
Ásia
Asia

Vocabulário e frases chave

Asia
Asia is one of the five continents.

Ásia
A Ásia é um dos cinco continentes.

China
I live in China.

China
Eu moro na China.

Chinese
I am Chinese.

chinês / chinesa
Eu sou chinesa.

Taiwan
You live in Taiwan.

Taiwan
Você mora em Taiwan.

Taiwanese
You are Taiwanese.

taiwanês / taiwanesa
Você é taiwanês.

Japan
She lives in Japan.

Japão
Ela mora no Japão.

Japanese
She is Japanese.

japonês / japonesa
Ela é japonesa.

South Korea
We live in South Korea.

Coréia do Sul
Nós moramos na Coréia do Sul.

Korean
We are Korean.

coreano / coreana
Nós somos coreanos.

Thailand
You live in Thailand.

Tailândia
Vocês vivem na Tailândia.
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Thai
You are Thai.

tailandês / tailandesa
Vocês são tailandeses.

Indonesia
They live in Indonesia.

Indonésia
Elas vivem na Indonésia.

Indonesian
They are Indonesian.

indonésio / indonésia
Elas são indonésias.

The Philippines
I am from the Philippines.

Filipinas
Eu sou das Filipinas.

Filipino
I am Filipino.

filipino / filipina
Eu sou filipino.

Turkey
You are from Turkey.

Turquia
Você é da Turquia.

Turkish
You are Turkish.

turco / turca
Você é turca.

Afghanistan
He lives in Afghanistan.

Afeganistão
Ele mora no Afeganistão.

Afghan
He is Afghan.

afegão / afegã
Ele é afegão.

India
We are from India.

Índia
Nós somos da Índia.

Indian
We are Indians.

 indiano / indiana
Nós somos indianas.
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Iran
You are from Iran.

Irã
Vocês são do Irã.

Iranian
You are Iranians

iraniano / iraniana
Vocês são iranianos.

Iraq
They are from Iraq.

Iraque
Elas são do Iraque.

Iraqi
They are Iraqis.

iraquiano / iraquiana
Elas são iraquianas.

Israel
I live in Israel.

Israel
Eu moro em Israel.

Israeli
I am not Israeli.

israelense
Eu não sou israelense.

Palestine
You live in Palestine.

Palestina
Você mora na Palestina.

Palestinian
You are not Palestinian.

palestino / palestina
Você não é palestino.
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Diálogo

Christine and Thomas are planning their
honeymoon.

Christine: Where would you like to go for our
honeymoon, darling?
Thomas: I've always wanted to go to Thailand.
Christine: But the beaches there are always full of
people.
Thomas: But it must be very nice…
Christine: I don't want to go to Thailand for our
honeymoon.
Thomas: We could go to India, in fact a friend of
mine lives there and we could go and visit her.
Christine: I don't want to go and visit a friend of
yours on our honeymoon.
Thomas: She isn't just a friend, she's my
ex-fiancée.

Cristina e Tomás planejam sua lua de mel.

Cristina: Querido, onde você gostaria de ir na nossa
lua de mel?

Tomás: Sempre quis ir para Tailândia.

Cristina: Mas as praias lá são sempre cheias de gente.

Tomás: Mas deve ser muito bonito.

Cristina: Eu não quero ir para Tailândia na nossa lua
de mel.

Tomás: Podemos ir para Índia. Na verdade, uma
amiga minha mora lá e nós podemos visitá-la.

Cristina: Eu não quero visitar uma amiga sua na nossa
lua de mel.

Tomás: Ela não é apenas uma amiga, ela é minha
ex-noiva.
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Por favor, escolha a resposta correta

1. Why doesn't Christine want to go to Thailand on her honeymoon?
a. Because Christine wants to go to India.
b. Because Thomas's ex-fiancée lives there. 
c. Because the beaches are full of people.

2. Why doesn't Christine want to go to India on her honeymoon?
a. Because Christine wants to go to Thailand.
b. Because Christine wants to go to the beach.
c. Because she doesn't want to visit a friend of Thomas on her honeymoon.

3. Where does Thomas's ex-fiancée live?
a. She lives in India.
b. She lives in Thailand.
c. She lives in Germany.

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