
Viajar
Geral

Geral - Essenciais
português inglês
Você pode me ajudar, por favor? Can you help me, please?

Pedindo ajuda

Você fala inglês? Do you speak English?
Perguntando se alguém fala inglês

Você fala _[idioma]_? Do you speak _[language]_?
Perguntando se alguém fala determinado idioma

Eu não falo_[idioma]_. I don't speak_[language]_.
Esclarecendo que você não fala determinado idioma

Eu não compreendo. I don't understand.
Explicando que você não entende.

Geral - Conversação
português inglês
Olá! Hello!

Cumprimentos

Oi! Hi!
Cumprimentos informais

Bom dia! Good Morning!
Saudação usada de manhã

Boa tarde/Boa noite! Good Evening!
Saudação usada no fim da tarde

Boa noite! Good Night!
Saudação usada no fim da tarde/à noite ou antes de ir dormir

Como você está? How are you?
Pergunta educada sobre o bem estar da outra pessoa
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Bem, obrigada/obrigado. Good, thank you.

Resposta educada à pergunta 'Como vai você?'

Como você se chama? What’s your name?
Perguntando pelo nome de outra pessoa

Meu nome é ___. My name is ___.
Dizendo seu nome para alguém

De onde você é? Where are you from?
Perguntando sobre a origem de alguém

Eu sou do ___. I am from___.
Respondendo sobre sua origem

Quantos anos você tem? How old are you?
Perguntando sobre a idade de alguém

Eu tenho___anos. I am___years old.
Respondendo sobre sua idade

Sim Yes
Resposta positiva

Não No
Resposta negativa

Por favor Please
Marcador discursivo que denota educação

Aqui está! Here you go!
Expressão usada quando se entrega algo à alguém

Obrigada/obrigado. Thank you.
Agradecendo à alguém

Muito obrigada/obrigado. Thank you very much.
Agradecendo à alguem de forma enfática
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De nada. You're welcome.

Resposta educada à 'obrigada/obrigado'

Desculpa. I am sorry.
Pedindo desculpa por alguma coisa

Com licença. Excuse me.
Chamando a atenção de alguém

Tudo bem. It's OK.
Respondendo ao pedindo de desculpas caso você o aceite

Sem problemas. No problem.
Respondendo ao pedindo de desculpas caso você o aceite

Cuidado! Watch out!
Chamar atenção de alguém para perigo iminente

Estou com fome. I am hungry.
Usado quando se está com fome

Estou com sede. I am thirsty.
Usado quando se está com sede

Estou cansado. I am tired.
Usado quando se está cansado

Estou doente. I am sick.
Usado quando se está doente

Eu não sei. I don't know.
Você não sabe a resposta para determinada pergunta

Prazer em conhecê-lo/la. It was nice meeting you.
Cumprimento de despedida educado após conhecer alguém

Tchau! Goodbye!
Despedindo-se

Geral - Reclamações
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Eu gostaria de fazer uma reclamação. I would like to make a complaint.

Forma educada de iniciar sua reclamação

Quem é o responsável aqui? Who is in charge here?
Descobrindo quem é o responsável

Isso é totalmente inaceitável! This is totally unacceptable!
Expressando fortemente sua insatisfação

Eu quero meu dinheiro de volta! I want my money back!
Pedindo por uma restituição

Estamos esperando há mais de uma hora. We have been waiting for over an hour.
Reclamando pelo longo tempo de espera

Geral - Praguejando
português inglês
Esta comida está horrível! This food tastes like crap!

Forma rude de demonstrar descontentamento com sua comida

Esta bebida esta horrível! This drink tastes like piss!
Forma rude de demonstrar descontentamento com sua bebida

Esse lugar é uma pocilga! This place is a shithole!
Forma rude de demonstrar descontentamento sobre determinado local

Isso é uma lata velha! This car is a wreck!
Forma rude de demonstrar descontentamento com seu carro

Esse serviço é uma porcaria! The service sucks!
Forma rude de demonstrar descontentamento sobre determinado serviço

Isso é um roubo! This is a total rip-off!
Forma rude de demonstrar descontentamento sobre determinado preço
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Isso é mentira! That is bullshit!

Forma rude de demonstrar descrédito sobre algo que alguém disse

Você é um idiota! You are a stupid moron!
Insultar alguém criticando sua inteligência

Você não sabe porcaria alguma! You don't know shit!
Insultar alguém criticando seu conhecimento

Cai fora! Piss off!
Forma rude de mandar alguém embora imediatamente

Vamos resolver isso lá fora! Let's settle this outside!
Chamando alguém para brigar do lado de fora de algum estabelecimento

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 6 17.05.2023

http://www.tcpdf.org

