
CONVERSATION 4 – OFFICE RUMOR.                                                  

                                  “Boato de escritório”. 

 

1 – Did you hear the office rumor? 

1 Você ouviu o boato do escritório. 

Comentário: “Rumor” pode ser boato ou rumor. 

 

2 – No, I didn’t. What’s happening? 

2 Não, eu não ouvi. O que está acontecendo? 

Comentário: Onde lemos “I didn’t” poderíamos ler “I did not”. Estudaremos 

muito em breve, em nossas aulas de gramáticas, os usos de Did, did not e didn’t. 

 

3 – They are going to lay off several people this month. 

3 Ele vão demitir várias pessoas este mês.. 

Comentário: “To lay” é o verbo deitar e “to lay off” significa demitir. “People” 

pode ser pessoas (plural de “person” = pessoa). A palavra “people” também 

pode significar “povo”. “demitir pode ser também “to fire” que literalmente 

significa “incendiar”. 

 

4 – Where did you hear this? 

4 Onde você ouviu isto? 

Comentário: ”this” literalmente significa “isto” porém, no português coloquial 

as pessoas dificilmente falam “isto” preferindo usas “isso”. A palavra “isso” é 

“that”. Em breve estudaremos os demonstrativos em inglês. “This, that, These, 

those”. 4 palavras em inglês que substituem os nossos 15 demonstrativos: 

“este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, estes, estas, esses, 

essas, aqueles, aquelas”. Uma dica: eles não se preocupam, neste caso, se a 

palavra é masculina, feminina ou neutra. 

 



5 – I heard it from Bill. 

5 Eu ouvi do Bill (Bill me contou). 

Comentário: “Heard” é o passado de “to hear” (ouvir). 

 

6 – Are you worried? 

6 Você está preocupada? 

Comentário: “Worried” é a forma particípio passado do verbo “to worry”. O 

participio passado pode exercer função de adjetivo. Os adjetivos em inglês não 

têm forma diferente quando estão no masculino, feminino, singular ou plural. 

Mais uma vez perceba que eles não dão tanta importância ao gênero ou ao 

número como nós. “Worried” portanto significa: “preocupado, preocupada, 

preocupados ou preocupadas” dependendo do contexto. 

 

7 – Yes, I’ve only been here for six months. 

7 Sim, tenho estado aqui por seis meses. (Estou aqui há seis meses). 

Comentário: Estudaremos em nosso curso o tempo verbal “Present Perfect” 

que, como veremos detalhadamente, exerce, dentre outras funções, o papel do 

nosso “Pretérito Perfeito”. 

 

8 – Then I should be more worried than you . 

8 Então eu deveria estar mais preocupada que vocês 

Comentário: Repare a diferença entre “then” (então) e “than” (que). 

 

9 – Why? Everyone likes you here.  

9 Por que? Todo mundo gosta de você aqui? 

Comentário: “likes you” = gosta de vocês. Atenção: nunca usamos preposição 

“de” após verbos em inglês.Exemplo: I like coffee. Eu gosto de café.  

 

11 – I’ve only been here for four months. 



11 Eu tenho estado aqui por quatro meses/ Eu estou aqui por quatro meses /        

Eu estive aqui por quatro meses.  

 

Comentário: Mais uma vez vemos nesta frase o uso do “Present Perfect”. 

Reparou como ele é versátil? A pronúncia de “for” é igual à pronúncia de “four”. 

 

 

 

 

 

 


