
 

  



 

 

 

Olá, eu sou Jackson Roger!  

Professor de Inglês há 10 anos. Já 

tenho ajudado milhares de pessoas 

em todo Brasil e no mundo 

alcançarem a fluência no Inglês. 

Dedico parte da minha vida em 

produzir conteúdo para ajudar 

pessoas que não conseguem falar 

inglês. 

O meu maior objetivo 

agora é compartilhar 

a minha vivência e 

meus conhecimentos 

com o maior número 

de pessoas, pois 

vivemos em um 

sistema de 

desinformação.  

Os métodos 

convencionais estão 

repletos de mitos e 

erros, e as pessoas 

são enganadas por 

escolas de Inglês que 

só buscam o lucro. 

Seja bem-vindo ao 

sucesso! 

 

  

SIGA 

@JacksonRogerOficial 
www.jacksonroger.com 

SIGA 
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very angry = furious 

 
 My mother was furious. 

Minha mãe estava furiosa. 
 

Very bad = awful 

 
 You're awful at keeping secrets. 

Você é horrível em guardar segredos. 
 

very beautiful = gorgeous  

 
 You are absolutely gorgeous. 

Você está simplesmente deslumbrante. 
 

Very careful = cautious 

 
 You must be cautious. 

Você deve ser cuidadoso. 
 

very clean = spotless  

 
 I want this place spotless. 

Quero este lugar bem limpo. 
 

very clear = obvious, transparent  

 
 It's obvious that you're wrong. 

Está muito claro que você está errado. 
 

very cold = freezing 

 
 It’s freezing outside! 

Está muito frio lá fora 
 

very confused = perplex 

 
 The problem perplexed me. 

O problema me deixou extremamente confuso. 
 

very cute = adorable 

 
 Her cat is adorable. 

O gato dela é muito fofinho. 
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very dangerous = perilous  

 
 These roads are perilous. 

Estas estradas são perigosas.  
 

very difficult = arduous 

 
 The work was arduous. 

O trabalho foi árduo.  
 

very exciting = exhilarating 

 
 My first parachute jump was an exhilarating experience. 

Meu primeiro salto de paraquedas foi uma experiência emocionante. 
 

very expensive = costly 

 
 He made many costly purchases. 

Ele fez muitas compras caras. 
 

Very funny = hilarious 

 
 You should read this book - it's hilarious. 

Você precisa ler este livro. Ele é muito engraçado.  
 

very good = wonderful, great, excellent  

 
 I saw a wonderful movie last night. 

Vi um filme maravilhoso na noite passada. 
 

 I had a great teacher. 
Eu tive um ótimo professor. 

 
 Your plan seems excellent. 

Seu plano me parece excelente. 
 
 

very happy = delighted 

 
 She will be delighted to see you. 

Ela ficará muito feliz em te ver.  
 

very hard = difficult 

 
 English is not a difficult language to learn. 

Inglês não é um idioma difícil de aprender.  
 

Very hungry = starving 

 I’m starving. 
Estou morrendo de fome. 
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very important = significant, essential  

 
 He has made a significant decision. 

Ele tomou uma importante decisão. 
 

 The telephone is essential to modern life. 
O telefone é essencial para a vida moderna. 

 

Very Interesting = Fascinating 

 
 This book is fascinating. 

Este livro é fascinante. 
 

Very nice =   Lovely 

 
 My grandfather’s house is a lovely place.  

A casa do meu avô é um lugar encantador.  
 

very noisy = deafening 

 
 The noise is deafening. 

O barulho é ensurdecedor. 
 

very old = ancient  

 
 I am interested in ancient Egyptian history. 

Estou interessado na história do Egito antigo. 
 

very rich = wealthy 

 
 She is a wealthy woman. 

Ela é uma mulher muito rica. 
 

very scary = petrified  

 
 I've always been petrified of being alone.  

Sempre tive muito medo de ficar sozinho. 
 

very shocked = stupefied  

 
 We were so stupefied by the News. 

Nós ficamos chocados com a notícia.  
 

Very shy = Timid  

 
 The new student is timid.  

O novo aluno é tímido.  
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Very silly = Foolish 

 
 Son, don't be foolish! 

Filho, não seja tolo! 
 

Very small = Tiny 

 
 These buildings look so tiny. 

Os prédios parecem tão minúsculos. 
 

Very smart = intelligent  

 
 I met an intelligent boy who speaks six languages.  

Conheci um menino inteligente que fala seis idiomas.  
 

Very strange = Outlandish 

 
 My neighbor is outlandish. I don’t like him.  

Meu vizinho é estranho. Eu não gosto dele.  
 

Very sweet = Thoughtful 

 
 She's a really thoughtful person. 

Ela é realmente uma pessoa muito doce.  
 

Very thirsty = Parched 

 
 Give me a drink I'm parched. 

Me de algo para beber, estou com muita sede.  
 

very tired = exhausted 

 
 I’m exhausted. Let’s call it a day!  

Estou exausto. Vamos encerrar o trabalho por hoje.  
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