
CONVERSATION 8 – ASKING ABOUT FAMILY                                                  

                                 “Perguntando sobre família” 

 

1 – How are the kids doing? 

1 Como estão indo as crianças? 

Comentário: “Kids” é uma maneira carinhosa de se dirigir aos filhos. 

 

2 – They are so busy with sports. 

2 Estão muito ocupados com esportes.  

Comentário: “They” pode significar eles ou elas, mas também é usado nas 

situações em que em português utilizaríamos sujeitos inexistentes ou 

indeterminados na terceira pessoa do plural. Lembre-se que em inglês culto 

verbos não podem ser conjugados sem sujeito dito ou escrito anteriormente. 

 

3 – What do they play? 

3 O que eles jogam?  

Comentário: “They” pode ser traduzido como eles ou elas e, portanto, a mesma 

frase também poderia ser traduzida como: O que elas jogam. 

 

4 – Jenny plays softball and Luke plays baseball. 

4 Jenny joga softbol e Luke joga beisebol 

Comentário: “to play” é o verbo brincar, porém, dependendo da palavra que 

venha após o mesmo pode se transformar em, por exemplo: jogar, tocar, 

encenar. A palavra play também é o substantivo peça (de teatro). 

 

5 – You must be busy with games. 

5 Você deve estar ocupada com jogos. 



Comentário: “Must” é o verbo modal dever no sentido de obrigação. Não 

confunda “must” com “should” que é o verbo dever com sentido de sugestão. 

 

6 – There are games every weekend. 

6 Há jogos todos os fins de semana. 

Comentário: “There are” é a forma singular do presente dos verbos haver ou ter 

quando usados no sentido de existir. 

 

7 – Isn’t it fun to watch? 

6 Não é divertido assistir 

Comentário: A mesma pergunta poderia ter sido feita da seguinte forma: “Is it 

not fun to whatch?” 

 

8 – It is so much fun to watch and cheer the teams on. 

6 É muito divertido assistir e torcer pelos times. 

Comentário: “It” pode significar ele ou ela, mas também é usado nas situações 

em que em português utilizaríamos sujeitos inexistentes ou indeterminados na 

terceira pessoa do singular. Lembre-se que em inglês culto verbos não podem 

ser conjugados sem sujeito dito ou escrito anteriormente. 

 

9 – I miss those days. My kids are all in college now. 

6 Sinto saudades daqueles dias. Meus filhos estão na faculdade agora. 

Comentário: “to miss” é o verbo perde e também é usado no sentido de sentir 

saudades. “Those” pode significar. Esses, essas, aqueles ou aquelas. 

 

10 – Time is too short. 

6 O tempo é muito curto. 

Comentário: Utilizamos está frase onde em português utilizaríamos “O tempo 

passa rápido”. 



 


