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Traduzir pdf ingles

Desfrute de traduções precisas e fluidas com a mais recente tecnologia introduzida pela Reverse, Neural Machine Translation (NMT), que já é usada por uma das maiores empresas e empresas de tradução. Seus textos originais são automaticamente revisados com o verificador ortografal integrado,
resultando em uma tradução de maior qualidade. Ouça as letras faladas por falantes nativos e melhore sua fluência. Use dicionários integrados para melhorar a tradução: sinônimos de um clique e traduções com exemplos em contexto. Articular verbos em todos os modos e horários, em 10 idiomas,
incluindo inglês, francês, espanhol, alemão, árabe, japonês, russo Você se beneficia do uso de traduções reversa em suas atividades diárias: copiar com um clique, imprimir ou usar as traduções em sua comunicação de e-mail. Tradutor inglês Português Traduzir enquanto digita documentos de arrastar e
soltar de qualidade líder mundial Traduzir agora Obter uma tradução rápida e gratuita! Primeiro, escolha a língua Não e Sobre. Em seguida, digite seu texto - até 160 caracteres por vez e até 2.000 por dia - e clique em Traduzir. Escolha entre dicionários baseados em corpus para estudantes de todos os
níveis da língua inglesa. São ideais para aqueles que se preparam para os exames de Cambridge English e IELTS. O dicionário de inglês contém o Cambridge Advanced Learner's Dictionary, o Cambridge Academic Content Dictionary e o Cambridge Business English Dictionary. O Dicionário do Aprendiz
de Cambridge é perfeito para estudantes intermediários. Digite seu texto aqui. (Inglês, português, francês, espanhol, alemão, italiano, russo, holandês, polonês, japonês e chinês) Combinações mais populares em DeepL Tradutor: Português-Inglês, Português-Espanhol e Francês-Português. Traduzir
Enquanto você está digitando a qualidade líder mundial, documentos de sono e queda traduzem o WordReference English-English Dictionary © 2020:Traduza as principais traduções WordReference English-Portuguese Dictionary © 2020:Entradas correspondentes do outro lado do dicionário Traduções
traduzem [sth] verbo vtrtransitivo: Verbo que um objeto direto-objeto-objeto- por exemplo Diga algo. Ela encontrou o gato. (linguagem) traduzindo vtverb transitivo: Verbos complementares, diretos ou indiretos. Por exemplo, fornecer ajuda, como música, etc. Simone traduz romances para viver. Simone
traduz romances para viver. traduzir [sth] em [sth] vtr + prep (em linguagem) traduzindo transição vtverbo: Verbos que têm reposição, direta ou indiretamente. Por exemplo, fornecer ajuda, como música, etc. Maria traduz documentos legais para o português. traduzir verbo viintransitivo: Verbo não pega
um objeto direto - por exemplo, eles brincam. Ele chegou. (linguagem) (linguagem) traduzindo v int Alex traduz para viver. Alex se traduz como profissão. render [sth] em [sth] verbo vtrtransitivo: Verbo que leva um objeto direto - Diz alguma coisa. Ela encontrou o gato. (traduzir (traduzir vtverb transitivo:
verbos complementares, diretas ou indiretas. Por exemplo, fornecer ajuda, como música, etc. Robert pediu a Oliver para ajudá-lo a fazer seu discurso em francês. Robert pediu a Oliver para ajudá-lo a traduzir seu discurso para o francês. Traduções complementares traduzem verbo viintransitivo: Verbo
não pega um objeto direto - por exemplo, eles brincam. Ele chegou. (explicar) (explicar)traduzir, explanar v int Eu não consigo entender este jargão. Você pode traduzir? traduzir [sth] verbo vtrtransitivo: Verbo tomando um objeto direto - por exemplo, Diga alguma coisa. Ela encontrou o gato.
(explicar)traduzir, explicar vtverb transitivo: Verbos complementares, diretos ou indiretos. Por exemplo, ajuda a fornecer, como música, etc. você traduz essas instruções para mim? coloca [sth] em [sth] vtr + prep (translate)translate, verter vtverbo transitivo: Verbos que têm complementar, direta ou
indireta. Por exemplo, fornecer ajuda, como música, etc. Faça os ingleses franceses. Por favor, traduza do inglês para o francês. Formas compostas: verbo vtrtransitivo mal interpretado: Verbo tomando um objeto direto - por exemplo, Diga alguma coisa. Ela encontrou o gato. (traduzir erroneamente)
traduzir mal loc vlocution verbal: conjunto de verbos auxiliares (geralmente 'ser', 'ser', 'ter', 'ser') e verbo principal (geralmente infinitivo, ou particípio). traduzir mal [sth] verbo vtrtransitivo: Verbo tomando um objeto direto - por exemplo, Diga alguma coisa. Ela encontrou o gato. (tradução incorreta)traduzir
incorretamente loc vlocution verbal: Conjunto de verbos auxiliares (geralmente 'ser', 'to', 'ter', 'ter') e verbo principal (geralmente infinitivo, ou particípio). traduzir para [sth] vi + prep figurativa (resulte em) (pensamento) traduzir para vp + prep result em vt + prep Essas medidas se traduzem em maior
crescimento do emprego. Essas medidas levam a um aumento maior no número de empregos. traduzir em [sth] vi + prep (become) (concebido) traduzindo pronominal /reflexivo vpverb: Verbos que precisam do pronome como. Por exemplo, se machucar, reclamar, etc. Infelizmente, talento não se traduz
em riqueza. Digite seu texto aqui para traduzir. (Inglês, português, francês, espanhol, alemão, italiano, russo, holandês, polonês, japonês e chinês) Combinações de tradução mais populares em DeepL Tradutor: Inglês-Português e Espanhol-Português. Espanhol-português.
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