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Introdução

S

eja muito bem-vindo(a) ao livro digital Inglês para Viagem.
Este material possui o contéudo ideal para você alavancar
o seu nível da língua inglesa através do estudo de Listening e
Speaking de Frases mais usadas em viagens internacionais.
Este e-book possui 900 Frases diversas do cotidiano, repletas de
vocábulos, palavras e expressões na língua inglesa que vão do
Básico ao Avançado.
Estas frases foram escritas e gravadas por nativos e traduzidas
por uma equipe de profisionais no Brasil através da escola
Jackson Roger Idiomas ME.
Lembre-se que a tradução das frases podem mudar
dependendo do contexto.
Bons estudos!
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Iniciando uma
Conversa com
alguém!
Conheças as proncipais Frases e
perguntas que fazemos em inglês para
iniciar uma conversa com alguém.
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Iniciando uma Conversa com Alguém.
1.

Hi.
Oi.

2.

Hello!
Olá!

3.

Hi there!
Olá

4.

Howdy!
Olá (Informal)

5.

Hi guys!
Olá pessoal!

6.

Hello everyone!
Olá a todos!

7.

Good morning!
Bom dia!

8.

Good Afternoon!
Boa Tarde!

9.

Good evening!
Boa noite!

10. How are you?
Como você está?
11.

I’m good, thanks!
Estou bem, obrigado!

12.

How are you doing?
Como vai você?

13.

Pretty good!
Eu estou bem!

14. I’m great! Thanks for asking.
Eu estou bem! Obrigado por perguntar.
15. And you?
E você?
16. How about you?
E você?
17.

How do you do?
Como vai?

18. Good, thanks!
Bem, obrigado!
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19. How’s it going?
Como tá indo?
20. So so.
Mais ou menos.
21.

How’s your life?
Como vai a vida?

22. How have you been?
Como tem estado?
23. I’ve been working a lot.
Tenho trabalhado muito.
24. What have you been up to?
O que você tem feito?
25. Nothing special!
Nada de especial.
26. What’s up?
E aí?
27. Not much!
Nada de mais!
28. Long time no see!
Faz tempo que não te vejo.
29. Hey, dude! What are you doing?
Ei cara! O que você está fazendo?
30. I’m just watching TV.
Estou apenas assistindo TV.
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Falando sobre você
em inglês!
Frases e perguntas usas em inglês para
se aprensentar em qualquer contexto
social.

9

Falando sobre Você!
1.

My name is Robert.
Meu nome é Robert.

2.

Could you introduce yourself?
Você poderia se apresentar?

3.

Please, talk about you!
Por favor, fale sobre você.

4.

Let me introduce myself; I’m Mark.
Deixe-me apresentar-me; eu sou Marcos.

5.

Hello, I’m Bruno Ferreira and I live in Brazil.
Olá, sou Bruno Ferreira e moro no Brasil.

6.

I’m a businessman and I’m from São Paulo.
Sou empresário e sou paulista.

7.

I’d like to introduce myself.
Eu gostaria de me apresentar.

8.

I’m called Roberto, but my friends call me Rob.
Eu me chamo Roberto, mas meus amigos me chamam de Rob.

9.

I’m a doctor in Brazil.
Sou médico no Brasil.

10. I love cooking and exercising.
Eu amo cozinhar e me exercitar.
11.

Where are you from?
De onde você é?

12.

I’m from Brazil.
Eu sou do Brasil.

13.

Wow, this is nice! I’m from England.
Que legal, eu sou da Inglaterra.

14. Where do you come from?
Você vem de onde?
15. I come from The United States.
Eu sou dos Estados Unidos.
16. Where do you live?
Onde você mora?
17.

I live in São Paulo.
Eu moro em São Paulo.

18. Where do you work?
Onde você trabalha?
19. I work in a big company.
Eu trabalho em uma grande empresa.
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20. What do you do?
O que você faz?
21.

I’m an engineer.
Eu sou um engenheiro.

22. How old are you?
Quantos anos você tem?
23. I’m 45 years old.
Eu tenho 45 anos de idade.
24. When were you born?
Quando você nasceu?
25. I was born in 1974.
Eu nasci em 1974.
26. How long have you been here?
Há quanto tempo você está aqui?
27. I’ve been here for two months.
Estou aqui há dois meses.
28. How long will you be staying here?
Por quanto tempo você vai ficar?
29. I’ll be staying here for a week.
Vou ficar aqui por uma semana.
30. Have you ever been abroad?
Você já esteve no exterior?
31.

No. I haven’t.
Não, nunca estive.

32. Not yet. It will be my first trip.Ainda não.
Será minha primeira viagem.
33. Yes, I have.
Sim, já fui.
34. What college or university did you go to?
Que faculdade ou universidade você frequentou?
35. And what degree did you get?
E em que você formou?
36. Did you go to college or university?
Você foi pra faculdade ou Universidade?
37. I went to USP university.
Eu fui para universidade.
38. I graduated in Business management.
Eu me formei em gestão empresarial.
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Apresentando
e conhecendo
pessoas!
Aprenda as principais frases e perguntas
usadas para apresentar ou conhecer
alguém em inglês.

12

Apresentando e Conhecendo Pessoas.
1.

Nice to meet you!
Prazer em conhecê-lo! / Prazer!

2.

Pleased to meet you.
Prazer em conhecê-lo.

3.

I’m happy to meet you.
Fico feliz em conhecê-lo.

4.

The pleasure is all mine.
O prazer é todo meu.

5.

This is John. He lives in Mexico.
Este é o John. Ele mora no México.

6.

I’d like to introduce you to Tom.
Gostaria de apresentá-lo ao Tom.

7.

I’d like to meet your father.
Gostaria de conhecer seu pai.

8.

Jack, please meet Mark.
Jack, por favor, conheça o Mark.

9.

Mary, this is John. John this is Mary.
Mary, este é o John. John, esta é a Mary.

10. This is my friend, Rebecca!
Essa é minha amiga, Rebeca!
11.

Hi, Rebecca! It’s nice to meet you.
Olá, Rebeca! Prazer em conhecê-lo.

12.

Can you tell me about your parents?
Pode me falar sobre seus pais.

13.

Sure, of course!
Sim claro!

14. My father is a doctor, and my mother is a teacher at school.
Meu pai é médico e minha mãe é professora na escola.
15. What does he look like?
Como ele é?
16. He is tall and a little fat. He has brown hair.
Ele é alto e gordinho. Ele tem cabelo castanho.
17.

My mom has long blonde hair and blue eyes.
Minha mãe tem cabelos loiros longos e olhos azuis.

18. Did you see this woman over here?
Você viu essa mulher aqui?
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19. Yes, I saw her 10 minutes ago.
Sim, eu a vi 10 minutos atrás.
20. Can you describe to me what she was wearing?
Pode me descrever o que ela estava vestindo?
21.

She was wearing a pink skirt and a red t-shirt.
Ela estava usando uma saia rosa e uma camiseta vermelha.

22. And what about this man, did you see him?
E esse homem, você o viu?
23. Yes, I saw him as well.
Sim, eu também o vi.
24. He was wearing jeans and a blue t-shirt.
Claro, ele estava usando jeans e uma camiseta azul.
25. Who is the person next you?
Quem é a pessoa ao seu lado?
26. She is my mother sister.
Ela é minha irmã.
27. Who is he?
Quem é ele?
28. This is my son. His name is Patrick.
Este é meu filho, o nome dele é Patrick.
29. This is my girlfriend.
Este é a minha namorada.
30. Do you know my wife?
Você conhece minha esposa?
31.

This is my wife, Laura!
Esta é minha esposa Laura.

32. This is my daughter, she is a nurse.
Esta é minha filha, ela é enfermeira.
33. That guy over there is nephew.
Aquele cara lá é meu sobrinho.
34. Who were you talking to?
Com quem você estava falando?
35. I was talking to my husband.
Eu estava falando com meu esposo.
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Conhecendo
Alguém.
Frases e perguntas usadas para conhecer
alguém e suas opiniões.
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Conhecendo Alguém.
1.

Do you like this?
Você gosta disso?

2.

Yes, I do. I like it a lot.
Sim eu quero. Eu gosto muito.

3.

No, sorry. I don’t like.
Não, desculpe. eu não gosto.

4.

Do you like to cook?
Você gosta de cozinhar?

5.

No, I don’t like cooking.
Não, eu não gosto de cozinhar.

6.

Yes, I love to cook.
Sim, eu amo cozinhar.

7.

Are you good at cooking?
Você é bom em cozinhar?

8.

No, I’m not good at cooking.
Não, eu não sou bom em cozinhar.

9.

I only know how to fry eggs.
Eu só sei fritar ovos.

10. What’s your favorite food?
Qual sua comida favorita?
11.

My favorite food is spaghetti.
Minha comida favorita é o espaguete.

12.

What kind of food do you like?
Que tipo de comida você gosta?

13.

I love Japanese food.
Eu amo comida japonesa.

14. Do you live in a house or an apartment?
Você mora em casa ou apartamento?
15. I live in an apartment downtown.
Eu moro em um apartamento no centro.
16. Have you ever lived in another country?
Você já morou em outro país?
17.

Yes, I have. I lived in France for two years.
Sim, eu tenho. Morei dois anos na França.

18. Have you ever been abroad?
Você já esteve no exterior?
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19. Yes, I have been abroad twice. In
Canada and Australia.
Sim, já estive no exterior duas vezes. No
Canadá e na Austrália.
20. No, I’ve never been abroad.
Não, eu nunca estive no exterior.
21.

How do you spend your free time?
Como você passa seu tempo livre?

22. What do you do on weekends?
O que você faz nos finais de semana?
23. Do you like sports?
Você gosta de esportes?

37. What do you call it in English?
Como você chama isso em inglês?
38. How do you say this in English?
Como se diz isso em inglês?
39. Can you translate this for me, please?
Você pode traduzir isso para mim, por favor?
40. Do you understand me?
Você me entende?
41. I don’t understand.
Não entendo.

24. Yes, I’m a big fan of soccer!
Sim, eu sou um grande fã de futebol!
25. What hobbies do you have?
Quais hobbies você tem?
26. I love to draw and play the guitar.
Eu amo desenhar e tocar violão.
27. What languages do you speak?
Quais línguas você fala?
28. I speak Portuguese and English.
Falo português e inglês.
29. How long have you been studying
English for?
Há quanto tempo você estuda inglês?
30. I’ve been studying English for one year.
Estou estudando inglês há um ano.
31.

Do you speak English?
Você fala inglês?

32. Does anybody here speak Portuguese?
Alguém aqui fala português?
33. I don’t speak much English.
Eu não falo muito inglês.
34. What do you call this?
Como você chama isso?
35. What does this word mean?
O que essa palavra significa?
36. Would you say that again, please?
Você diria isso de novo, por favor?
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Despedindo-se de
Alguém.
Encerrar uma conversa ou se despedir
é muito comum no dia a dia. Por isso,
reunimos aqui as principais frases
usadas ao se despedir de alguém em
inglês.
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Despedindo-se de alguém.
1.

See you later.
Até mais.

2.

See you tomorrow.
Vejo você amanhã.

3.

See you around.
Até a próxima.

4.

Bye bye.
Tchau tchau

5.

Thank you, it was nice seeing you.
Obrigado, foi bom te ver.

6.

It was great! But I have to go now.
Foi ótimo! Mas eu tenho que ir agora.

7.

See you soon.
Vejo você em breve.

8.

Take care.
Se cuida!

9.

Have a great trip!
Tenha uma boa viagem!

10. Goodbye!
Adeus!
11.

Good night.
Boa noite.

12.

I’m late, I have to leave now.
Estou atrasado, tenho que sair agora.

13.

I gotta go now.
Eu tenho que ir agora.

14. Well, the food was delicious, but I have to go now.
Bem, a comida estava deliciosa, mas eu tenho que ir agora.
15. Thank you for everything, I enjoyed it a lot!
Obrigado por tudo, gostei muito!
16. I loved spending the day with you.
Adorei passar o dia com você.
17.

I won’t take your time anymore! I have to go.
Não vou mais tomar seu tempo! Eu tenho que ir.

18. Talk to you soon!
Falo com você em breve!
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19. It’s time to say goodbye.
É hora de dizer adeus.
20. I’m so happy to see you again.
Estou tão feliz em vê-lo novamente.
21.

It was great to see you again.
Foi ótimo te ver novamente.

22. Let’s keep in touch!
Vamos manter contato!
23. Nice! See you soon. Bye!
Legal! Vejo você em breve. Tchau!
24. I’ll see you at 7 o’clock.
Vejo você às 7 horas.
25. I’ll be waiting for you. Bye!
Eu vou estar esperando por você. Tchau!
26. I must be going.
Eu devo ir.
27. I’m off.
Estou indo.
28. Have a nice day, bye bye!
Tenha um bom dia, tchau!
29. Catch you later.
Te pego mais tarde.
30. I gotta take off.
Eu tenho que sair.
31.
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Pedindo Desculpas.
Frases mais comuns relacionadas a
pedido de desculpas ou perdão.

21

Pedindo Desculpas.
1.

I’m sorry.
Eu sinto Muito

2.

So sorry.
Sinto muito

3.

It was an accident.
Foi um acidente.

4.

No problem.
Sem problemas.

5.

No big deal.
Nada demais.

6.

Please forgive me.
Por favor me perdoe.

7.

Don’t worry about it.
Não se preocupe com isso.

8.

Forget about it. It’s okay.
Esqueça isso. Está bem.

9.

I sincerely apologize for doing this.
Peço sinceras desculpas por fazer isso.

10. That’s okay.
Tudo bem.
11.

My apologies for keeping you waiting.
Minhas desculpas por mantê-lo esperando.

12.

It doesn’t matter.
Não importa.

13.

It won’t happen again.
Não vai acontecer novamente.

14. I feel really bad.
Eu me sinto muito mal.
15. It was my fault.
Foi minha culpa.
16. I hope you can forgive me.
Eu espero que você possa me perdoar.
17.

I was wrong on that. I’m sorry.
Eu estava errado nisso. Eu sinto muito.

18. My bad!
Foi mal!
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19. I owe you an apology.
Eu te devo desculpas.
20. Don’t apologize.
Não peça desculpas.
21.

Don’t mention it.
Não o mencione.

22. Excuse me!
Desculpe!
23. It was not your fault.
Não foi sua culpa.
24. Never mind.
Esquece.
25. I’m sorry I didn’t see you here.
Lamento não te ver aqui.
26. That’s all right.
Está tudo bem.
27. I’m sorry about what I said.
Eu realmente sinto muito pelo que eu disse.
28. I’m ashamed of doing this.
Tenho vergonha de fazer isso.
29. No need to be ashamed.
Não precisa ter vergonha.
30. I’m sorry this has happened to you.
Lamento que isso tenha acontecido com você.
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Dados Pessoais.
Conseguir passar informações pessoais
é fundamental. Visto que as vezes é
necessário por questões burocráticas de
cada país.

24

Dados Pessoais.
1.

What’s your full name?
Qual é o seu nome completo?

2.

My full name is Sarah Johnson Patrick.
Meu nome completo é Sarah Johnson Patrick.

3.

What’s your phone number?
Qual é o seu número de telefone?

4.

My phone number is 9924-5684.
Meu telefone é 9924-5684.

5.

Do you have email?
Você tem email?

6.

Yes, my email address is JohnRock@gmail.com.
Sim, meu endereço de e-mail é JohnRock@gmail.com.

7.

Are you on Whatsapp?
Você tem whatsapp?

8.

Sure. My WhatsApp number is 9934-7565.
Claro, tenho. Meu numero de Whatsapp é 9934-7565

9.

Are you on Instagram?
Você está no Instagram?

10. Yes, I’m. My Instagram username is “LauraBrazil”.
Meu nome de usuário do instagram é “LauraBrazil”.
11.

Have you brought your ID card with you?
Você trouxe seu cartão de identificação com você?

12.

Yes, actually I have my passport.
Sim, na verdade eu tenho meu passaporte.

13.

What’s your passport number?
Qual é o número do seu passaporte?

14. It’s FCX9574.
É FCX9574.
15. Please, fill up this form.
Por favor preencha este formulário.
16. How tall are you?
Qual a sua altura?
17.

I’m 5 feet 6 inches.
Eu tenho 5 pés e 6 polegadas.

18. Are you married?
Você é casado?
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19. Yes, I’m married.
Sim sou casado.
20. No, I’m single.
Não, eu sou solteiro.
21.

Do you have children?
Você tem filhos?

22. Yes, I have two kids.
Sim, eu tenho dois filhos.
23. Where do you live?
Onde você mora?
24. I live in Brazil. Rio de Janeiro to be exactly.
Eu moro no Brasil. Rio de Janeiro para ser exato.
25. Where do you work?
Onde você trabalha?
26. I work in a Bank.
Eu trabalho num banco.
27. What’s your zip code?
Qual é o seu CEP?
28. It’s 78148.
É 78148.
29. What’s your address?
Qual o seu endereço?
30. My address is Monica Street, 723 Arizona.
Meu endereço é Rua Mônica, 723 Arizona.

Página

25

© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.

26

Pedindo
Informações.
Frases e perguntas usadas para pedir
alguma informação em inglês, em
qualquer lugar.
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Pedindo Informações.
1.

Hi, can you help me?
Oi, você pode me ajudar?

2.

Can you tell me how I can get to the stadium
Você pode me dizer como posso chegar ao estádio?

3.

Excuse me, do you know where is the museum?
Com licença, você sabe onde é o museu?

4.

Hi, I can’t find my hotel, can you help me?
Oi, não consigo achar meu hotel, pode me ajudar?

5.

How can I get to the hotel from the airport?
Como posso chegar ao hotel saindo do aeroporto?

6.

Hi, I’m looking for the Brazilian embassy. Can you help me?
Olá, estou procurando a embaixada brasileira. Pode me ajudar?

7.

There’s a Brazilian embassy in Washington D.C.
Há uma embaixada brasileira em Washington D.C.

8.

Excuse me, do you know where the zoo is?
Com licença, você sabe onde é o zoológico?

9.

Hi, I’m a little lost here. Can you help me?
Olá, estou um pouco perdido aqui. Pode me ajudar?

10. Hi there, I’m looking for a hospital. May you help me?
Olá, estou procurando um hospital. Você pode me ajudar?
11.

Do you know if there is a supermarket around here?
Sabe se há um supermercado por aqui?

12.

Yes, the supermarket is not far from here. You can go there on foot.
Sim, o supermercado não é longe daqui. Você pode ir lá a pé.

13.

Do you know if there is a store as well?
Você sabe se tem loja também?

14. Sure, there is a store over there.
Claro, há uma loja ali.
15. Yes, It’s over there.
Sim, fica bem ali.
16. Sorry, I can’t help you.
Lamento, não sei / Não posso te ajudar.
17.

Excuse me. Is there any Starbucks nearby?
Com licença. Há algum Starbucks por perto?

18. No. I’ve never seen it before.
Não, eu nunca vi isso antes.
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19. Can you tell me how to go to France?
Pode me dizer como ir para a França?
20. Sorry. I don’t have any ideas
Desculpa. Eu não tenho nenhuma ideia
21.

Hi, where is the post office?
Oi, onde estão os correios?

22. It’s on the corner. Next to the mall.
Está na esquina. Ao lado do shopping.
23. How do I get to the mall?
Como chegar ao shopping?
24. Go straight down this street for two blocks.
Vá reto por esta rua nesta rua por dois quarteirões.
25. Go straight ahead…
Vá reto / Siga direto...
26. Turn left when you get to Roger Street.
Vire à esquerda quando chegar na Rua Roger.
27. Stay on Roger for half a block.
Fique na rua Roger por meio quarteirão.
28. It’s on the left-hand side.
Fica / Está do lado esquerdo.
29. Just go straight ahead and turn right.
Siga direto e vire à direita.
30. Hi, do you sell maps here? I’m lost.
Olá, você vende mapas aqui? Estou perdido.
31.

Sorry, do you know where the bus stop is?
Desculpe, você sabe onde fica o ponto de ônibus?

32. I need to go downtown.
Eu preciso ir ao centro.

Página

28

© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.

29

Perguntando e
dizendo as horas.
Aprenda neste seção as várias formas
para dizer as horas em inglês.

30

Perguntando e Dizendo
as horas.

18. It’s half past six.
São 6h30.
19. It’s ten past five.
São 5h10.
20. It’s ten past nine.
São 9h10.

1.

What time is it?
Que horas são?

2.

Do you know what time it is?
Você sabe que horas são?

3.

Sure, It’s five o’clock.
São cinco horas em ponto.

4.

It’s seven o’clock.
São sete horas.

5.

It’s three o’clock.
São três horas.

6.

It’s noon.
É meio dia.

7.

It’s midnight
É meia-noite.

8.

It’s six thirty.
São 6h30.

9.

It’s seven fourteen.
São 7h14.

10. It’s ten forty-five.
São 10h45.
11.

It’s nine fifteen.
São 9h15.

12.

It’s one twenty-one.
É 1h21.

13.

It’s eight thirty-three.
São 8h33.

14. It’s five minutes to five.
São 5 para as cinco (16h55).
15. It’s quarter to four.
Faltam 15 para as 4h (3h45).
16. It’s ten to three.
Faltam 10 para as 3 (14h50).
17.

Página

It’s twenty-one minutes past one.
É 1h21.

30

© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.

31

Pegando Táxi.
Entenda as frases e perguntas corretas
que usadas em inglês para pegar um
táxi.

32

Pegando Táxi.
1.

Could you tell me where I can get a taxi?
Poderia me dizer onde consigo pegar um taxi?

2.

I’d like a taxi, please
Eu gostaria de um táxi, por favor.

3.

Is it possible to get a taxi here?
É possível pegar um táxi aqui?

4.

Where can I find a taxi stand?
Onde posso encontrar um ponto de táxi?

5.

Where can I catch a taxi?
Onde posso pegar um táxi?

6.

Please call a cab.
Por favor, chame um taxi. (Cab e Taxi tem o mesmo significado)

7.

Could you get a cab for me?
Você poderia chamar um táxi para mim?

8.

I’ll call you a taxi.
Eu te chamo um táxi.

9.

What’s your destination?
Qual é o seu destino?

10. Where can I take you?
Onde posso te levar?
11.

I need to go to Queen Square.
Eu preciso ir para Queen Square.

12.

I need to go to this address.
Preciso ir a este endereço.

13.

I don’t know that place. Do you have a map?
Eu não conheço aquele lugar. Você tem um mapa?

14. Can you show me on this map?
Você pode me mostrar neste mapa?
15. Do you take credit card or debit card?
Você aceita cartão de crédito ou cartão de débito?
16. Sure, I take.
Claro, eu aceito.
17.

Can I put my luggage in the trunk?
Posso colocar minha bagagem no porta-malas?

18. Could you help me with my luggage?
Pode me ajudar com minha bagagem?
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19. Sure, I’ll put your luggage in the trunk.
Claro, vou colocar sua bagagem no portamalas.
20. Put on your seat belt, please.
Coloque o cinto de segurança, por favor.
21.

Is it okay if I open a window?
Tudo bem se eu abrir uma janela?

22. Yes, no problem.
Sim, sem problemas.

37. How much do I owe you?
Quanto eu te devo?
38. How much is the ride?
Quanto é a corrida?
39. It’s 15 dollars.
São 15 dólares.
40. Please, give me a receipt.
Por favor, me dê um recibo.

23. I would like to go to the international
airport.
Eu gostaria de ir para o aeroporto
internacional.
24. Could you wait here for a minute?
Você poderia esperar aqui por um minuto?
25. How long will it take to get to the
airport?
Quanto tempo vai levar para chegar ao
aeroporto?
26. It takes about 30 minutes.
Demora cerca de 30 minutos.
27. It is pretty far away.
Está bem longe.
28. Could you drive a bit faster?
Você poderia dirigir um pouco mais rápido?
29. Are you in a hurry?
Está com pressa?
30. No, I’m okay.
Não, estou bem.
31.

I think there’s been an accident.
Acho que houve um acidente.

32. I’ll try a different way.
Vou tentar de uma maneira diferente.
33. Please stop here.
Por favor, pare aqui.
34. Let me off here, please.
Deixe-me sair daqui, por favor.
35. I’d like to get out here.
Eu gostaria de sair daqui.
36. Okay. This is it.
Tudo bem. Então é isso. (Chegamos)
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Pegando Ônibus.
Aprenda as principais frases e perguntas
feitas ao pegar um ônibus no exterior.

35

Pegando Ônibus.
1.

Could you tell me where I can get a bus?
Você poderia me dizer onde eu posso pegar um ônibus?

2.

Where is the bus station?
Onde fica a rodoviária?

3.

Go right ahead and then turn left.
Vá em frente e depois vire à esquerda.

4.

Do you know which bus goes to the city center?
Você sabe qual ônibus vai para o centro da cidade?

5.

Yes, you need to take the 78 bus.
Sim, você precisa pegar o ônibus 78.

6.

Do you know when the 78 bus comes?
Sabe quando chega o ônibus 78?

7.

The bus usually comes every 30 minutes.
O ônibus geralmente vem a cada 30 minutos.

8.

The bus takes so long.
O ônibus demora muito.

9.

Here comes the bus.
Lá vem o ônibus.

10. Where is the stop for the airport?
Onde é a parada para o aeroporto?
11.

Will this bus take me to the museum?
Este ônibus me levará ao museu?

12.

Where is the nearest bus stop?
Onde é o ponto de ônibus mais próximo?

13.

Where can I catch the bus?
Onde posso pegar o ônibus?

14. Does this bus go to the mall?
Esse ônibus vai para o shopping?
15. Are you sure this bus goes to the stadium?
Tem certeza que este ônibus vai para o estádio?
16. Do l have to pay extra for my baggage?
Tenho que pagar mais pela minha bagagem?
17.

Should I pay for my baggage?
Devo pagar pela minha bagagem?

18. Is there a special fee for baggage?
Existe uma taxa especial para bagagem?
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19. No, it’s all included.
Não, está tudo incluído.
20. Where do I have to get off?
Onde devo descer?
21.

Would you please tell me where to get
off at the airport?
Você poderia, por favor, me dizer onde descer
no aeroporto?

37. How long is the ride to Queen Station?
Quanto tempo dura a viagem até a Estação
Queen?
38. Thirty minutes.
30 minutos.

22. When is the next bus to Barcelona?
Quando é o próximo ônibus para Barcelona?
23. At 7 o’clock.
Às 7 horas.
24. Which stop should I get off at?
Que parada que devo sair em?
25. What time does the next bus leave?
A que horas sai o próximo ônibus?
26. It leaves at 6 pm.
Sai às 18h.
27. What time is the last bus?
Que horas é o último ônibus?
28. Midnight.
Meia-noite.
29. What is the fare?
Qual é a tarifa?
30. How much is the fare to New york.
Quanto custa a passagem para Nova York.
31.

It’s 60 dollars.
São 60 dólares.

32. Are there any seats in this bus yet?
Ainda há assentos neste ônibus?
33. Is there any room on the bus?
Há espaço no ônibus?
34. What time does this bus arrive in.
Que horas esse ônibus chega.
35. How long will it take to get there?
Quanto tempo levará para chegar lá?
36. We will get there in two hours.
Chegaremos lá em duas horas.
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Pegando Metrô /
Trem.
Frases e perguntas comuns usadas em
metrô ou trêm.
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Pegando Metrô ou Trem.
1.

Where is the subway station?
Onde é a estação de metrô?

2.

The subway station is on the corner.
A estação de metrô fica na esquina.

3.

What time does the last subway leave?
A que horas sai o último metrô?

4.

It leaves at 11 pm.
Sai às 23h.

5.

I’ve never taken the subway before. I don’t know how it works.
Eu nunca peguei o metrô antes. não sei como funciona.

6.

How do I get to the subway?
Como chego ao metrô?

7.

You have to purchase a MetroCard.
Você tem que comprar um MetroCard.

8.

Is there a subway system map nearby?
Existe um mapa do sistema de metrô nas proximidades?

9.

Where can I see the subway map?
Onde posso ver o mapa do metrô?

10. It’s over there on the wall.
Está ali na parede.
11.

We are going to the Art Gallery. Which subway should we take?
Vamos à Galeria de Arte. Qual metrô devemos pegar?

12.

Take the Line 4 and transfer to Line 2 at the Central Bank.
Pegue a Linha 4 e transfira para a Linha 2 no Banco Central.

13.

Okay, how many stops in total?
Ok, quantas paradas no total?

14. Nine stops.
Nove paradas.
15. How much is a ride?
Quanto é o percurso?
16. What is the fare?
Qual é a tarifa?
17.

It’s 6 euros.
São 6 euros.

18. What is the cost of one ride?
Qual o custo de um passeio?
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19. Two dollars.
Dois dólares.
20. How much are the tickets?
Quanto custa os ingressos?
21.

Three dollars each.
Três dólares cada.

22. Do you know if this subway goes to Clark Station?
Você sabe se esse metrô vai para a Estação Clark?
23. No, it doesn’t. You have to take it on the other side.
Não, não. Você tem que pegá-lo do outro lado.
24. Let’s look at this subway map showing all the lines.
Vamos ver este mapa do metrô mostrando todas as linhas.
25. Don’t we need to get transfers?
Não precisamos de transfers?
26. We don’t need transfers to take connecting trains.
Não precisamos de transferências para pegar trens de conexão.
27. What time does the subway close?
A que horas o metrô fecha?
28. It closes at midnight.
Fecha à meia-noite.
29. How quickly do the trains come?
Com que rapidez os trens chegam?
30. Do the trains run frequently?
Os trens circulam com frequência?
31.

Yes, every 20 minutes.
Sim, a cada 20 minutos.

32. Will the next subway be coming Soon?
O próximo metrô chegará em breve?
33. Yes, it will be here in 10 minutes or so.
Sim, estará aqui em 10 minutos ou mais.
34. Will l have to wait long for the next train?
Vou ter que esperar muito pelo próximo trem?
35. Unfortunately, yes. It will take 40 minutes.
Infelizmente sim. Vai demorar 40 minutos.
36. When will the next train get here?
Quando o próximo trem chegará aqui?
37. The next one will get here at 7h30.
O próximo chegará aqui às 7h30.
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Aeroporto Comprando
Passagens.
Frases e perguntas comuns feitas no
momento da compra de passagem em
aeroportos.

41

Aeroporto - Comprando Passagem.
1.

Hello, how may I help you?
Olá, como posso ajudá-lo?

2.

Hi, I’d like to buy a ticket.
Olá, gostaria de comprar uma passagem.

3.

How many people are traveling?
Quantas pessoas estão viajando?

4.

Just me.
Apenas eu.

5.

Where are you flying to?
Para onde você está voando?

6.

I’d like to buy a ticket to London.
Eu gostaria de comprar uma passagem para Londres.

7.

Would you like a one-way or round-trip ticket?
Você gostaria de uma passagem de ida ou ida e volta?

8.

A round trip ticket, please.
Uma passagem de ida e volta, por favor.

9.

When will you be leaving?
Quando você estará partindo?

10. I’ll be leaving on Wednesday.
Vou partir na quarta-feira.
11.

When will you be returning?
Quando você vai voltar?

12.

I’ll be returning on March 14th.
Voltarei no dia 14 de março.

13.

Would you like an aisle or a window seat?
Você gostaria de um assento no corredor ou na janela?

14. Would you like a wheelchair?
Você gostaria de uma cadeira de rodas?
15. I’m afraid that the bag exceeds the size restrictions.
Receio que a bolsa exceda as restrições de tamanho.
16. Don’t worry, we can check it on scale.
Não se preocupe, podemos verificá-lo em escala.
17.

Let’s put them on the scale, one at a time, please.
Vamos colocá-los na balança, um de cada vez, por favor.

18. Your bags are okay.
Suas malas estão ok.
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19. Did you need any tags for your luggage?
Precisou de alguma etiqueta para sua bagagem?
20. No, it’s not necessary.
Não, não é necessário.
21.

How much is the ticket?
Quanto custa a passagem?

22. It’s $680.00.
São $680,00.
23. I’ll pay with my credit card.
Vou pagar com meu cartão de crédito.
24. I have a layover in Lisbon. Do I have to pick up my luggage there?
Tenho escala em Lisboa. Eu tenho que pegar minha bagagem lá?
25. No, you will pick them up in London. Here is your boarding pass.
Não, você vai buscá-las em Londres. Aqui está o seu cartão de embarque.
26. Be at the gate at least 50 minutes prior to the departure time.
Esteja no portão pelo menos 50 minutos antes do horário de partida.
27. Where can I get a luggage cart?
Onde posso conseguir um carrinho de bagagem?
28. It’s on your left.
Está à sua esquerda.
29. Can I use my laptop on board?
Posso usar meu laptop a bordo?
30. Yes, no problem.
Sim, sem problemas.
31.

Will they be showing an inflight movie?
Eles vão exibir um filme a bordo?

32. Yes, of course. You will be able to watch any available movie.
Sim claro. Você poderá assistir a qualquer filme disponível.
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Aeroporto Fazendo Check-in.
Frases e perguntas mais comuns usadas
no momento do check-in (Embarque).

44

Aeroporto - Fazendo Check-in.
1.

Hello, can I see your ticket and passport, please?
Olá, posso ver sua passagem e passaporte, por favor?

2.

Sure, here you are.
Claro, aqui está.

3.

May I see your ticket?
Posso ver o seu bilhete?

4.

Of course, here it is.
Claro, aqui está.

5.

How much luggage do you have?
Quanta bagagem você tem?

6.

Are you checking any bags?
Você está despachando alguma bagagem?

7.

Just this one.
Só essa.

8.

Yes, Two.
Sim, duas.

9.

OKay, please place your bag on the scale.
Ok, por favor, coloque sua mala na balança.

10. Would you like a window or an aisle seat?
Você gostaria de um assento na janela ou no corredor?
11.

A window seat, please.
Um assento na janela, por favor.

12.

I have a stopover in Chicago. Do I need to pick up my luggage there?
Tenho uma escala em Chicago. Preciso pegar minha bagagem lá?

13.

No, it’ll go straight through to Los Angeles.
Não, vai direto para Los Angeles.

14. How many bags are you checking?
Quantas malas você está levando?
15. Do you have a carry-on bag?
Você tem uma bagagem de mão?
16. Yes, I do.
Sim eu tenho.
17.

Do you require any special assistance?
Você precisa de alguma assistência especial?

18. No, thank you.
Não, obrigado.

Página

44

© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.

45
19. Who packed your bag?
Quem fez sua mala?
20. Me. I packed my bag.
Eu fiz minha mala.
21.

Does it contain any prohibited or dangerous articles?
Contém algum artigo proibido ou perigoso?

22. No, it doesn’t.
Não, não.
23. What is your destination?
Qual é o seu destino?
24. London!
Londres!
25. Please be at the gate thirty minutes before your scheduled flight.
Por favor, esteja no portão trinta minutos antes do seu voo programado.
26. Your flight leaves from gate 19 and boarding begins at 11:20.
Seu voo sai do portão 19 e o embarque começa às 11h20.
27. How do we get to the gate?
Como chegamos ao portão?
28. You have to follow the signs to Departures.
Você tem que seguir as indicações para as partidas.
29. You’ll board at Gate 7.
Você embarcará no Portão 7.
30. Will they be serving a meal today?
Eles vão servir uma refeição hoje?
31.

Yes, it’s included.
Sim, está incluso.

32. Have a great trip.
Tenha uma boa viagem.
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Aeroporto Situações comuns.
Frases e perguntas de situações comuns
em aeroportos.

47

Aeroporto - Situações Comuns.
1.

Your luggage is too heavy.
Sua bagagem é muito pesada.

2.

Are you traveling with any liquids?
Você está viajando com algum líquido?

3.

You can’t take liquids on the plane.
Você não pode levar líquidos no avião.

4.

You have to remove some items to make it lighter.
Você tem que tirar alguns itens para torná-lo mais leve.

5.

Is there anything fragile in your bags?
Há algo frágil em suas malas?

6.

Your bag is too large.
Sua bolsa é muito grande.

7.

Your carry-on bag is too large.
Sua bagagem de mão é muito grande.

8.

Your ticket has expired.
O seu bilhete expirou.

9.

Your flight is delayed.
Seu voo está atrasado.

10. Your connecting flight is delayed.
Seu voo de conexão está atrasado.
11.

Your flight has been canceled.
Seu voo foi cancelado.

12.

Your connecting flight is canceled.
Seu voo de conexão foi cancelado.

13.

The seat number is written on the ticket.
O número do assento está escrito no bilhete.

14. Is the flight on time?
O voo está dentro do horário?
15. Yes, the flight is on time.
Sim, o voo é pontual.
16. No, the flight is delayed.
Não, o voo está atrasado.
17.

Why is the plane late?
Por que o avião está atrasado?

18. The bad weather delayed the plane.
O mau tempo atrasou o voo.
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19. What flight is Tom on?
Em que voo o Tom está?
20. The next flight is at 10:00.
O próximo voo é às 10h.
21.

The flight is expected to arrive at noon.
A previsão é que o voo chegue ao meio-dia.

22. My flight was delayed.
Meu voo atrasou.
23. We expect to arrive at Miami International Airport at eight.
Esperamos chegar ao Aeroporto Internacional de Miami às oito.
24. The airport is closed.
O aeroporto está fechado.
25. I’m at the airport now.
Estou no aeroporto agora.
26. The airport is close by.
O aeroporto fica perto.
27. Please pick me up at the airport at five.
Por favor, me pegue no aeroporto às cinco.
28. I can pick you up at the airport if you like.
Posso buscá-lo no aeroporto, se quiser.
29. I have to go to the airport to meet my family.
Eu tenho que ir ao aeroporto para encontrar minha família.
30. The plane was three hours late due to bad weather.
O avião atrasou três horas devido ao mau tempo.
31.

We bought our plane tickets two months in advance.
Compramos nossas passagens de avião com dois meses de antecedência.

32. I will take the next plane to New York.
Vou pegar o próximo avião para Nova York.
33. The plane is taking off.
O avião está decolando.
34. The plane arrived on time.
O avião chegou na hora.
35. I can’t find my plane ticket.
Não consigo encontrar minha passagem de avião.
36. The plane is about to take off.
O avião está prestes a decolar.
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Na Imigração.
Frases e Perguntas comuns feitas em
imigração no aeroporto antes de entrar
no país.

50

Na Imigração.
1.

May I see your passport, please?
Posso ver o seu passaporte, por favor?

2.

Sure, here it is.
Claro aqui está.

3.

What’s the purpose of your visit?
Qual o propósito de sua visita?

4.

I came to visit my parents.
vim visitar meus pais.

5.

What is the purpose of your trip?
Qual o propósito da sua viagem?

6.

I’m here to visit a friend.
Estou aqui para visitar um amigo.

7.

I came on business.
Eu vim a negócios.

8.

How long will you be staying?
Por quanto tempo você vai ficar?

9.

Two months.
Dois meses.

10. Where will you be staying?
Onde você ficará?
11.

I’ll be staying at Merrion Hotel.
Vou ficar no Merrion Hotel.

12.

What is your occupation?
Qual é a tua profissão?

13.

I’m a businessman.
Sou empresário.

14. I’m a doctor.
Eu sou um médico.
15. Do you have anything to declare?
Você tem algo a declarar?
16. I have nothing to declare.
Eu não tenho nada a declarar.
17.

How much currency are you carrying with you?
Quanto dinheiro você está levando com você?

18. 6,000 euros.
6.000 euros.
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19. How much money do you have?
Quanto dinheiro você tem?
20. 10,000 dollars.
10.000 dólares.
21.

Who is paying for your trip?
Quem está pagando a sua viagem?

22. My grandfather.
Meu avô.
23. Have you visited the United States before, and if so, how long did you stay?
Você já visitou os Estados Unidos antes e, em caso afirmativo, quanto tempo você ficou?
24. Yes, I have. I stayed here for 3 months.
Sim, já. Fiquei aqui por 3 meses.
25. How often do you come to the United States?
Com que frequência você vem aos Estados Unidos?
26. I go to the United States twice a year.
Eu vou para os Estados Unidos duas vezes por ano.
27. What is your final destination?
Qual é o seu destino final?
28. Canada.
Canadá.
29. Who packed your bags?
Quem fez suas malas?
30. I packed them myself.
Eu mesmo as arrumei.
31.
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Hotel.
Frases e perguntas comuns feitas em
hoteis por hóspedes e recepcionistas.
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Hotel.
1.

I’d like to reserve a hotel room.
Gostaria de reservar um quarto de hotel.

2.

Do you have any vacancies?
Você tem alguma vaga?

3.

Yes, we have.
Sim, nós temos.

4.

May I have your full name, please?
Qual seu nome completo, por favor?

5.

My name is John Beaumont.
Meu nome é John Beaumont.

6.

What days do you need that reservation, sir?
Para quantos dias precisa dessa reserva, senhor?

7.

I’m planning to visit London from Friday, April 15 until Monday, April 18.
Estou planejando visitar Londres de sexta-feira, 15 de abril, até segunda-feira, 18 de abril.

8.

How long will you be staying?
Por quanto tempo você vai ficar?

9.

I’ll be staying for three nights.
Vou ficar por três noites.

10. How many people is the reservation for?
Para quantas pessoas é a reserva?
11.

There will be two of us.
Seremos nós dois.

12.

Would you like a room with twin beds or a double bed?
Você gostaria de um quarto com duas camas de solteiro ou uma cama de casal?

13.

A double bed, please.
Uma cama de casal, por favor.

14. Would you prefer to have a room with a view of the park?
Você prefere um quarto com vista para o parque?
15. I would love to have a park view.
Eu adoraria ter uma vista para o parque.
16. What’s the rate for the room?
Qual é a taxa do quarto?
17.

Your room is one hundred and ninety dollars per night.
Seu quarto custa cento e noventa dólares por noite.

18. What name will the reservation be listed under?
Em que nome a reserva será listada?
19. Is there a phone number where you can be contacted?
Existe algum telefone para contato?
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20. Yes, my cell phone number is 99756-5647.
Sim, meu número de celular é 99756-5647.
21.

I’ll need your credit card information to reserve the room for you.
Vou precisar das informações do seu cartão de crédito para reservar o quarto para você.

22. My credit card number is 42566320452.
O número do meu cartão de crédito é 42566320452.
23. And what is the name of the cardholder?
E qual o nome do titular do cartão?
24. Jackson Roger.
Jackson Roger.
25. Alright, Mr. Roger your reservation has been made for April 15th.
Certo, Sr. Roger sua reserva foi feita para o dia 15 de abril.
26. Check-in is at 2 o’clock.
O check-in é às 2 horas.
27. When is check out time?
Quando é hora de checkout?
28. The check out time is at 2 pm.
O horário de check-out é às 14h.
29. Could you change my room, please? It smells of smoke.
Você poderia mudar meu quarto, por favor? Tem cheiro de fumaça.
30. Hi, where is the elevator?
Olá, onde fica o elevador?
31.

Where is the dining room?
Onde fica a sala de jantar?

32. The dining room is on the main floor at the end of the hall.
A sala de jantar fica no piso principal, no final do corredor.
33. I’ll give you two room keys.
Vou te dar duas chaves do quarto.
34. What time is the pool open until?
Até que horas a piscina fica aberta?
35. It’s open until 10 pm.
Fica aberto até as 22h.
36. What time is breakfast served at?
A que horas é servido o café da manhã?
37. It’s served at 7 am.
É servido às 7h.
38. Is there free WIFI?
Existe WIFI grátis?
39. Yes, the password is hotel002.
Sim, a senha é hotel002
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Fazendo Ligações.
Frases e perguntas comuns em
ligações telefônicas entre amigos e
desconhecidos.
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Fazendo Ligações.
1.

Hello. Is Steve there?
Alô. O Steve está aí?

2.

I’m sorry. He’s not here right now.
Desculpa. Ele não está aqui agora.

3.

Is this Sarah?
É a Sarah?

4.

No, this is her sister, Samantha.
Não, esta é a irmã dela, Samantha.

5.

No, this is his brother, Mark.
Não, este é o irmão dele, Mark.

6.

What time will he be back?
A que horas ele vai voltar?

7.

Around five minutes.
Cerca de cinco minutos.

8.

Can you hang on for a minute? I’ll call him.
Você pode esperar na linha por um minuto? Vou ligar para ele.

9.

May I ask who’s calling?
Posso perguntar quem está ligando?

10. Who is calling, please?
Quem está falando?
11.

This is his friend, Roger. I’m from Brazil.
Este é o amigo dele, Roger. Eu sou do Brasil.

12.

Okay. I’ll tell him you called.
Ok. Vou dizer a ele que você ligou.

13.

Oh. Can I leave a message?
Oh, posso deixar uma mensagem?

14. Sorry, I can’t hear you clearly.
Desculpe, não consigo ouvir você claramente.
15. Sorry the reception signal of my location is so poor.
Desculpe, o sinal da torre da minha localização é muito ruim.
16. Please, tell him that Roger called.
Por favor, diga o ele que o Roger ligou.
17.

Okay. I’ll give him the message.
Tudo bem. Vou avisá-lo.

18. I’ll call back a bit later.
Eu ligo de volta um pouco mais tarde.

Página

56

© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.

57
19. I got a phone call from Roger.
Recebi um telefonema de Roger.
20. I’ll call back as soon as I can.
Eu ligo de volta assim que puder.
21.

I’m waiting for a very important call.
Estou esperando uma ligação muito importante.

22. Steve had a telephone call from Roger early this morning.
Steve recebeu um telefonema de Roger esta manhã.
23. I’m sorry to disturb you, but there’s a phone call for you.
Desculpe incomodá-lo, mas há um telefonema para você.
24. Why was your phone off?
Por que seu telefone estava desligado?
25. My cell phone is ringing.
Meu celular está tocando.
26. Your cellphone’s ringing.
Seu celular está tocando.
27. I used John’s cellphone.
Eu usei o celular de John.
28. My cell phone doesn’t work.
Meu celular não funciona.
29. Your phone is ringing again.
Seu telefone está tocando novamente.
30. My cellphone’s battery is dead.
A bateria do meu celular acabou.
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No Restaurante.
Frases e perguntas comuns em
restuarantes; atendimento ao cliente,
pedidos, pagamentos etc.
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No Restaurante.
1.

Hi, welcome to Mary’s Restaurant!
Olá, bem-vindo ao Restaurante Maria!

2.

A table for three, please.
Uma mesa para três, por favor.

3.

How many are you?
Quantos vocês são?

4.

Four!
Quatro!

5.

Have you booked a table?
Você reservou uma mesa?

6.

Yes, I have booked on-line.
Sim, eu fiz a reserva online.

7.

No, I forgot it. Is there any table available now?
Não, eu esqueci. Existe alguma mesa disponível?

8.

Not, now, but if you wait, there’ll be a table for you in a minute.
Agora não, mas se você esperar, haverá uma mesa para você em um minuto.

9.

May I show you to a table?
Posso te mostrar uma mesa?

10. Follow me, please!
Me siga, por favor!
11.

What would you like to eat?
O que você gostaria de comer?

12.

What do you recommend?
Que você recomenda?

13.

What´s this dish?
Que prato é esse?

14. I’d like this one.
Eu gostaria deste aqui.
15. I’ll have the same.
Vou pedir o mesmo.
16. May I get an order of barbeque wings?
Eu vou querer asinhas de frango assadas?
17.

What would you like to drink?
O que você gostaria de beber?

18. I’d like to drink an orange juice.
Eu gostaria de beber um suco de laranja.
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19. I’d like to drink beer.
Eu gostaria de tomar uma cerveja.

36. Did you enjoy your meal?
Você gostou da sua refeição?

20. Is it going to take too long?
Vai demorar muito?

37. Yes, thank you. It was delicious!
Sim, muito obrigado. Estava delicioso!

21.

It will take about 20 minutes.
Vai levar cerca de 20 minutos.

22. What would you like for dessert?
O que você gostaria de sobremesa?
23. For here or to go?
Vai comer aqui ou vai levar?
24. May I see the menu, please?
Posso ver o menu, por favor?
25. Could I see the wine list, please?
Posso ver a carta de vinhos, por favor?

38. Yes, what a nice dinner that was!
Sim, que belo jantar foi aquele!
39. How much do you think we should
leave for a tip?
Quanto você acha que devemos deixar de
gorjeta?
40. Usually people leave 15 percent, but
this was exceptional service.
Normalmente as pessoas deixam 15 por cento,
mas este foi um serviço excepcional.

26. The wine list is on the second page of
your menu.
A carta de vinhos está na segunda página do
seu menu.
27. Could you bring me some napkins,
please?
Pode me trazer alguns guardanapos, por
favor?
28. Are you ready to order?
Posso anotar seu pedido?
29. We’re not ready yet.
Ainda não estamos prontos.
30. We are ready to order now.
Já estamos prontos para fazer o pedido.
31.

Excuse me, there’s something wrong
with my food.
Com licença, há algo errado com minha
comida.

32. I ordered spaghetti, not yakisoba.
Eu pedi espaguete, não yakisoba.
33. Is service included?
O serviço está incluído?
34. Let’s split the bill.
Vamos dividir a conta.
35. We’re going to split the check.
Nós vamos dividir a conta.
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No Fastfood.
Frases e perguntas mais comuns em Fast
foods.
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No Fastfood.
1.

Welcome, what would you like to order?
Bem-vindo, o que você gostaria de pedir?

2.

May I take your order?
Posso anotar seu pedido?

3.

I would like to get a double cheeseburger.
Eu gostaria de pedir um cheeseburger duplo.

4.

Yes, I would like to order the hamburger please.
Sim, eu gostaria de pedir o hambúrguer, por favor.

5.

Yes, I would like a bucket of chicken and a bottle of coke.
Sim, eu gostaria de um balde de frango e uma garrafa de coca.

6.

One bucket of chicken and one bottle of coke. is that all?
Um balde de frango e uma garrafa de Coca-Cola. isso é tudo?

7.

With everything on it?
Com tudo nele?

8.

No onions, please.
Sem cebola, por favor.

9.

Anything else? Do you want any fries?
Algo mais? Você quer alguma batata frita?

10. I’ll get some large fries.
Vou querer uma batata frita grande.
11.

Can I get you anything to drink?
Posso te trazer alguma coisa para beber?

12.

Sure, a medium Pepsi.
Claro, uma Pepsi média.

13.

What would you like to drink?
O que você gostaria de beber?

14. Could I have a medium coke.
Eu gostaria de uma coca média.
15. Yes, I’ll take a large coke.
Sim, eu aceito uma coca grande.
16.

Diet Coke or regular?
Coca diet ou normal?

17.

Regular, please.
Normal. Por favor.

18. Do you want the normal size or the large one?
Você quer o tamanho normal ou o grande?
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19. Normal size will be fine thanks.
Tamanho normal, obrigado.
20. Are you eating in or taking away?
Você vai comer aqui ou para levar?
21.

Taking away!
Para levar!

22. Please go to the checkout to pay for your meal.
Por favor, vá ao caixa para pagar a sua refeição.
23. Your total is $ 8.00.
O total deu U$ 8,00
24. Would you like the combo deal or just the sandwich?
Claro, você gostaria do combinado ou apenas do sanduíche?
25. How much is the combo?
Quanto é o combo?
26. The combo is $6.99, it comes with medium fries and drink.
O combo custa U$ 6,99, vem com fritas médias e bebida.
27. Okay, let’s change it to a combo then.
Ok, vamos mudar para um combo então.
28. Would you like anything else?
Claro, você gostaria de mais alguma coisa?
29. No, that’ll be all. Thanks.
Não, isso é tudo. Obrigado.
30. That will be $6.99.
Ficará $ 6,99.
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No Café.
Frases relacionados à cafeteria, compra
de lanches e bebidas, pagamentos etc.
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No Café.
1.

Are you ready to order?
Você está pronto para fazer o pedido?

2.

Yes, I’d like a cup of coffee and a doughnut, please.
Sim, eu gostaria de uma xícara de café e um donut, por favor.

3.

Oh, I’ll have a slice of apple pie and a cup of tea.
Oh, eu quero uma fatia de torta de maçã e uma xícara de chá.

4.

Let’s have four coffees, please.
Vamos tomar quatro cafés, por favor.

5.

To eat here or to go?
Para comer aqui ou para levar?

6.

Here, please.
Aqui por favor.

7.

Would you like cream with your pie?
Você gostaria de um pouco de creme em sua torta?

8.

Could I have ice cream with it instead?
Eu poderia tomar sorvete com ele em vez disso?

9.

Yes, of course!
Sim claro!

10. Could you please bring us a chocolate mousse cake and four dessert forks, please?
Você poderia nos trazer um bolo de mousse de chocolate e quatro garfos de sobremesa, por favor?
11.

Sure, a chocolate mousse cake and four dessert forks.
Claro, um bolo de mousse de chocolate e quatro garfos de sobremesa.

12.

Do you have any strawberry cake?
Você tem algum bolo de morango?

13.

Yes, we do.
Sim, nós temos.

14. Great, I would like a slice.
Ótimo, eu gostaria de uma fatia.
15. Would you like something to drink?
Você gostaria de algo para beber?
16. Yes, I’ll have a glass of water.
Sim, eu quero um copo de água.
17.

Would you like to order anything else?
Gostaria de pedir mais alguma coisa?

18. No, I’m good.
Não, eu estou bem.
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19. Okay, I will be right back with your desserts and drinks.
Certo, já volto com suas sobremesas e bebidas.
20. May I have a napkin, please?
Posso pegar um guardanapo, por favor?
21.

Would you like some more coffee?
Gostaria de mais um pouco de café?

22. No thanks. I’m full.
Não, obrigado. Estou cheio.
23. No, thanks. All we need now is our check.
Não, obrigado. Tudo o que precisamos agora é a nossa conta.
24. We need to find our waiter and get our bill.
Precisamos encontrar nosso garçom e pegar nossa conta.
25. Is that everything?
Isso é tudo?
26. Your total is $15.
Seu total é de $ 15.
27. Okay, I’ll pay with a credit card.
Ok, vou pagar com cartão de crédito.
28. The waitress is bringing the bill right now.
A garçonete está trazendo a conta agora.
29. So how was your meal?
Então, como foi sua refeição?
30. Thank you! We have really enjoyed our meal here.
Obrigada! Nós realmente gostamos da nossa refeição aqui.
31.

Our meal was wonderful!
Nossa refeição foi maravilhosa!

32. Our meal was absolutely perfect!
Nossa refeição foi absolutamente perfeita!
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No Museu.
Frases e perguntas mais usadas em
museus.

68

No Museu.
1.

I’d like to go to the museum.
Eu gostaria de ir ao museu.

2.

Can you tell me the hours of operation for the museum?
Você pode me dizer o horário de funcionamento do Museu?

3.

It’s open from 9 a.m. to 6 p.m., Monday through Saturday.
Funciona das 10h às 17h, de segunda a sábado.

4.

It’s closed on Sunday.
Ele fecha no domingo.

5.

We offer tours between 17.00-19.00.
Oferecemos passeios entre as 17h00 e as 19h00.

6.

Can you tell me if the Museum has any tours?
Você pode me dizer se o Museu tem algum passeio?

7.

The Museum has a self-guided tour.
O Museu tem uma visita autoguiada.

8.

You can get information at the ticket window.
Você pode ter informações na bilheteria.

9.

Do you know if I can use my flash to take photos in the Museum?
Você sabe se posso usar meu flash para tirar fotos no Museu?

10. You can take pictures, but flash photography is prohibited.
Você pode tirar fotos, mas a fotografia com flash é proibida.
11.

Are you allowed to take pictures there?
Você tem permissão para tirar fotos lá?

12.

No, the guards did not allow us to bring the camera in.
Não, os guardas não nos permitiram trazer a câmera

13.

You can’t take food and drinks in the museum.
Você não pode levar alimentos e bebidas para dentro do museu.

14. Can you take a photo of me, please?
Pode tirar uma foto minha, por favor?
15. Do you know if the exhibits are open to the public today?
Você sabe se as exposições estão abertas ao público hoje?
16. Yes, the painting galleries are open, but the sculpture galleries are closed.
As galerias de pinturas estão abertas, mas as galerias de esculturas estão fechadas.
17.

Excuse me, can you help me?
Licença, você pode me ajudar?

18. I’m looking for artifacts, but I can’t find them.
Estou procurando artefatos, mas não consigo encontrá-los.
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19. The artifacts are on your right.
Os artefatos estão à sua direita.
20. Where can I get the tickets?
Onde posso comprar os ingressos?
21.

Visit our website.
Visite nosso site.

22. Go to the stand, someone will help you.
Vá para o stand, alguém irá ajudá-lo.
23. How much is the admission charge?
Quanto é a taxa de entrada?
24. It’s $10 for adults, $3 for children, and $5 for seniors.
É $10 para adultos, $3 para crianças e $5 para idosos.
25. What is the most famous museum in your country?
Qual é o museu mais famoso do seu país?
26. The British Museum, located in London.
O Museu Britânico, localizado em Londres.
27. What museums or exhibits have you been to that you would recommend?
Quais museus ou exposições você já visitou que você recomendaria?
28. Without doubt, the National Museum of Natural History.
Sem dúvida, o Museu Nacional de História Natural.
29. The National Museum of Natural History was founded in 1910.
O Museu Nacional de História Natural foi fundado em 1910.
30. Hi, where is the restroom?
Olá, onde fica o banheiro?
31.
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No Cinema.
Frases relacionadas ao Cinema; compra
de ingressos e alimentação.
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No Cinema.
1.

I’m going to the movies with a friend.
Vou ao cinema com um amigo.

2.

We’re going to the cinema tonight.
Nós vamos ao cinema hoje à noite.

3.

Do you want to go see a movie with me?
Quer ir ver um filme comigo?

4.

What movie are you going to see?
Que filme você vai ver?

5.

I’m not sure yet.
Eu ainda não tenho certeza.

6.

Is there something you want to see?
Há algo que você quer ver?

7.

Yes, Black Widow.
Sim, Viúva Negra.

8.

Nice, I love this movie.
Legal, eu amo esse filme.

9.

We could see the new X-Men movie.
Poderíamos ver o novo filme dos X-Men.

10. What time shall we meet?
A que horas devemos nos encontrar?
11.

The film starts at 7:30pm.
O filme começa às 19h30

12.

Let’s meet at 6:30 in front of the movie theater.
Vamos nos encontrar às 18h30 em frente ao cinema.

13.

Welcome to Cinema City. How can I help you?
Bem-vindo à Cidade do Cinema. Como posso ajudá-lo?

14. We’d like two tickets to Black Widow, please.
Gostaríamos de dois ingressos para a Viúva Negra, por favor.
15. May I give you these two seats in the front?
Posso arrumar estes dois lugares na frente?
16. Can we sit in the middle or the back, maybe around row 20?
Podemos nos sentar no meio ou atrás, talvez na fileira 20?
17.

I’m sorry. Row 20 is full.
Eu sinto muito. A fileira 20 está cheia.

18. What about sitting in row 15, in seats 10 and 11?
Que tal se sentar na fileira 15, nos assentos 10 e 11?
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19. Sure, those two are free.
Claro, esses dois estão livres.
20. Would you like to order some food or drink?
Gostaria de pedir alguma comida ou bebida?
21.

Yes please, I’ll have a diet coke and nachos?
Sim, por favor, quero uma coca diet e nachos?

22. Small or large?
Pequeno ou grande?
23. Large, please.
Grande por favor.
24. Would you like to order something to eat?
Gostaria de pedir algo para comer?
25. Yes, we’ll have a large popcorn with butter, a Pepsi and a coke, please.
Sim, vamos pedir uma pipoca grande com manteiga, uma Pepsi e uma Coca-Cola, por favor.
26. Nice, how much is it?
Legal, quanto é?
27. It will be 15 euros.
Serão 15 euros.
28. Alright, I’ll pay with cash.
Ok, vou pagar em dinheiro.
29. Here are the tickets. Enjoy the film.
Aqui estão os ingressos. Aproveite o filme.
30. Thank you so much!
Muito obrigado!
31.

Página

The movie will start soon. We will have to be quick.
O filme começará em breve. Teremos que ser rápidos.

72

© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.

73

No Caixa Eletrônico.
Sacar dinheiro no exterior é muito
comum entre os viajantes. Entenda as
principais frases usadas em saques e
depósitos em caixa eletrônico.
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No Caixa Eletrônico (ATM)
1.

How do I use the ATM?
Como usar o caixa eletrônico?

2.

First of all, put your card in this slot and enter your PIN.
Antes de tudo, coloque seu cartão neste slot e digite seu PIN.

3.

How much can I take out?
Quanto posso sacar?

4.

Most accounts have a limit of $300.
A maioria das contas tem um limite de $ 300.

5.

Excuse me. Could you help me?
Com licença. Você poderia me ajudar?

6.

I’m trying to use this ATM machine, but it stopped working after I put in my PIN.
Estou tentando usar este caixa eletrônico, mas ele parou de funcionar depois que coloquei meu PIN.

7.

It looks like the machine is jammed.
Parece que a máquina está travada.

8.

Step over to this teller window and I can help you.
Passe para este guichê do caixa e eu posso ajudá-lo.

9.

I can make those transactions for you.
Eu posso fazer essas transações para você.

10. I’ll call the technician and he should be able to retrieve it for you.
Vou ligar para o técnico e ele deverá ser capaz de recuperá-lo para você.
11.

Hi,where can I find an ATM near here?
Oi, onde posso encontrar um caixa eletrônico perto daqui?

12.

Cross this road. Nearby KFC.
Atravesse a estrada. Perto do KFC.

13.

Can I deposit money into the ATM here?
Posso depositar dinheiro no caixa eletrônico aqui?

14. No, sorry. You can only withdraw money here.
Não, desculpe. Você só pode sacar dinheiro aqui.
15. Do you know if there is another Bradesco ATM nearby?
Você sabe se há outro caixa eletrônico do Bradesco por perto?
16. Walk down a block and you will find one.
Desça um quarteirão e você encontrará um.
17.

Can you tell me how to use it?
Você pode me dizer como usá-lo?

18. Yes, enter your card.
Sim, insira seu cartão.

Página

74

© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.

75
19. Then enter your password.
Em seguida, digite sua senha.
20. And you can see your account status.
E você pode ver o status da sua conta.
21.

You can save money or withdraw money.
Você pode guardar dinheiro ou sacar.

22. I need to use the ATM.
Eu preciso usar o caixa eletrônico.
23. I’ve never used one before.
Eu nunca usei um antes.
24. I can help you figure it out.
Eu posso te ajudar a descobrir.
25. I can show you how to use it.
Eu posso te mostrar como usá-lo.
26. Slide your card into the machine.
Deslize seu cartão na máquina.
27. And then, you need to type your PIN in.
E então, você precisa digitar seu PIN.
28.

What else do I have to do?
O que mais eu tenho que fazer?

29. Every option you can choose will appear on the screen.
Todas as opções que você escolher aparecerão na tela.
30. Thanks for helping!
Obrigado por ajudar!
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Comprando em
Lojas no Geral.
Frases e perguntas mais usadas em
compras de lojas no geral, sobre
preço, produto, descontos e meios de
pagamento.
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Comprando em Lojas no Geral.
1.

Hello, may I help you?
Olá, posso te ajudar?

2.

No, thanks. I’m just looking around.
Não, obrigado. Só estou olhando.

3.

I loved this dress.
Eu amei este vestido.

4.

Can I try it on?
Posso experimentá-lo?

5.

Where are the fitting rooms?
Onde ficam os provadores?

6.

It’s over there. On your right.
Está ali. À sua direita.

7.

It doesn’t fit.
Não serve. (Não cabe)

8.

It fit well.
Ele se encaixa bem. (O produto)

9.

It’s too tight.
Está muito apertado

10. It’s too loose.
Está muito folgado. (Sapato)
11.

Do you have this in a larger size?
Você tem isso em um tamanho maior?

12.

Do you have this in a smaller size?
Você tem isso em um tamanho menor?

13.

Do you have it in different colors?
Você tem isso em cores diferentes?

14. I would like to return this, please.
Eu gostaria de devolver isso, por favor.
15. I’d like to exchange this, please.
Eu gostaria de trocar isso, por favor.
16. It doesn’t fit well.
Não encaixa bem.
17.

Can you show me that t-shirt over there?
Você pode me mostrar aquela camiseta ali?

18. I loved this color.
Eu amei essa cor.
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19. How much is it, please?
Quanto é, por favor?
20. How much does it cost?
Quanto custa isso?
21.

It costs $ 48.
Isso custa U$ 48,00.

22. It’s too expensive.
Está muito caro.
23. It’s cheap.
Está barato.
24. Can I have a discount, please?
Posso ter um desconto, por favor?
25. Is there any on sale?
Há algum em promoção?
26. These jeans are on sale.
Esses jeans estão em promoção.
27. I will take this.
Eu vou levar este.
28. Do you sell sunglasses?
Você vende óculos de sol?
29. I’m looking for some hats?
Estou procurando por chapéus?
30. This item doesn’t have a price tag.
Este item não tem uma etiqueta de preço.
31.

Where is the cashier?
Onde está o caixa?

32. Do you take credit cards?
Vocês aceitam cartões de crédito?
33. May I have a receipt?
Posso ter um recibo?
34. Could you gift wrap it?
Você poderia embrulhar para presente?
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No Supermercado.
Frases e perguntas usadas em
supermercado entre clientes e
funcionários.
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No Supermercado.
1.

I am going to the grocery store.
Eu vou ao supermercado.

2.

Excuse me. Where can I find the butter?
Com licença. Onde posso encontrar a manteiga?

3.

Hi, I’m looking for butter, but I can’t find it.
Olá, procuro manteiga, mas não encontro.

4.

It’s in the dairy section, on the opposite wall.
Fica na seção de laticínios, na parede oposta.

5.

Is there anything else you’re looking for today?
Há mais alguma coisa que você está procurando hoje?

6.

Can you also tell me where to find tomatoes?
Você também pode me dizer onde encontrar tomates?

7.

It’s in the vegetable aisle, on your left.
Está no corredor de vegetais, à sua esquerda.

8.

Hi, excuse me. Where is the fruit aisle?
Olá, desculpe-me. Onde fica o corredor de frutas?

9.

Where can I find toilet paper?
Onde posso encontrar papel higiênico?

10. It’s in the health and beauty supplies.
Está nos suprimentos de saúde e beleza.
11.

Can you show me where the coconut milk is?
Você pode me mostrar onde está o leite de coco?

12.

Of course, follow me, please.
Claro, siga-me, por favor.

13.

Can I help you find something?
Posso ajudá-lo a encontrar algo?

14. Yes, I’m looking for coffee.
Sim, estou procurando um café.
15. That’s on aisle 2. Let me show you where it is.
Isso fica no corredor 2. Deixe-me mostrar onde fica.
16. Is this coffee still on sale?
Este café ainda está à venda?
17.

Yes, this coffee is still on sale.
Sim, este café ainda está à venda.

18. How much does it cost if I buy this sugar too?
Quanto custa se eu comprar esse açúcar também?
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19. It will cost you $18 for 2 packs of coffee and 1 pack of sugar.
Isso vai custar U$ 18 por 2 pacotes de café e 1 pacote de açúcar.
20. Hi, I can’t find the deodorant aisle.
Olá, não consigo encontrar o corredor de desodorante.
21.

It’s over there, skincare products.
Está logo ali nos produtos para a pele.

22. I’d like 200 grams of ham, please.
Eu gostaria de 200 gramas de presunto, por favor.
23. Anything else?
Algo mais?
24. Yes, 10 slices of bacon.
Sim, 10 fatias de bacon.
25. Where is the cashier?
Onde está o caixa?
26. The cashier is over there.
O caixa está ali.
27. The checkout lines are very long.
As filas do caixa são muito longas.
28. I would like ten plastic bags please.
Eu gostaria de dez sacolas, por favor.
29. How would you like to pay?
Como você gostaria de pagar?
30. Debit, please.
Débito, por favor.
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Na Farmácia.
Frases mais comuns relacionadas à
compra de medicamentos em farmácias.
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Na Farmácia.
1.

Hi, I’m looking for a drugstore.
Olá, procuro uma farmácia.

2.

Excuse me, where can I find a pharmacy?
Com licença, onde posso encontrar uma farmácia?

3.

It’s over there, on the corner.
É ali, na esquina.

4.

Good morning. How can I help you?
Bom Dia. Como posso ajudá-lo?

5.

Hi, I’m not feeling well. My head hurts.
Olá, não estou me sentindo bem. Minha cabeça dói.

6.

Okay, do you have any prescription?
Ok, você tem alguma receita?

7.

No, I don’t have.
Não, eu não tenho.

8.

Yes, I have this prescription.
Sim, eu tenho esta receita.

9.

Let me see.
Deixe-me ver.

10. Okay, I think we have it. Let me get that for you.
Ok, acho que temos. Deixe-me pegar isso para você.
11.

Can you tell me how I should use it?
Você pode me dizer como devo usar?

12.

You need to take these pills once a day before you go to sleep.
Você precisa tomar essas pílulas uma vez por dia antes de dormir.

13.

How long do I need to take them for?
Por quanto tempo preciso tomá-los?

14. Ten days. It’s important that you finish all the packages.
Dez dias. É importante que você termine todos os pacotes.
15. If you forget to take it at night, you need to take two in the morning.
Se você esquecer de tomá-lo à noite, você precisa tomar duas da manhã.
16. Okay, is it safe to take with aspirin?
Ok, é seguro tomar com aspirina?
17.

No, you cannot take aspirin while you are on this.
Não, você não pode tomar aspirina enquanto estiver tomando este.

18. You can’t take it with painkillers.
Você não pode tomá-lo com analgésicos.
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19. Is it safe to drink alcohol with it?
É seguro beber álcool com ele?
20. No, it’s not.
Não, não é.
21.

Are there any side effects?
Há algum efeito colateral?

22. Is this okay for pregnant women?
Isso é bom para mulheres grávidas?
23. Yes, it is. There is no contraindication.
É sim. Não há contra-indicação.
24. Will I have an allergic reaction?
Vou ter uma reação alérgica?
25. No, you will not.
Não você não vai.
26. What problems should I watch for?
Quais problemas devo observar?
27. An upset stomach, nausea and nervousness.
Dor de estômago, náusea e nervosismo.
28. Can I pay with my card?
Posso pagar com meu cartão?
29. Yes! It will be $15.
Sim! Serão 15 dólares.
30. Is there anything else I can help you with?
Tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar?
31.

No, just that. Thanks.
Não, apenas isso. Obrigado.

32. Here is your receipt.
Aqui está o recibo.
33. Thank you!
Obrigada!
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Ligando para
Emergência.
Frases relacionadas à emergência,
hospital e situações de apuros.
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Ligando para Emergência.
1.

Call an ambulance.
Chame uma ambulância.

2.

I need a doctor.
Eu preciso de um médico.

3.

I’m not feeling well. I need to go to the hospital.
Eu não estou me sentindo bem. Eu preciso ir ao hospital.

4.

There’s been an accident.
Houve um acidente.

5.

Please hurry!
Por favor, depressa!

6.

He’s not breathing.
Ele não está respirando.

7.

This is a medical emergency.
Isto é uma emergência médica

8.

Does anyone know how to do CPR?
Alguém sabe fazer RCP? (RCP: Técnica de salvamento de reanimação cardiopulmonar.)

9.

I’ve cut myself.
Eu me cortei.

10. I’ve burnt myself.
Eu me me queimei.
11.

I’m having trouble breathing.
Estou com dificuldade para respirar.

12.

I can’t breathe.
Não consigo respirar.

13.

I’m choking.
Estou sufocando.

14. My eyes are stinging.
Meus olhos estão ardendo.
15. I’ve been injured.
Eu fui ferido.
16. I need an ambulance.
Preciso de uma ambulância.
17.

Do you have a fever?
Você está com febre?

18. Is there anybody with you?
Tem alguém com você?
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19. Are you allergic to something?
Você é alérgico a alguma coisa?
20. Are you wounded?
Você está ferido?
21.

Is she breathing?
Ela está respirando?

22. Did she have a heart attack?
Ela teve um ataque cardíaco?
23. I have Asthma.
Tenho asma.
24. He’s got a cold.
Ele pegou uma gripe
25. My leg aches.
Minha perna dói.
26. I got a broken arm.
Estou com o braço quebrado
27. My stomach hurts and I can’t stand the pain.
Meu estômago dói e eu não suporto a dor.
28. I am lost.
Eu estou perdido
29. I am wounded.
Estou ferido
30. Please, help!
Por favor ajude!
31.

Please, called the police!
Por favor, chame a polícia!

32. What’s going on?
O que está acontecendo?
33. A man just robbed of my jewels.
Um homem acabou de roubar minhas jóias.
34. Someone stole my wallet.
Alguém roubou minha carteira.
35. A drunk robbed me.
Um bêbado me roubou.
36. We got robbed last night.
Fomos roubados ontem à noite.
37. Two men are fighting.
Dois homens estão lutando.
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“Success usually comes to those who are too busy
looking for it.” — Henry David Thoreau

