
Como vai você?
How are you?

Vocabulário e frases chave

How are you? Como vai você?

Fine, thanks. Bem, obrigado.

So-so Mais ou menos

and you? e você?

tired
I'm tired.

cansado / cansada
Estou cansado.

sad
Are you sad?

triste
Você está triste?

nervous
Anna is nervous.

nervoso / nervosa
Ana está nervosa.

worried
We're worried about you.

preocupado / preocupada
Nós estamos preocupados com você.

bored
Why are you so bored?

entediado / entediada
Por que vocês estão tão entediados?

fed up
They're fed up with working.

farto / farta
Eles estão fartos de trabalhar.
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proud
They're very proud of their son.

orgulhoso / orgulhosa
Eles estão muito orgulhosos de seu filho.

angry
I'm angry with you!

zangado / zangada
Eu estou zangado com você!

scared
They're very scared.

aterrorizado / aterrorizada
Eles estão aterrorizados.	

disappointed
You seem to be disappointed.

decepcionado / decepcionada
Você parece estar decepcionado.

confused
I am confused because I don't understand.

confuso/confusa
Eu estou confuso porque eu não entendo.

ashamed
We're very ashamed.

envergonhado / envergonhada
Nós estamos muito envergonhados.

confident
I am confident about my ability.

seguro
Eu estou segura da minha habilidade.

happy
I'm happy!

feliz
Eu sou feliz!

surprised
Maria was very surprised by the news.

surpreso / surpresa
Maria ficou muito surpresa com a notícia.

excited
We're very excited about your wedding.

empolgado / empolgada
Estamos muito empolgados com seu
casamento.

full
I can't eat any more! I'm full.

cheio / cheia
Não posso comer mais nada! Estou cheia.
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hungry
Are you hungry?

com fome
Vocês estão com fome?

thirsty
They want a glass of water, they're very
thirsty.

com sede
Eles querem um copo de água, estão com
muita sede.

That's great! Isso é ótimo!

That's awful. Isso é horrível!
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Diálogo

Two friends, John and Julia, meet for a coffee and
talk about their day at the university.

John: Hello Julia! How are you?
Julia: I'm fine, thanks, and you? 
John: So-so, I have an exam today. 
Julia: Are you OK? You seem tired. 
John: I am just worried about my exam. 
Julia: Don’t be scared! Be confident about your
abilities!

Dois amigos, João e Júlia, se encontram para um café
e conversar sobre o dia deles na universidade.

João:  Olá Júlia! Como você está? 

Júlia:  Estou bem, obrigada, e você? 

João:  Mais ou menos, eu tenho uma prova hoje. 

Júlia:  Você está bem? Você parece cansado. 

João:  Eu só estou preocupado com a prova. 

Júlia:  Não fique assustado! Tenha confiança nas suas
capacidades!
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Por favor, escolha a resposta correta

1. How is Julia?
a. She is thirsty.
b. She is surprised.
c. She is fine.

2. How is John?
a. He is surprised.
b. He is so-so.
c. He is hungry.

3. Why does John seem tired?
a. He is confident.
b. He is scared.
c. He is worried about his exam.

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