
CONVERSATION 5 – DO YOU REMEMBER?                                                  

                                        “Você se lembra?” 

 

1 – Do you remember our 10th (tenth) birthday? 

1 Você se lembra de nosso décimo aniversário? 

Comentário: “10th” “tenth” é o numeral ordinal décimo(a). 

 

2 – Yes, we got a puppy that year. 

2 Sim, nós ganhamos um filhote (bichinho) naquele ano  

Comentário: “to get” é um verbo com múltiplas aplicações nesta frase significa 

ganhar.  

 

3 – I miss that puppy. 

3 Eu sinto saudades daquele filhote (bichinho). 

Comentário: “to miss” significa perder, faltar, sentir falta de, sentir saudades, 

etc.  

 

4 – Me too. He had a great name. 

4 Eu também, Ele tinha um nome ótimo 

Comentário: “had” passado do verbo “to have” (ter). 

 

5 – Actually? I don’t remember his name. 

5 Realmente? Eu não lembro o meme dele. 

Comentário: “Actual” significa real. Atual pode ser “actual”.  

 

6 – How could you forget his name? His name was Buster. 

6 Como você pôde esquecer o nome dele? O nome dele era Buster (imbecíl). 



Comentário: “Could” pode ser traduzido como podia, pôde ou poderia. 

 

7 – Oh yeah! It was a sad day when Buster died. 

7 Ah, sim! Foi um dia triste quando Buster morreu. 

Comentário: “Sad” é triste e “happy” feliz. 

 

8 – I never wanted another dog after that. 

8 Eu nunca quis outro cachorro depois daquilo / daquele. 

Comentário: “To want” querer, buscar. “Wanted” pode ser o passado ou o 

particípio passado destes verbos. 

 

9 – How old was Buster when he died? 

9 – Qual a idade do Buster quando ele morreu? 

Comentário: “How” significa “como ou quão” e “old” significa velho(a)(s). A 

expressão “How old” significa “qual a idade”. “To die” significa morrer e “died” 

é o passado ou o particípio passado deste verbo. 

 

10 – You don’t remember anything. He was 14 (fourteen) years old. 

10 Você não lembra de nada. Ele tinha 14 anos. 

Comentário: “Was” é o passado do verbo “to be” que significa “ser ou estar”. O 

Verbo ter é “to have” porém, não é usado nesta expressão relativa a idade. 

“Years” é “anos” e “old” significa velho(a)(s). A expressão “years old” equivale a 

“anos de idade”. 

 

 

 

 

 


