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Texto

Tradução livre

Sara went shopping

Sara foi às compras

Sara Smith, a Pasadena resident, went
shopping. She is 30, and has lived at 3037 N.
Foothill Street since 1992. Sara has been
married to John for seven years. They have
two children; Bob is five years old and
Nancy is three. Sara owns a 1995 four-door
blue Toyola. At 9 a.m., Sara got into her car
and drove to Barget, a department store a
mile away.

Sara Smith, uma residente em Pasadena, foi
às compras. Ela tem 30 anos, e vive na Rua
N. Foothil No. 3037 desde 1992. Sara está
casada com John há sete anos. Eles têm duas
crianças; Bob está com cinco anos e Nancy
está com três. Sara possui um Toyola azul de
quatro portas ano 1995. Às 9 horas da
manhã, Sara pegou seu carro e dirigiu para a
Barget, uma loja de departamento distante
uma milha.

Barget was having a holiday sale. Sara
bought a four-slice toaster for $29.95 plus
tax. The regular price was $39.95. She paid
by check. On her way home, Sara stopped at
MilkPlus to buy a gallon of nonfat milk. The
milk was $3.50. Sara got 50 cents back in
change.

Barget está tendo um dia de descontos. Sara
comprou uma torradeira para quatro fatias
por 29,95 dólares mais impostos. O preço
sem desconto era 39,95 dólares. Ela pagou
com cheque. Na volta para casa, Sara parou
no MilkPlus para comprar um galão de leite
sem gordura. O leite estava a 3,50 dólares.
Sara pegou 50 centavos de troco.

Sara arrived home at 10 a.m. John and the
kids were still sleeping. She woke them up
and then made a hot and nutritious breakfast
for everyone.

Sara chegou a casa às 10 horas. John e as
crianças ainda estavam dormindo. Ela os
acordou e depois fez um quente e nutritivo
café da manhã para todos.

Baseado no site http://www.rong-chang.com
Anotações
Fat = gordura
Nonfat = sem gordura (desnatado)

