
 

Learning How to Drive 

A: Do you know how to drive? 

B: I'm a great driver.  

 

A: Could you teach me how to drive? 

B: Have you gotten your learner's permit? 

 

A: Yes, I have my learner's permit. 

B: Have you ever been behind the wheel? 

 

A: I've only driven a car one time. 

B: You do know all the controls in the car, 

don't you? 

 

A: I know them. 

B: Tell me when you want me to teach you. 

 

A: We can do it when you have some time. 

B: I'm not busy tomorrow. Call me then. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Você sabe dirigir? 

B: Eu sou uma ótima motorista. 

 

A: Você poderia me ensinar a dirigir? 

B: Você conseguiu sua licença provisória? 

 

A: Sim, eu tenho a minha licença 

provisória. 

B: Você já esteve atrás do volante? 

 

A: Eu só dirigi um carro uma vez. 

B: Você sabe mesmo todos os controles no 

carro, não sabe? 

 

A: Eu conheço eles. 

B: Me diz quando você quer que eu te 

ensine. 

 

A: Nós podemos fazer isso quando você 

tiver algum tempo. 

B: Eu não estou ocupada amanhã. Me liga 

então. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
A: Do you know how to drive? 

Você sabe como dirigir? 

I know how to dance. = Eu sei como dançar. / Eu sei dançar. 

 

B: I'm a great driver.  

Eu sou uma ótima motorista. 

 

A: Could you teach me how to drive? 

Você poderia me ensinar como dirigir? 

You could do that today. = Você poderia fazer isso hoje. 

Could you do that today? = Você poderia fazer isso hoje? 

 

B: Have you gotten your learner's permit? 

Você obteve/conseguiu sua licença provisória?  (permissão de aluno) 

Learner’s permit é uma licença para quem está aprendendo a dirigir mas ainda não cumpriu 

todos os requisitos para obter a carteira de motorista. (Driver’s license) 

 

Have you gotten a good education? = Você recebeu / obteve uma boa educação? 

You have gotten a good education. = Você recebeu / obteve uma boa educação. 

 

The lion’s cave. = A caverna do leão. 

 

A: Yes, I have my learner's permit. 

Sim, eu tenho a minha licença provisória. 

The women’s restroom is there. O banheiro das mulheres é lá. 

 

 

 

 

 



 
B: Have you ever been behind the wheel? 

Você já esteve atrás do volante? 

Em inglês geralmente eles não falam apenas “volante”, eles falam “volante de direção”, que é 

“steering wheel”. 

 

Have you ever played soccer? = Você já jogou futebol? 

 

A: I've only driven a car one time. 

Eu só dirigi um carro uma vez. 

I have only been there one time. = Eu só estive lá uma vez. 

I have been there one time. = Eu estive lá uma vez. 

 

B: You do know all the controls in the car, don't you? 

Você sabe mesmo todos os controles no carro, não sabe? 

I want to see you. = Eu quero te ver. 

I really want to see you. = Eu realmente quero te ver. 

I really do want to see you. = Eu realmente quero muito te ver. 

 

You want to eat, don’t you? = Você quer comer, não quer? 

 

A: I know them. 

Eu sei eles. / Eu conheço eles. 

 

B: Tell me when you want me to teach you. 

Me diz quando você quer que eu te ensine. 

 

A: We can do it when you have some time. 

Nós podemos fazer isso quando você tiver algum tempo. 

 

B: I'm not busy tomorrow. Call me then.  

Eu não estou ocupada amanhã. Me liga então. 
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