
Como eu quero ser
How I want to be

Vocabulário e frases chave

intelligent
I have always been very intelligent.

inteligente
Eu sempre fui muito inteligente.

clever
You have always been very clever.

esperto / esperta
Você sempre foi muito esperto.

nice
He has always been very nice.

simpático / simpática
Ele sempre foi muito simpático.

open
We have always been very open.

aberto / aberta
Nós sempre fomos muito abertos.

optimistic
You have always been very optimistic girls.

otimista
Vocês sempre foram garotas muito otimistas.

energetic
They have always been very energetic.

dinâmico / dinâmica
Eles sempre foram muito dinâmicos.

patient
I used to be very patient.

paciente
Eu costumava ser muito paciente.

sensible
A few years ago you were very sensible.

sensato / sensata
Há poucos anos, você era muito sensata.

responsible
She used to be very responsible.

responsável
Ela costumava ser muito responsável.

persevering
We used to be very persevering.

perseverante
Nós costumávamos ser muito perseverantes.
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curious
A few years ago you were very curious.

curioso / curiosa
Há poucos anos, vocês eram muito curiosos.

amusing
They were very amusing.

divertido / divertida
Elas eram muito divertidas.

sincere
I am very sincere.

sincero / sincera
Eu sou muito sincera.

discreet
You are very discreet.

discreto / discreta
Você é muito discreto.

pleasant
She is very pleasant.

amável
Ela é muito amável.

affectionate
We are very affectionate

amoroso / amorosa
Nós somos muito amorosas.

sensitive
You are very sensitive.

sensível
Vocês são muito sensíveis.

attentive
They are very attentive.

atencioso / atenciosa
Eles são muito atenciosos.

considerate
I have been very considerate with others all
my life.

compreensivo / compreensiva
Toda minha vida, eu sempre fui muito
compreensiva com os outros.

unassuming
You have always been an unassuming
person.

modesto / modesta
Você sempre foi uma pessoa modesta.

altruistic
He has always been an altruistic boy.

altruísta
Ele sempre foi um garoto altruísta.
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sympathetic
We have been sympathetic people.

compassivo / compassiva
Nós temos sido pessoas compassivas.

hospitable
You are very hospitable.

hospitaleiro / hospitaleira
Vocês são muito hospitaleiros.

dreamy
They have always been very dreamy, they
have never had their feet on the ground.

sonhador / sonhadora
Eles sempre foram muito sonhadores, nunca
tiveram os pés no chão.

passionate
Julie and Paul are very passionate.

apaixonado / apaixonada
Júlia e Paulo são muito apaixonados.
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Diálogo

Paul and his wife are talking about his promotion.

Paul : I'm overjoyed!
Anne: Why?  What's happened?
Paul : I've been promoted at last.
Anne: That's wonderful, darling!
Paul : After being sincere with my boss and telling
him everything I thought, they've promoted me.
Anne: Your perseverance and discretion have been
rewarded at last.
Paul : I'll have to work more, but I'm delighted with
the post. 
Anne: I just hope you'll still be as affectionate and
passionate as ever.

Paulo e sua esposa estão conversando sobre a
promoção dele.

Paulo: Estou eufórico! 

Ana: Por quê? O que aconteceu?
Paulo: Finalmente me promoveram. 
Ana: Isso é maravilhoso, querido!
Paulo: Depois de ter sido sincero com meu chefe e ter
dito tudo o que pensava para ele, eles me
promoveram.

Ana: Sua perseverança e discrição foram
recompensadas finalmente.

Paulo: Eu terei que trabalhar mais, mas estou muito
satisfeito com o posto. 
Ana: Só espero que você continue sendo tão amoroso
e apaixonado como sempre. 
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Por favor, escolha a resposta correta

1. How does Paul feel after the news?
a. Paul is oppressed 
b. Paul is tired. 
c. Paul is overjoyed.

2. How did Paul act with his boss?
a. Paul was hospitable with his boss.
b. Paul was sincere with his boss.
c. Paul was pleasant with his boss.

3. What is Paul like at work?
a. Dreamy
b. Perseverant and discreet
c. Passionate

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.busuu.com - All rights reserved   5/5

http://www.tcpdf.org

