
Minha família
My family

Vocabulário e frases chave

the father
My father's name is Paul.

o pai
O nome do meu pai é Paulo.

the mother
Your mother is 40 years old.

a mãe
Sua mãe tem 40 anos.

the son
My son has short hair.

o filho
Meu filho tem cabelo curto.

the daughter
My daughter can read already.

a filha
Minha filha já sabe ler.

the boy
That boy is angry.

o menino
Aquele menino está zangado.

the girl
That girl is very tall.

a menina
Aquela menina é muito alta.

the brother
My brother studies at the university.

o irmão
Meu irmão estuda na universidade.

the sister
I don't have any sisters.

a irmã
Não tenho irmãs.

How many brothers and sisters do you
have?

Quantos irmãos e irmãs você tem?

the uncle
My uncle's name is Robert.

o tio
O nome do meu tio é Roberto.
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the aunt
My aunt loves football

a tia
Minha tia adora futebol.

the grandfather
My grandfather died last year.

o avô
Meu avô morreu ano passado.

the grandmother
My grandmother lives alone.

a avó
Minha avó vive sozinha.

the nephew
His nephew is 18.

o sobrinho
O sobrinho dele tem 18 anos.

the niece
My niece is very good-looking.

a sobrinha
Minha sobrinha é muito bonita.

the cousin
I have three cousins.

o primo
Eu tenho três primos.

the cousin
My cousin has a daughter.

a prima
Minha prima tem uma filha.

to be an only child
My cousin is an only child.

ser filho único
Meu primo é filho único.

my husband
My husband lives in Barcelona.

meu marido
Meu marido mora em Barcelona.

my wife
My wife is very good-looking.

minha mulher
Minha mulher é muito bonita.

the boyfriend
Her boyfriend's name is Marc.

o namorado
O nome do namorado dela é Marc.
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the girlfriend
My girlfriend is 25.

a namorada
Minha namorada tem 25 anos.

to be married
Are you married?

ser casado / ser casada
Você é casado?

to be single
Are you single?

ser solteiro / ser solteira
Você é solteiro?
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Diálogo

Thomas is going to meet his girlfriend Maria's
family.

Maria: Thomas, this is my father, Paul. Dad, this is
Thomas.
Thomas: Nice to meet you.
Paul: Nice to meet you too.
Maria: Where's mum?
Paul: Your mother's in the bathroom and your
brothers are at school.
Maria: Are uncle Marc and aunt Christina coming?
Paul: Yes, but your grandmother can't come.
Thomas, how's your family?
Thomas: Very well, thanks.

Tomás vai conhecer a família de sua namorada Maria.

Maria: Tomás, este é meu pai, Paulo. Papai, esse é
Tomás.

Tomás: Prazer em conhecê-lo!

Tomás: Igualmente. 

Maria: Onde está a mamãe?

Tomás: Sua mãe está no banheiro e seus irmãos estão
na escola.

Maria: Tio Marcos e tia Cristina estão vindo para cá?

Tomás: Sim, mas sua avó não pode vir. Tomás, como
está sua família?

Tomás: Muito bem, obrigado.
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Por favor, escolha a resposta correta

1. Who is Paul?
a. Paul is Maria's boyfriend.
b. Paul is Maria's uncle.
c. Paul is Maria's father.

2. Is Maria an only child?
a. No, she has only one brother.
b. Yes
c. No

3. Who is Marc?
a. Marc is Maria's father.
b. Marc is Maria's brother.
c. Marc is Maria's uncle.

Respostas: 1(c): 2(c): 3(c)
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