a pencil. 
Desculpe, eu nao tenho um lápis.

24. Crystal plans to hire someone who speaks French. 
Crystal pretende contratar alguém que fale francês.

25. He lost his position just because he refused to tell a lie. 
Ele perdeu sua posição só porque ele se recusou a contar uma mentira.

26. That’s too expensive. 
Isso é muito caro.

27. I think we should leave. 
Eu acho que deveríamos ir embora.

28. I want to contact our embassy. 
Eu quero contatar nossa embaixada.

29. The train took a long time to pass. 
O trem demorou muito para passar.

30. I wanted to travel around the world. 
Eu queria viajar ao redor do mundo.
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1. Those are the ugliest shoes I’ve ever seen. 

Esses são os sapatos mais feios que eu já vi.

2. Are you going to the theater tonight? 
Você vai ao teatro hoje à noite?

3. Fill it up, please. 
Encha o tanque, por favor.

4. Who are you looking for? 
Quem você está procurando?

5. I would like to see all the places. 
Eu gostaria de ver todos os lugares.

6. Great. 
Ótimo

7. He’s very hard working. 
Ele é um trabalhador/ Ele trabalha muito.

8. Why are the people in the kitchen? 
Por que as pessoas estão na cozinha?

9. We have two boys and one girl. 
Nós temos dois garotos e uma garota.

10. We didn’t understand how to do that. 
Nós não entendemos como fazer isso.

11. Would you like to watch TV? 
Você gostaria de assistir TV?

12. I forget. 
Eu esqueço.

13. I get the feeling there’s something wrong with you. 
Tenho a impressão que há algo errado com você.

14. I will give you a call as soon as I get home. 
Eu te ligo assim que chegar em casa.

15. Where can I rent a car? 
Onde posso alugar um carro?

16. He likes it very much. 
Ele gosta muito disso.

17. Frank came to our house several times last summer. 
Frank veio à nossa casa várias vezes no verão passado.
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18. Can you translate this for me? 
Você pode traduzir isso para mim?

19. Knowledge is power. 
Conhecimento é poder.

20. With more education, he would have found a better job. 
Com uma maior educação, ele teria encontrado um emprego melhor.

21. Do you have a girlfriend? 
Você tem namorada?

22. Our country has many enemies. 
Nosso país tem muitos inimigos.

23. He’s getting along well with all of his classmates. 
Ele está se dando bem com todos seus colegas de classe.

24. It is not easy to understand why you want to leave. 
Não é fácil entender por que você quer ir embora.

25. I work here at the emergency room during the week. 
Eu trabalho aqui na emergência durante a semana.

26. Will you put this in the car for me? 
Você poria isso no carro pra mim?

27. He works as a translator. 
Ele trabalha como tradutor.

28. That’s right. 
Está certo.

29. I’m 26 years old. 
Eu tenho 26 anos.

30. Some of them are very good, but we have to be careful here. 
Alguns deles são muito bons, mas temos que ter cuidado aqui.
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1. I still don’t understand what you’re talking about. 

Eu ainda não estou entendendo do que é que você está falando.

2. He jumped out of bed. 
Ele pulou da cama.

3. The landlord told him to leave because he hadn’t paid his rent. 
O proprietário disse para ele sair porque não tinha pagado o aluguel.

4. We used to go to yoga together. 
Nós costumávamos ir juntos ao yoga.

5. A good team trusts each other. 
Uma boa equipe confia uns nos outros.

6. We have to learn all the songs before the end of the week. 
Temos de aprender todas as músicas antes do fim da semana.

7. They always give their attention to environmental problems. 
Eles sempre dão atenção aos problemas ambientais.

8. Where is the hardware store? 
Onde fica a loja de ferragens?

9. Have you ever visited the Statue of Liberty? 
Você já visitou a Estátua da Liberdade?

10. It’s more complicated than I originally thought. 
É mais complicado do que eu pensei originalmente.

11. I wish I could speak French a little better. 
Gostaria de falar francês um pouco melhor.

12. The Spanish government doesn’t agree with all citizen. 
O governo espanhol não concorda com todos os cidadãos.

13. Do you like it here? 
Você gosta daqui?

14. He is as good as any player on our team. 
Ele é tão bom quanto qualquer jogador do nosso time.

15. I didn’t have time to do anything else. 
Eu não tive tempo para fazer mais nada.

16. Joanne is the most intelligent person I know. 
Joanne é a pessoa mais inteligente que conheço.

17. Keep watch on him. 
Fique de olho nele.
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18. You can lean on me. 
Você pode confiar em mim.

19. Sorry, I think I have the wrong number. 
Desculpe, eu acho que eu tenho um número errado.

20. Is there anything cheaper? 
Tem algo mais barato?

21. It won’t work. 
Isso não vai funcionar.

22. I stole some food because I was very hungry. 
Eu roubei comida porque estava faminto.

23. I had more confidence. 
Eu tinha mais confiança.

24. My dad and I would always go fishing in the morning. 
Meu pai e eu íamos pescar sempre pela manhã.

25. When are you moving? 
Quando você se muda?

26. It’s very hard to get rid of the cockroaches in our house. 
É muito difícil se livrar das baratas na nossa casa.

27. Is it possible? 
É possível?

28. Do you need anything? 
Você precisa de alguma coisa?

29. Having nothing to do, he went downtown. 
Não tendo nada para fazer, ele foi ao centro da cidade.

30. Can’t we discuss this? 
Não podemos discutir isso?
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1. I think that you’re not studying enough. 

Acho que você não está estudando o suficiente.

2. I’d like some information about your new computers. 
Eu queria umas informações sobre os seus novos computadores.

3. This novel was written by a famous American writer. 
Este conto foi escrito por um famoso escritor norte-americano.

4. My cell phone doesn’t have good reception. 
Meu celular não está com um bom sinal.

5. I heard what he said. 
Eu ouvi o que ele disse.

6. Yesterday was a lot colder than today. 
Ontem estava muito mais frio que hoje.

7. The number of students is decreasing year by year. 
O número de estudantes está caindo a cada ano.

8. I want you to think about it very carefully. 
Eu quero que você pense sobre isso com muito cuidado.

9. It’s more than 5 dollars. 
É mais que 5 dólares

10. Is the bank far? 
O banco é longe?

11. How is she? 
Como ela está?

12. The girl went into the forest to look for mushrooms. 
A menina foi pra floresta procurar cogumelos.

13. He spoke very well. 
Ele falou muito bem.

14. Give me a toothpick. 
Dê-me um palito de dente.

15. I took Tom to my favorite restaurant in Boston. 
Eu levei Tom ao meu restaurante favorito de Boston.

16. We were so worried. 
Nós estávamos tão preocupados.

17. I bought this guitar for just thirty dollars. 
Comprei esta guitarra por apenas trinta dólares.
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18. I’ll look after the children while you go shopping. 
Eu cuidarei das crianças enquanto você faz as compras.

19. Carol is very humble. 
Carol é muito humilde.

20. Your father knew that more than anyone. 
O seu pai sabia disso mais do que ninguém.

21. I am planning to go to Europe next week. 
Estou planejando ir para a Europa na semana que vem.

22. I agree with what was described a few days ago. 
Eu concordo com o que foi descrito alguns dias atrás.

23. I want to go to Germany. 
Eu quero ir à Alemanha.

24. Where do you want to go? 
Onde você quer ir?

25. I’ll have a cup of tea please. 
Eu quero uma xícara de chá, por favor.

26. One of the greatest hurdles facing middle school students learning English is relative 
pronouns. 
Uma das maiores barreiras enfrentadas por estudantes de ensino médio aprendendo inglês são os 
pronomes relativos.

27. I need to change clothes. 
Eu preciso trocar de roupas.

28. That’s too late. 
Isso é tarde demais.

29. Excellent. 
Excelente.

30. You don’t work in your self-interest all the time. 
Você não trabalha em seu interesse próprio o tempo todo.
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1. You can find the same thing anywhere. 

Você pode encontrar a mesma coisa em todos os lugares.

2. I couldn’t have done it without you. Thank you. 
Eu não conseguiria ter feito sem você. Obrigado.

3. I miss you. 
Estou com saudades de você.

4. I don’t think so. 
Eu acho que não.

5. I’d like you to translate this document into Portuguese. 
Gostaria que você traduzisse este documento para o Português.

6. One ticket to New York please. 
Um bilhete para Nova Iorque, por favor. (passagem)

7. At the end of the day, the right decision was made. 
No fim das contas, fizeram a escolha certa.

8. Sorry, I didn’t hear clearly. 
Desculpe, eu não ouvi claramente.

9. He needs some new clothes. 
Ele precisa de roupas novas.

10. Is Mr. Smith an American? 
O Sr. Smith é um americano?

11. Does this road go to New York? 
Esta estrada vai para Nova Iorque?

12. Good afternoon. 
Boa tarde.

13. You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, 
but you can’t fool all of the people all of the time. 
Pode-se enganar todas as pessoas por algum tempo e algumas pessoas durante todo o tempo. Mas não 
se pode enganar todo o mundo por todo o tempo.

14. What is that? 
O que é isso?

15. This ingredient is used in traditional Chinese medicine. 
Este ingrediente é usado na medicina tradicional chinesa.

16. I’m running a little late. 
Estou um pouco atrasado.
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17. I’m thinking about putting my house up for sale. 
Estou pensando em colocar minha casa à venda.

18. What are you two talking about? 
Sobre o que vocês dois estão falando?

19. That’s not enough. 
Isso não é o bastante/suficiente.

20. The sand was so hot that it burned our feet. 
A areia estava tão quente que queimou nossos pés.

21. Creativity is the key. 
A criatividade é a chave.

22. I wanted to speak in French with Tom. 
Queria falar em francês com o Tom.

23. He couldn’t understand the sentence. 
Ele não conseguiu entender a sentença.

24. Have you been waiting long? 
Você está esperando há muito tempo?

25. I left my bag here. 
Eu deixei a minha bolsa aqui.

26. There is a book under the table. 
Tem um livro sob a mesa.

27. It’s been more than two years since we moved back to New York. 
Passaram-se mais de dois anos desde que voltamos para Nova York.

28. The man left the restaurant without paying. 
O homem saiu do restaurante sem pagar.

29. Can I get your number? 
Você poderia me dar o seu telefone?

30. I blame myself. 
Eu me culpo.
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1. His doctor told him not to drink alcohol. 

O seu médico lhe disse que não beba álcool.

2. I am counting on you. 
Estou contando com você.

3. Is this the reason you didn’t want to come with me? 
É por isso que você não quis vir comigo?

4. What did you do yesterday? 
O que você fez ontem?

5. My throat is sore. 
Minha garganta está inflamada.

6. He climbed up the tree like a monkey. 
Ele subiu na árvore como um macaco.

7. How do you spell it? 
Como você soletra isso?

8. The children are supposed to be at school by 8:45 a.m. 
As crianças deveriam estar na escola às 8h45.

9. It actually isn’t that simple. 
Na verdade, não é tão simples.

10. I have to go to work. 
Eu tenho que ir para o trabalho.

11. She was able to solve the problem in ten minutes. 
Ela pôde resolver o problema em dez minutos.

12. One of my favorite things to eat is shrimp. 
Uma das minhas coisas favoritas para comer é camarão.

13. When did this happen? 
Quando isso aconteceu?

14. Would you like to go for a walk? 
Você gostaria de fazer um passeio?

15. I realize I may not be the most desirable man in the world, but I still hope you’ll consider 
going out with me. 
Eu sei que não sou o homem mais desejável do mundo, mas ainda espero que você considere sair 
comigo.

16. Who taught you? 
Quem te ensinou?
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17. I had hoped we might become friends. 
Eu esperava que pudéssemos nos tornar amigos.

18. A few days ago, you didn’t even want to talk to me. 
Alguns dias atrás você nem mesmo queria falar comigo.

19. I told you guys to go home. Why are you still here? 
Eu disse para vocês irem para casa. Por que vocês ainda estão aqui?

20. I don’t know anyone who knows how to speak Arabic. 
Eu não conheço ninguém que saiba falar em árabe.

21. Why are you laughing? 
Por que está rindo?

22. Someone is coming. 
Alguém está vindo.

23. I need some tissues. 
Eu preciso de uns lenços.

24. This sculpture is more than two thousand years old. 
Esta escultura tem mais de dois mil anos.

25. There’s nothing better than a good cup of coffee to start off the day. 
Não há nada melhor do que uma boa xícara de café para começar o dia.

26. There is a restaurant over there, but I don’t think it’s very good. 
Tem um restaurante alí mas eu não acho que seja muito bom.

27. Some of them got angry. 
Alguns deles ficaram com raiva.

28. I don’t think Tom has ever seen one of these before. 
Eu não acho que Tom já tenha visto um destes antes.

29. Don’t worry. 
Não se preocupe.

30. We are working hard, but we still have work to do. 
Estamos trabalhando muito, mas ainda temos trabalho a fazer.
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1. I ran into an old friend of mine this morning. 

Eu me trombei com um velho amigo hoje cedo.

2. I’ve seen it. 
Eu vi.

3. If you are going to smoke, please go outside. 
Se for fumar, faça o favor de ir lá para fora.

4. A lot of students around the world are studying English. 
Muitos estudantes ao redor do mundo estão estudando inglês.

5. When does it arrive? 
Quando chega?

6. Do you know what I mean? 
Você sabe o que eu quero dizer?

7. Don’t forget to lock the door when you leave. 
Não esqueça de trancar a porta quando sair.

8. Pick up your trash. 
Recolha o seu lixo.

9. It’s north of here. 
Fica ao norte daqui.

10. She bought a vacuum cleaner at the supermarket. 
Ela comprou um aspirador de pó no supermercado.

11. Why do bad things happen to good people? 
Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas?

12. the fans got on him for losing the game 
Os fãs ficaram em cima dele por perder o jogo

13. Do you accept U.S. Dollars? 
Você aceita dólares Americano?

14. Would you like to buy this? 
Você gostaria de comprar isto?

15. What would you like to drink? 
O que você gostaria de beber?

16. I can’t remember the last time I ate with my family. 
Não consigo me lembrar da última vez que comi com a minha família.

17. I work for the FBI. 
Eu trabalho para o FBI.
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18. I can hear someone talking in the next room. 
Eu consigo ouvir alguém conversando na sala ao lado.

19. I watched a movie in French with English subtitles. 
Eu assisti um filme em francês com legendas em inglês.

20. Peter was thirty years old when he died. 
Peter tinha trinta anos quando morreu.

21. Are you going to attend their wedding? 
Você vai assistir ao casamento deles?

22. It’s important that you tell us the truth. 
É importante que você nos diga a verdade.

23. How many hours a week do you work? 
Quantas horas por semana você trabalha?

24. How do you pronounce that? 
Como você pronuncia isso?

25. You’re a true gentleman. 
Você é um verdadeiro cavalheiro.

26. What’s this? 
O que é isto?

27. There is a lot of noise in this room. 
Há muito barulho nesta sala.

28. How long have you lived here? 
Há quanto tempo você vive aqui?

29. I have information. 
Eu tenho informações.

30. He gave me money, but I gave it back to him immediately. 
Ele me deu dinheiro, mas devolvi-lhe imediatamente.
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1. What do you want to do? 

O que você quer fazer?

2. I know both of them really well. 
Eu conheço os dois muito bem.

3. I’m getting ready to go out. 
Eu estou me aprontando pra sair.

4. I was born in the north, but now I live in Florida. 
Eu nasci no norte, mas agora moro na Flórida.

5. I never thought I’d want to buy an iPad. 
Nunca pensei que eu fosse querer comprar um iPad.

6. Is it ready? 
Está pronto?

7. We’re spending too much money. 
Estamos gastando dinheiro demais.

8. This room is a mess. 
Este quarto está uma bagunça.

9. Tom abandoned Mary. 
Tom abandonou Mary.

10. They’re foreigners. 
Eles são estrangeiros.

11. What do people usually do in the summer in Los Angeles? 
O que as pessoas geralmente fazerm no verão em Los Angeles?

12. I’m wearing gloves. 
Estou usando luvas.

13. The company needs many employees. 
A empresa precisa de muitos funcionários.

14. I can go next week. 
Posso ir semana que vem.

15. Solve the problem. 
Resolva o problema.

16. Maybe Alice can help us figure out how to solve this problem. 
Talvez Alice pode nos ajudar a descobrir como resolver este problema.

17. How many Canadian friends do you have? 
Quantos amigos canadenses você tem?
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18. Try to explain. 
Tente explicar.

19. Where I made decisions or I did things to change my life. 
Onde eu tomei decisões ou fiz coisas para mudar minha vida.

20. I want to show you something. 
Eu quero te mostrar uma coisa.

21. That’s the guy I was talking about. 
Esse é o cara do qual eu estava falando.

22. At 7 o’clock at night. 
Às sete da noite.

23. It was one of the most painful experiences of life. 
Foi uma das experiências mais dolorosas da vida.

24. He earns more money than he can spend. 
Ele ganha mais dinheiro do que o que pode gastar.

25. Do you have an appointment? 
Você tem um compromisso/ consulta?

26. You need to keep trying until you get it right. 
Você precisa continuar tentando até conseguir.

27. Lay it on the table. 
Coloque-o sobre a mesa.

28. Is it far from here? 
É longe daqui?

29. Why don’t you tell us a little something about yourself? 
Por que você não conta um pouquinho sobre você?

30. I don’t understand what your saying. 
Eu não entendo o que você está dizendo.
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1. I think your team did well with this project. 

Acho que sua equipe se saiu bem com esse projeto.

2. Brazil is surrounded by ten countries and the Atlantic Ocean. 
O Brasil está cercado por dez países e pelo Oceano Atlântico.

3. Anyway, let’s just forget about it. 
De qualquer forma, vamos esquecer isso.

4. I want some milk, but there isn’t any in the refrigerator. 
Queria um pouco de leite, mas não há nenhum na geladeira.

5. I thought Paul was on vacation. 
Pensei que Paul estivesse de férias.

6. Where’s the pharmacy? 
Onde tem uma farmácia?

7. The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each 
other’s strong qualities. 
Os dois homens se compreendiam perfeitamente, e tinham mútuo respeito pelas virtudes de cada 
um.

8. I retired at sixty. 
Eu me aposentei aos sessenta.

9. I’ll call you on Friday. 
Eu te ligo na sexta,

10. She already knows which cards are which. 
Ela já sabe quais são as cartas.

11. I think you have too many clothes. 
Eu acho que você tem muitas roupas.

12. I’d like to make a phone call. 
Eu gostaria de fazer um telefonema.

13. Most of them have a lot of stress in their life because of the money. 
A maioria deles tem muito estresse em sua vida por causa do dinheiro.

14. I can advise you. 
Eu posso lhe aconselhar.

15. This house is very big. 
Esta casa é bem grande.

16. I’m sorry to always be bothering you. 
Peço desculpas por estar sempre te perturbando.
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17. It’s not very expensive. 
Não é muito caro.

18. At what time? 
A que horas?

19. Many people agree with her 
Muitas pessoas concordam com ela

20. He says he can’t believe it. 
Ele diz que não pode acreditar.

21. How much would you like? 
Quanto você gostaria?

22. Who’s done this? 
Quem fez isso?

23. I’ve worked there for five years. 
Eu trabalhei lá por cinco anos.

24. What does your father do for work? 
No que teu pai trabalha?

25. It may rain tomorrow, but we are going in any case. 
Talvez chova amanhã, mas nós iremos de qualquer jeito.

26. No one knows how to fix this problem. 
Ninguém sabe como solucionar este problema.

27. Tell me if you want it, otherwise I’ll give it to John. 
Diga-me se você quer, caso contrário, eu vou dar a John.

28. He took pictures of me with his camera. 
Ele tirou fotos de mim com a câmera dele.

29. There are more than six billion people in the world. 
Há mais de seis bilhões de pessoas no mundo.

30. Where is the ATM? 
Onde está o caixa eletrônico?
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1. Does he like the school? 

Ele gosta da escola?

2. We need a strategy. 
Nós precisamos de uma estratégia.

3. Please tell her John called. 
Por favor, diga a ela que o John ligou.

4. Both my father and I went to the museum for the first time. 
Eu e meu pai fomos ao museu pela primeira vez.

5. My mother wants me to study in Switzerland. 
Minha mãe quer que eu estude na Suíça.

6. I felt empty, like a part of me had died. 
Eu me senti vazio, como se uma parte de mim tivesse morrido.

7. I saw what they gave you for breakfast. 
Eu vi o que eles deram para você no café da manhã

8. She used to work in an office, but now she works at home. 
Ela costumava trabalhar em um escritório, mas agora ela trabalha em casa.

9. All of us here have great minds. 
Todos nós aqui temos grandes mentes.

10. I’m tired of studying. 
Eu estou cansado de estudar.

11. He’s right. 
Ele está certo.

12. She has a lot of friends. 
Ela tem muitos amigos.

13. I guess I was too busy to notice that Mike was having problems. 
Acho que eu estava ocupado demais para notar que Mike estava tendo problemas.

14. English is spoken in many countries around the world. 
O inglês é falado em muitos países ao redor do mundo.

15. I’d like to send a fax. 
Eu gostaria de enviar um fax.

16. This fountain was built in the 18th century. 
Esta fonte foi construída no século XVIII.

17. Should I wait? 
Eu deveria esperar?
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18. We can eat Italian or Chinese food. 
Nós podemos comer comida italiana ou chinesa.

19. I began to cry. 
Comecei a chorar.

20. The TV is broken. 
A TV está quebrada.

21. You learn fast. 
Você aprende rápido.

22. What’s the room rate? 
Qual é a diária? (Tarifa do quarto)

23. The cost of living in the United States was rising. 
O custo de vida nos Estados Unidos estava aumentando.

24. Your help is necessary to our success. 
A tua ajuda é necessária para o nosso sucesso.

25. Why do you need a new umbrella? 
Por que você precisa de um novo guarda-chuva?

26. Good Luck. 
Boa sorte.

27. I thought I was doing this the way you told me to. 
Pensava que eu estava fazendo da maneira que você me disse.

28. I think that he has bought everything he need. 
Acho que ele comprou tudo o que ele precisava.

29. It’s difficult to help people that don’t want your help. 
É difícil ajudar gente que não quer a sua ajuda.

30. The child won’t go to the park. 
A criança não irá ao parque.
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1. I’m very well, thank you. 

Eu estou muito bem, obrigado.

2. May I speak to Mrs. Smith please? 
Posso falar com a Sra. Smith, por favor?

3. It’s grammatically correct, but a native would never say that. 
É gramaticalmente correto, mas um falante nativo jamais diria isso.

4. I just want to let you know that I won’t let you down. 
Só quero que você saiba que eu não o decepcionarei.

5. What will the weather be like tomorrow? 
Como vai estar o tempo amanhã?

6. I usually use a credit card instead of cash. 
Eu geralmente pago com cartão de crédito em vez de dinheiro.

7. It is rude to speak with your hands in your pockets. 
É inadequado falar com as mãos no bolso.

8. I can’t walk because of my broken leg. 
Não posso andar porque estou com a perna quebrada.

9. Maybe I can get my t-shirt before it rains. 
Talvez eu possa pegar minha camiseta antes de chover.

10. A lot of people would like to become famous. However, a lot of famous people wish they 
weren’t so famous. 
Muitas pessoas gostariam de ser conhecidas. No entanto, muitas pessoas famosas gostariam de não ser 
tão conhecidas.

11. He went abroad for the purpose of studying English. 
Ele foi para o exterior para estudar Inglês.

12. Can you show me? 
Você pode me mostar?

13. What day are they coming over? 
Em qual dia eles vem?

14. I’m motivated. 
Estou motivado.

15. Waitress! 
Garçonete!

16. He was so drunk that his explanation did not make sense. 
Ele estava tão bêbado que sua explicação não fazia sentido.
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17. Can you throw that away for me? 
Você pode jogar isso fora pra mim?

18. We have a reservation. 
Nós temos uma reserva.

19. He’s in the kitchen. 
Ele está na cozinha.

20. She intends to live in Rio for more than a year. 
Ela pretende morar no Rio por mais de um ano.

21. Were there any problems? 
Houve algum problema?

22. There’s a lot of traffic on the freeway. 
Há muito trânsito na rodovia.

23. Are you working today? 
Você trabalha hoje?

24. I wonder if we’ll have enough money to buy Matthew the painting he wanted. 
Será que teremos dinheiro suficiente para comprar para o Mateus o quadro que ele queria?

25. Usually I don’t buy anything on the Internet. 
Eu não costumo comprar nada pela Internet

26. Let’s meet in front of the main gate at 2:30. 
Vamos encontrar-nos em frente à porta principal às 2:30.

27. Do you know her? 
Você a conhece?

28. I rang the door bell. 
Eu toquei a campainha.

29. Is everything okay? 
Está tudo bem?

30. There’s no way out. 
Não tem saída.
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1. Open the door. 

Abra a porta.

2. Am I bothering you? 
Eu estou te incomodando?

3. Not recently. 
Recentemente não.

4. Can one person really make a difference in the world? 
Uma pessoa pode fazer, realmente, a diferença no mundo?

5. The teacher said that he wouldn’t give us an exam this week. 
O professor disse que não nos daria um exame essa semana

6. I can’t think of anything to say right now. 
Não consigo pensar em nada para dizer agora.

7. Is there anything to drink in the refrigerator? 
Tem alguma coisa para beber na geladeira?

8. Even if you fail this time, you’ll have another chance. 
Mesmo se você falhar desta vez, você terá outra chance.

9. Please come in. 
Por favor, entre.

10. Make it your habit. 
Faça disso seu hábito.

11. The problem is that I don’t have any money. 
O problema é que eu não tenho dinheiro.

12. Is this your book? 
Este livro é seu?

13. Who taught you that? 
Quem te ensinou isso?

14. Just a little. 
Só um pouquinho.

15. A person like Richard probably knows how to swim. 
Alguém como Ricardo provavelmente sabe nadar.

16. I wish he were here. 
Queria que ele estivesse aqui.

17. I’d never suggest that. 
Eu nunca sugeriria aquilo.
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18. Would you like some water? 
Você gostaria de um pouco de água?

19. It took me three days to read this book. 
Levei três dias para ler este livro.

20. Do you know how much it costs? 
Você sabe quanto custa isso?

21. Do you usually eat more than five slices of pizza a month? 
Você geralmente come mais de cinco pedaços de pizza por mês?

22. My daughter is here. 
Minha filha está aqui.

23. It breaks my heart to see you crying. 
Quebra meu coração te ver chorando.

24. We learned French. 
Nós aprendemos francês.

25. All you need to do is remember these three very simple steps. 
Tudo o que você precisa fazer é se lembrar destes três passos muito simples.

26. That boy is very clever. 
Aquele menino é muito esperto.

27. I’m coming right now. 
Eu estou indo agora mesmo.

28. Guess what happened. 
Adivinhe o que aconteceu.

29. Have you ever been in a long distance relationship? 
Você já esteve em um relacionamento a longa distância?

30. It’s very cold today. 
Está muito frio hoje.
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1. You know the rules. 

Você sabe as regras.

2. I have no reason to go on. 
Eu não tenho razão para continuar.

3. That’s the look of someone who’s never felt compassion. 
Esse é o olhar de alguém que nunca sentiu compaixão.

4. Now or later? 
Agora ou mais tarde?

5. I have two dogs. One is white and the other black. 
Eu tenho dois cachorros. Um é branco e o outro é preto.

6. Unfortunately, I missed my flight, so I won’t get to London in time for the meeting. 
Infelizmente, perdi o meu voo. Logo, não chegarei em Londres a tempo para a reunião.

7. Do you have any special reason why you want to go to America? 
Você tem alguma razão especial para ir aos Estados Unidos?

8. I’ve got an idea. 
Eu tive uma ideia.

9. I totally agree. 
Estou totalmente de acordo.

10. You’re going to be late again. 
Você vai se atrasar de novo.

11. To them, you’re not human. 
Para eles, você não é humano.

12. So what actually happened? 
Então, o que realmente aconteceu?

13. I’m going to America next year. 
Eu vou para os Estados Unidos no ano que vem.

14. Although I was exhausted, I continued to work. 
Mesmo exausto, continuei trabalhando.

15. We are going to an empty island. 
Nós estamos indo para uma ilha deserta.

16. If you read it, it will open up something completely new. 
Se você lê-lo, ele vai abrir algo completamente novo.

17. Try it on. 
Prove-o.
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18. What’s your purpose in studying English? 
Qual o seu objetivo ao estudar inglês?

19. This is the first time I’ve bought a newspaper in this city. 
Esta é a primeira vez que eu compro um jornal nesta cidade.

20. I get your point. 
Eu entendi o que você quis dizer.

21. That boy looks a little bit like Alexander. 
Aquele garoto se parece um pouco com o Alexander.

22. It’ll also help your English, by the way. 
Isso também ajudará seu inglês, a propósito.

23. Who sent this letter? 
Quem mandou esta carta?

24. How many people? 
Para quantas pessoas? (restaurante)

25. I’m not sure. 
Eu não tenho certeza.

26. I got cold last night. 
Eu peguei um resfriado ontem à noite.

27. Give us an example. 
Dê-nos um exemplo.

28. I would like to chat with you by e-mail. 
Eu gostaria de conversar com você por e-mail.

29. I’m looking for a bank. Is there one near here? 
Estou procurando um banco. Há algum aqui perto?

30. Is it hot? 
Está quente?
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1. Thanks for everything. 

Obrigado(a) por tudo.

2. More than that. 
Mais do que isso.

3. Our plane was flying over the Pacific Ocean. 
Nosso avião estava voando sobre o Oceano Pacífico.

4. You were a good teacher. 
Você foi um bom professor.

5. That’s it. 
É isso.

6. Let’s practice English. 
Vamos praticar inglês.

7. Your father was at the top of the richest list. 
Seu pai estava no topo da lista dos mais ricos.

8. Thank you very much. 
Muito obrigado(a).

9. Very good, thanks. 
Muito bem, obrigado(a).

10. I told him to call if anything happened. 
Eu disse a ele para ligar se algo acontecesse.

11. Is that ok? 
Aquilo está bem/ certo?

12. I don’t want that. 
Eu não quero aquilo.

13. That’s as clear as well water. 
Isso é tão claro quanto a água.

14. Anyway, I won’t take up any more of your time. 
De qualquer forma, não pretendo tomar mais o seu tempo.

15. Do you speak English? 
Você fala inglês?

16. Florence is the most beautiful city in Italy. 
Florença é a cidade mais bonita da Itália.

17. If you had told me the truth, I would not be angry now. 
Se você tivesse me dito a verdade, eu não estaria zangado agora.
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18. Well it was very difficult for me to learn. 
Bem, foi muito difícil para eu aprender.

19. He studies English, but he’s also studying German. 
Ele estuda inglês, mas também estuda alemão.

20. What does this say? 
O que isso diz?

21. Do you want to go with me? 
Você quer ir comigo?

22. Your house is very nice. 
Sua casa é muito legal.

23. Robert never pays much attention to what his teacher says. 
Robert nunca dá muita atenção ao que o professor dele diz.

24. I wish I’d had more time to prepare. 
Eu queria ter tido mais tempo para me preparar.

25. French bread is very popular in Brazil. 
O pão francês é muito popular no Brasil.

26. Certainly! 
Certamente!/ Com certeza!

27. There’s nothing better than taking a nice walk. 
Não há nada melhor do que fazer uma boa caminhada.

28. I’m leaving Tomorrow. 
Estou partindo amanhã.

29. He will have spent all his money by the end of the month. 
Ele teria gastado todo o seu dinheiro no fim do mês.

30. What do you do for work? 
No que você trabalha?
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1. The waves are high. 

As ondas estão altas.

2. Give me the pen. 
Me dê a caneta.

3. What’s the exchange rate? 
Qual é a taxa de conversão?

4. These books are ours. 
Esses livros são nossos.

5. I have three children, two girls and one boy. 
Eu tenho três filhos, duas meninas e um menino.

6. It was interesting. 
Isso foi interessante.

7. My watch has been stolen. 
Meu relógio foi roubado.

8. With our minds we can rationalize anything. 
Com nossas mentes podemos racionalizar qualquer coisa.

9. I dreamt about you. 
Eu sonhei com você.

10. Try it. 
Tente.

11. I think it’s time for me to make some new friends. 
Eu acho que é hora de eu fazer novos amigos.

12. I like this house, because it is very comfortable. 
Eu gosto dessa casa porque ela é bem confortável.

13. It’s time to go to bed. Turn off the radio. 
É hora de ir para a cama. Desliguem o rádio.

14. She spent many days knitting a sweater for him. 
Ela passou vários dias tricotando um suéter para ele.

15. Is your house like this one? 
A sua casa é como essa aqui?

16. I slapped his face. 
Eu dei um tapa na cara dele.

17. After he had done his homework, he went to bed. 
Depois de ter feito o seu dever de casa, ele foi para a cama.
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18. I never thought it would happen to me. 
Eu nunca pensei que fosse acontecer comigo.

19. My English teacher recommended that I read these books. 
Meu professor de inglês me recomendou que eu lesse esses livros.

20. It’s a complex issue. 
É um problema complexo.

21. It is necessary that he prepares for the worst. 
É preciso que ele se prepare para o pior.

22. I’d like to speak to Mr. Smith please. 
Eu gostaria de falar com o Sr. Smith, por favor.

23. It’s shorter than 3 miles. 
É menos que 3 milhas.

24. When are you leaving? 
Quando você parte?

25. I was the only person on the train. 
Eu era a única pessoa no trem.

26. I’ve already seen it. 
Eu já ví.

27. Don’t do that. 
Não faça isso.

28. My little girl just turned six in February. 
Minha menina acabou de completar seis em fevereiro.

29. Are you coming this evening? 
Você vem esta noite?

30. It makes everything seem possible again. 
Faz tudo parecer possível novamente.
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1. Please, introduced yourself. 

Por favor, fale sobre você.

2. We go to the movies about once a week. 
Nós vamos ao cinema uma vez por semana.

3. This year, Valentine’s Day falls on a Thursday. 
Este ano, o dia dos namorados cai numa quinta-feira.

4. I left my wallet at home on that particular day. 
Eu deixei minha carteira em casa naquele dia em particular.

5. Let me finish. 
Deixe-me terminar.

6. I’ve got to do something right now or nothing matters. 
Eu tenho que fazer algo agora ou nada importa.

7. She didn’t stay because she had to go to the dentist. 
Ela não ficou porque tinha de ir ao dentista.

8. Any amount of money will be welcome. 
Qualquer quantia de dinheiro será bem-vinda.

9. Russia is the largest country in the world. 
A Rússia é o maior país do mundo.

10. They don’t believe in all this. 
Eles não acreditam em nada disto.

11. I’m cleaning my room. 
Eu estou limpando meu quarto.

12. I’ll give you a call. 
Eu te dou uma ligada.

13. All of their experience. 
Toda a sua experiência.

14. Don’t shut your eyes. 
Não feche os olhos.

15. Have you eaten yet? 
Você já comeu?

16. I think so. 
Eu acho que sim.

17. I kept my promise. 
Eu mantive minha promessa.
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18. She used to go to the museum on Sundays. 
Ela costumava ir ao museu aos domingos.

19. Don’t try to do two things at the same time. 
Não tente fazer duas coisas ao mesmo tempo.

20. Josh decided to upload the video he took to YouTube. 
Josh decidiu enviar o vídeo que gravou para o YouTube.

21. I think it’s time for me to return to China. 
Eu acho que é hora de eu voltar para China.

22. You’ll get better. 
Você vai melhorar.

23. Whoever wants to come will be welcomed. 
Qualquer um que queira vir será bem-vindo.

24. Native speakers sometimes make mistakes, but not usually the same kind of mistakes 
that non-native speakers make. 
Os falantes nativos às vezes cometem erros, mas geralmente não são os mesmos tipos de erros que 
cometem os que não são nativos.

25. There are a few more questions I’d like to ask you. 
Há mais algumas perguntas que eu gostaria de fazer.

26. It wasn’t our fault. 
Não foi culpa nossa.

27. Do you play any sports? 
Você pratica algum esporte?

28. We’re unemployed. 
Nós estamos desempregados.

29. Thanks for reminding me. 
Obrigado por me lembrar.

30. How much do I owe you? 
Quanto eu te devo?
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1. I can’t believe it. 

Não posso acreditar nisso.

2. I want to get a haircut before I go on the trip. 
Quero cortar o cabelo antes de sair de viagem.

3. Which one? 
Qual deles?

4. Do you study English? 
Você estuda inglês?

5. Is there air conditioning in the room? 
Tem ar condicionado neste quarto?

6. I’ve done it for 30 years. 
Eu fiz isso por 30 anos.

7. I wish I had one. 
Quisera eu tivesse um. / Eu queria ter um.

8. I’m an American. 
Eu sou americano.

9. We need to find out who he is and who he’s working for. 
Precisamos descobrir quem é ele e para quem trabalha.

10. Are you planning to go by car? 
Você está planejando ir de carro?

11. From the look on his face, he is in a bad mood now. 
Pela cara dele, agora está de mau humor.

12. A lot of people are coming out of the movie theater. 
Muitas pessoas estão saindo do cinema.

13. We’re willing to learn. 
Estamos querendo aprender.

14. Do you have a boyfriend? 
Você tem namorado?

15. This sentence needs to be checked by a native speaker. 
Esta frase deve ser checada por um falante nativo.

16. I mopped the floor. 
Eu esfreguei o chão.

17. The packages were sent separately, but they all came together. 
Os pacotes foram enviados separadamente, mas eles vieram juntos.
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18. I never loved anyone except myself. 
Nunca amei ninguém, exceto eu.

19. This article was written by a college professor. 
Este artigo foi escrito por um professor de faculdade.

20. I need to go now. 
Eu preciso ir agora.

21. That’s amazing! 
Isso é demais!

22. What time are you going to the bus station? 
A que horas você vai a rodoviária?

23. His parents are married, but he’s still single. 
Seus pais são casados, mas ele ainda está solteiro.

24. You are responsible. 
Você é responsável.

25. I lived in Egypt when I was your age. 
Eu morava no Egito quando tinha a sua idade.

26. Am I talking too loud? 
Estou falando muito alto?

27. People from the United States speak English. 
Pessoas dos Estados Unidos falam inglês.

28. You’re welcome. 
De nada.

29. Can you do me a favor? 
Você pode me fazer um favor?

30. You’re the only person I know besides me who is actually interested in this kind of 
thing. 
Além de mim, você é a única pessoa que eu conheço que realmente tem interesse nesse tipo de 
coisa.
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1. Why do you think soccer isn’t popular in the US? 

Por que razão você acha que futebol não é popular nos Estados Unidos?

2. A hundred years have passed since the Titanic sank. 
Cem anos se passaram desde que o Titanic afundou.

3. I still live very, very simply compared to my income. 
Eu ainda vivo muito, muito simplesmente comparado com a minha renda.

4. Have you ever heard that song sung in portuguese? 
Você já ouviu esta canção cantada em português?

5. I’ll take that one also. 
Eu levo aquele também.

6. Was important for me to learn at the age, especially as a teenager. 
Era importante para mim aprender com a idade, especialmente como um adolescente.

7. Although we travel often, we like to be at home. 
Embora nós viajamos frequentemente, nós gostamos de estar em casa.

8. That sounded weird. 
Isso me pareceu estranho.

9. Billie Holiday was famous for singing the blues. 
Billie Holiday era famoso por cantar o blues.

10. He ended up building a stronger country. 
Ele acabou construindo um país mais forte.

11. No matter what you say, I will never believe you. 
Não importa o que você diga, eu nunca acreditarei em você.

12. I still haven’t decided. 
Eu ainda não decidi.

13. He had no intention of waiting for three hours. 
Ele não tinha a intenção de esperar por três horas.

14. I haven’t been there. 
Eu nunca estive lá

15. It’s about appreciation and contribution. 
Trata-se de apreciação e contribuição.

16. I went to the supermarket, and then to the computer store. 
Eu fui ao supermercado e depois à loja de computador.

17. Sorry, we don’t accept credit cards. 
Desculpe, nós não aceitamos cartão de crédito.
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18. I don’t think Emma will get the job. 
Eu não acho que Emma vai conseguir o emprego.

19. I fell asleep while I was doing my homework. 
Eu adormeci enquanto fazia minha lição de casa.

20. Believe in yourself 
Acredite em você mesmo.

21. It’s time for us to do something about that. 
É hora de fazermos algo a respeito.

22. How many times are you going to ask me that question? 
Quantas vezes você vai me fazer essa pergunta?

23. He’s teaching the boys English. 
Ele está ensinando inglês aos meninos.

24. I don’t mind. 
Eu não me importo.

25. I have to go to the airport to meet my family. 
Tenho de ir ao aeroporto para me encontrar com a minha família.

26. I woke up several times during the night. 
Acordei várias vezes durante a noite.

27. I called my lawyer. 
Eu liguei para o meu advogado.

28. How many eggs do you need? 
Quantos ovos você precisa?

29. I’m hungry. 
Estou com fome.

30. The food was delicious. 
A comida estava deliciosa.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.187Página

 2500 FRASES - PARTE 92
1. This is the most comfortable chair I’ve ever sat in. 

Esta é a cadeira mais confortável que já me sentei.

2. Can you call me back later? 
Você poderia me ligar mais tarde?

3. He would always take his mother’s side in arguments. 
Ele sempre ficava do lado da mãe nas discussões.

4. It’s here. 
É aqui.

5. We have a responsibility to our community as well as to our families. 
Temos uma responsabilidade para a nossa comunidade, bem como para as nossas famílias.

6. I don’t know how to do this exercise. 
Eu não sei como que faz este exercício.

7. Everybody knew she could speak English well. 
Todos sabiam que ela podia falar inglês bem.

8. That’s enough. 
Chega / Tá bom (é o suficiente)

9. It’s delicious! 
Está delicioso.

10. I suggest we stay home and watch television. 
Sugiro que fiquemos em casa e vejamos televisão.

11. That’s the most beautiful gift I’ve ever received. 
Este é o presente mais bonito que eu já ganhei.

12. I slept nine hours. 
Eu dormi nove horas.

13. He is my neighbor, but I don’t know him well. 
Ele é o meu vizinho, mas não o conheço muito bem.

14. It was in 1989 that the Berlin Wall was taken down. 
Foi em 1989 que o Muro de Berlim desmoronou.

15. How old are you? 
Quantos anos você tem?

16. Would you like a glass of water? 
Você gostaria de um copo com água?

17. Nice to meet you 
Prazer em te conhecer.
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18. We think his last name is Jackson. 
Achamos que o último nome dele é Jackson.

19. A few. 
Alguns / Um pouco.

20. Let me tell you what they are. 
Deixe-me dizer o que são.

21. My father couldn’t afford a car, when he was young. 
Meu pai não conseguia manter um carro quando era jovem.

22. I don’t like it. 
Eu não gosto disso.

23. I’m coming to pick you up. 
Eu estou indo te buscar.

24. Her husband has been in prison for three years. 
O marido dela está na prisão há três anos.

25. That thing you don’t know how to solve or what to do or how to get it. 
Aquela coisa que você não sabe como resolver ou o que fazer ou como obtê-la.

26. it seems impossible, but you can try, though 
Parece impossível, mas você pode tentar, no entanto,

27. A smart dog never barks for no reason. 
Um cachorro esperto nunca late sem razão.

28. I trained my dog to bring me the newspaper in the morning. 
Treinei meu cachorro para que me trouxesse o jornal de manhã.

29. Have you decided what to wear? 
Você decidiu o que vestir?

30. It took him two hours to finish his homework. 
Ele demorou duas horas para terminar a tarefa de casa.
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1. It shouldn’t be a problem. 

Isso não deveria ser um problema.

2. It’s been a while since I’ve had a real vacation. 
Faz um tempinho que eu tive férias de verdade.

3. I’ll show you some. 
Vou te mostrar alguns.

4. To be honest, I’venever heard of this place before. 
Para ser honesto, eu nunca ouvi desse lugar antes.

5. Where’s the mail box? 
Onde tem uma caixa de correio?

6. I think it’s very good. 
Eu acho isso muito bom

7. How much is this? 
Quanto é isto?

8. How much is that? 
Quanto custa aquilo?

9. I don’t think I’ll never sound like a native speaker. 
Eu não acho que nunca vou soar como um nativo.

10. When is the next bus to Philidalphia? 
Quando é o próximo ônibus para a Filadélfia?

11. When do you arrive in the U.S.? 
Quando você chega nos EUA?

12. We all noticed it. 
Todos nós notamos isso.

13. I was wearing my best clothes. 
Eu estava vestindo minhas melhores roupas.

14. I’m ashamed of you. 
Você me envergonha.

15. To the best of my knowledge, the lake is the deepest here. 
De acordo com meus conhecimentos, o lago é o mais profundo daqui.

16. Has your brother been to California? 
O seu irmão já foi à Califórnia?

17. Where did you work before you worked here? 
Onde você trabalhou antes daqui?
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18. Sometimes things that happen do not make sense. 
Às vezes as coisas que acontecem não fazem sentido

19. Who was your teacher? 
Quer foi teu professor/tua professora?

20. I have a couple of questions I’d like to ask. 
Tenho algumas perguntas que gostaria de fazer.

21. What are you thinking about? 
No que você está pensando?

22. I met an old friend at a party last Saturday. 
Eu encontrei um velho amigo em uma festa no último sábado.

23. That smells bad. 
Isso cheira ruim.

24. He was playing the piano and she was singing. 
Ele estava tocando piano e ela estava cantando.

25. They don’t understand me when I speak French. 
Eles não me entendem quando eu falo em francês.

26. I’d like a single room. 
Eu queria um quarto de solteiro.

27. Did you send me flowers? 
Você me mandou flores?



“Develop a passion for learning. If you 
do, you will never cease to grow.”

Anthony J. D’Angelo


