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CONJUNÇÕES
1. According to ... :De acordo com ...
2. All things considered, ... / Finally, ... / In summary, … :Levando tudo isso em consideração,
... / Em resumo, ...
3. Although … / Even though … / Even if … :Embora ... / Mesmo que ...
4. As a rule ... :Via de regra ...
5. As far as I know, ... / As far as I can tell, ... / To the best of my knowledge, … :Pelo que eu
sei, ... / Pelo que me consta, ... / Que eu saiba, ...
6. As far as I’m concerned, … :No que se refere a mim, ... / No que diz respeito a mim, ...
7. As long as … :Desde que …
8. As time goes by, ... :À medida em que o tempo passa, ...
9. Aside from ..., :Afora isso, ...
10. Besides that, … / In addition to that, … :Além disto, ...
11. By the way, ... :A propósito, por falar nisso, ...
12. Especially ... / Mainly ... :Principalmente ...
13. Except for ... :A não ser por ... / Com exceção de ...
14. Finally, ... / At last, ... :Finalmente, ... / Por fim, ...
15. First of all, ... / In the first place, ... / To begin with, ... :Em primeiro lugar, ... / Para
começar, ...
16. For example, ... / For instance, ... :Por exemplo, ...
17. For this reason, ... / With this in mind, … :Por esta razão, ... / Tendo isto em mente ...
18. From now on ... :A partir de agora ... / De agora em diante ...
19. However, … :Entretanto, ... / No entanto, ...
20. I’m planning to stay in Brazil for some time. / ... for a while. / For the time being ... :Por
enquanto pretendo ficar no Brasil.
21. In other words, … / That is, … :Em outras palavras, ... / Quer dizer, ...
22. In spite of ... / Despite ... :Apesar de ...
23. In the meantime, ... / Meanwhile, ... :Nesse meio tempo, ... / Enquanto isso, ...
24. In the midst of ... :Em meio a ...
25. Instead of ... / In place of ... :Em vez de ... / Ao invés de ...
26. Nevertheless, ... /Still, ... :Mesmo assim, ...
27. On the other hand, … :Por outro lado, ... / Em compensação, ...
28. Otherwise … :Senão ... / Do contrário ...
29. Since … :Uma vez que ... / Já que ...
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30. So far everything is OK. / Up till now ... :Por enquanto está tudo bem. / Até agora ...
31. So that ... / In order that … :De maneira (forma) que ...
32. The main reason ... :A principal razão ... / O principal motivo ...
33. Therefore, ... / So, … :Portanto, ...
34. Unless ... :A não ser que ...
35. Unlike ... :Ao contrário de ...
36. Whenever ... :Sempre que ...
37. While ... / Whereas … :Enquanto que ... / Ao passo que ...
38. Without any question … :Sem dúvida …
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