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Não é de hoje que se fala da
necessidade de aprender inglês.
Fatores como as exigências do mercado de trabalho e o aumento
das facilidades para viajar e estudar no exterior estimularam ainda
mais a discussão.

Mesmo assim, muita gente continua em dúvida se
o investimento em um curso vale a pena.
Há quem ache que só crianças ou jovens têm capacidade para
aprender inglês ou que a ausência do idioma no currículo não vai
ser percebida. Entretanto, a realidade é bem diferente, e não são
apenas as empresas maiores que fazem essa exigência.
Não é só na área profissional que o inglês representa um
diferencial. Quem consegue se comunicar bem no idioma terá
muito mais facilidade de se virar sozinho em viagens. Mesmo que
o inglês não seja a língua oficial do país visitado, muitos serviços
(turísticos ou não) são oferecidos nessa língua.
Além disso, muitas das suas atividades preferidas podem se tornar
mais proveitosas com o domínio da língua. Imagine, por exemplo,
poder ler as obras originais de diversos escritores sem precisar
recorrer às traduções, ou entender jogos e letras de músicas. Dá
até para ver filmes e séries sem legendas ou ler e assistir noticiários
internacionais.

As vantagens são muitas, mas conseguir se
expressar bem em qualquer situação é a
principal delas.
Seja qual for o objetivo, não há mais desculpas para adiar o aprendizado.
Seguindo as dicas que preparamos e praticando com frequência,
você verá como é possível falar inglês fluente em pouco tempo,
sem precisar perder anos em um curso de inglês ou ficar decorando
regras gramaticais.
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COMO PRONUNCIAR
PALAVRAS EM INGLÊS
A pronúncia costuma ser o maior medo de quem está aprendendo
um idioma, principalmente quando o aluno precisa falar em sala de
aula. O medo de errar faz com o que o estudante sinta ainda mais
dificuldade, podendo até levá-lo a desistir do curso.
Nesse momento, deveria acontecer exatamente o contrário,
afinal, todos estão ali para aprender. Para quem se encontra nessa
situação, a melhor maneira de superá-la é se preparar bem antes e
depois das aulas.
Infelizmente, não existem muitas regras que ensinem a maneira
correta de pronunciar a maioria das palavras em inglês. Aprender o
alfabeto é um bom começo, mas é importante lembrar que, assim
como no português, algumas letras são pronunciadas de maneiras
diferentes eventualmente.
Assim, melhor do que sair decorando todas as regras e exceções
é acrescentar o inglês ao seu cotidiano pelo máximo de tempo
possível. De tanto ouvir músicas e assistir filmes e séries, por
exemplo, você acabará memorizando inconscientemente a
pronúncia de diversas palavras.
Outra sugestão boa é recorrer a dicionários eletrônicos e
tradutores automáticos. Além de lhe mostrar a tradução,
também possuem ícones que permitem ouvir como a palavra é
pronunciada.
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Para quem passa muito tempo dirigindo, a dica é comprar livros
e/ou gramáticas que incluam CDs com exemplos de pronúncia.
Enquanto estiver em trânsito, aproveite para repetir as frases do CD
em voz alta.
Também vale a pena fazer gravações suas para ouvir e comparar
depois. Isso lhe permitirá identificar dificuldades e vícios, e será
mais fácil corrigi-los a tempo.
Separamos algumas dicas que podem lhe ajudar a melhorar
ainda mais a pronúncia. Vale lembrar que, como toda regra, essas
também possuem exceções.

Fonemas da letra A
“A”, quando seguido de R:
START - FARM - PARK
“É”, quando a palavra terminar em “RE”:
CARE - BARE - RARE
“EI”, quando a palavra terminar numa consoante que não
“R”, seguida da letra “E”:
AGE - HATE - LAKE - SHAKE
“O”, quando for seguida das letras “L” OU “W”
na ortografia:
BALL - CALL - SMALL - TALK
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Fonemas da letra e
“É”, quando a palavra terminar em consoante
que não seja “W” E “Y”:
DECK - JET - PET - TELL
“ÊR”, quando for seguida de “R”:
NERD -

TERM - VERB - WERE

Fonemas da letra I
“I”, quando a palavra terminar em consoante que não
seja “GH”, “GHT” E “ND”:
FIT - KICK - LICK - SIT - SIX
“AI”, quando a palavra terminar com a letra “E” OU COM
as consoantes “GH”, “GHT” OU “ND”:
FINE - FIRE - LIE - TIME - WHILE - HIGH - NIGHT
RIGHT - BLIND - FIND - MIND

“ÊR”, quando for seguida da letra “R”:
DIRT - FIRM - SHIRT - SIR - THIRD
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Fonemas da letra o

“Ó”, quando não for seguida das letras “L” ou “R” e
quando a palavra terminar em qualquer consoante que
não seja “W”:
COP - HOT - MOP - NOT - TOP

“OU”, quando for seguida da letra “L” ou quando a palavra terminar em “E”:
COLD - FOLK - GOLD - COKE
GLOBE - HOPE - PHONE

Fonemas da letra u

“Ã”, quando a palavra terminar em consoante:
BUT - CUT - DRUG - DUCK - LUCK

“IÚ”, quando a palavra terminar em “E”:
CURE - CUTE - JUNE - NUDE - RULE - USE
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Como pronunciar algumas
frases comuns em inglês

Hi
Hello
Thank you
Good morning
Good afternoon
Good evening
Good night
What’s your name?
My name is ____
Nice to meet you
Do you speak English?
What time is it?

rai (oi)
rélou (olá)
tenki iú (obrigado[a])
gud mórnin (bom dia)
gud éfiternum (boa tarde)
gud ívinin (boa noite, ao chegar)
gud náiti (boa noite, ao sair)
Uótis íor neime? (Qual é o seu nome?)
Mai neime ís ___ (Meu nome é ___)
Naice tchu mitíu (Prazer em conhecer você)
Du íu ispik inglishi? (Você fala inglês?)
Uóti taime izit? (Que horas são?)

PALAVRAS EM INGLÊS:

CONFIRA AS 200 MAIS COMUNS
Dominar o vocabulário é responsável pela maior parte do
aprendizado de um novo idioma. Aprendendo as palavras mais
comuns e suas colocações, o resto acaba virando consequência, e
até mesmo as regras gramaticais serão compreendidas com mais
facilidade.
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Quem está estudando inglês tem uma grande vantagem:
os cognatos (palavras que possuem o mesmo radical em diferentes
idiomas) compõem de 20 a 25% das palavras que aparecem em
textos técnicos. Decorre daí outra boa notícia - pouco mais das 200
palavras mais comuns da língua inglesa representam cerca de 60%
de um texto.
Considerando que os cognatos não fazem parte dessa lista, vemos
que, sabendo o significado dessas palavras mais comuns e dos
cognatos, você conhecerá aproximadamente 80 a 85% de qualquer
texto técnico. Para as palavras restantes, vale estudar um pouco
mais e usar a intuição

VEJA A LISTA DAS 200

PALAVRAS MAIS COMUNS EM INGLÊS:
1. The
2. Of
3. And
4. To
5. In
6. To be
7. That

o, a, os, as
de, da, dos, das
e
para
em, no, na, nos, nas
ser, estar, continuar, ficar
aquele, aquela

8. His

dele

9. He

ele

10. It

ele, ela (para se referir a objetos e animais)
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11. With

com

12. As

como, assim como

13. By

próximo a, ao lado, perto de, através, por

14. For

para, por

15. To have
16. But
17. Which
18. On

ter, possuir
mas, porém, exceto
qual, de qual
sobre, em cima, em direção a

19. At

no, na, em, às

20. Not

negativa, não

21. They

eles, elas

22. From

de

23. Were

passado do verbo to be, estava

24. Their

deles, delas

25. This
26. Or

este, esta
ou

27. You

você, vocês

28. Her

dela

29. Who
30. All
31. Him
32. An

quem
tudo
pronome oblíquo, ele, o
um, uma
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32. An

um, uma

33. So

então, tão, tanto, também

34. One

um, uma

35. She

ela

36. My
37. Them
38. We
39. Been

meu, minha
a eles, a elas
nós
particípio passado do verbo to be (have/has been)

40. No

não, nenhum, nenhuma

41. Me

a mim

42. If
43. To say

se
dizer

44. There

lá

45. When

quando

46. Would

futuro condicional (ex.: I would buy this book
if I had the money - Eu compraria esse livro
se eu tivesse dinheiro)

47. More
48. Will

mais
futuro (ex.: I will study Math today - Eu vou estudar
matemática hoje)

49. Some

algum, alguma, alguns, algumas

50. What

o que, quais são (ex.: What are their names?
- Quais são os nomes deles?)

51. Into
52. To have

em direção de
ter, possuir
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53. Can/could
54. Than

poder, ser capaz de
do que (comparações) (ex.: I´m taller than
you - Eu sou mais alto do que você)

55. Out
56. Then

fora
então, em seguida, após

57. Up

para cima

58. Its

seu (utilizado para animais e objetos)

59. Man
60. Time

homem
tempo, momento

61. Now

agora

62. Two

dois

63. Upon
64. These
65. After
66. Footnote
67. May
68. Only
69. Other
70. To see
71. Such
72. To do

sobre
estes, estas
depois, em seguida
notas de rodapé
poder (ex.: That may or may not happen Isto pode ou não acontecer)
apenas, único, somente
outro, outra
ver
tão
fazer, verbo auxiliar (ex.: Do as I say, dont
do as I do - Faça o que digo, não faça o que
eu faço)
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73. Great
74. Very

grande, maravilhoso, ótimo
muito

75. Any

algum, alguma

76. Your

seu, seus

77. About
78. To make
79. Our

sobre, a ponto de, aproximadamente
fazer
nosso

80. Well

bem, poço

81. First

primeiro

82. Most

83. (To) like

84. Before
85. Little
86. Himself
87. Over
88. Without
89. (To) own

90. Those

mais (superlativo) (ex.: She is the most intelligent girl in the school - Ela é a garota mais
inteligente do colégio)
gostar, semelhante, parecido (ex.: I like him
a lot - Eu gosto muito
dele / He is like his father, very
impatient - Ele é como o pai dele, muito impaciente)
antes
pouco
ele mesmo
acima, encerrado
sem, fora
possuir, próprio (ex.: He owns a nice car Ele possui um belo carro / She has her own
business - Ela possui o seu próprio negócio)
aqueles
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91. Good

bom

92. Migh

poder (ex.: I might do it for you - Eu poderia
fazer isto para você)

93. Men

homens

94. Can

poder, ser capaz de

95. Shall/should

dever, deveria (ex.: You should study harder
- Você deveria estudar mais)

96. To do

fazer

97. Where

onde

98. To come
99. People
100. Must
101. Us
102. Day

vir
pessoas
deve, precisa (ex.: You must go to the doctor - Você tem que ir ao médico)
a nós, nos
dia

103. Long

longo

104. Much

mais, muito

105. Down

para baixo

106. Same

o mesmo

107. Mr
108. Never

Senhor
nunca
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109. Even

110. Old
111. Under
112. Through
113. Still

mesmo, par (ex.: Even you can understand this Até mesmo você pode entender isto / We need
an even number of cards - Nós precisamos de um
número par de cartas)

velho
sob
através
ainda, quieto (ex.: I still dont understand - Eu
ainda não entendi / Keep still, it is dangerous
to move - Fique quieto, é perigoso se mover)

114. While

enquanto, período de tempo

115. Many

muito

116. To know
117. Every

saber, conhecer
cada, todo

118. Life

vida

119. Three

três

120. How

como

121. Way

caminho, maneira

122. Year

ano

123. King

rei

124. To go

ir

125. Being

ser

126. Again

novamente

127. Here
128. To make

aqui
fazer
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129. Back

de volta

130. New

novo

131. Against

contra

132. To find

descobrir

133. Yet

já, ainda

134. To say
135. Too
136. (To) last
137. Though/although

dizer
também, muito
durar, último (ex.: What was the last time you came
here? - Qual foi a última vez que você veio aqui? / The
last will be the first - Os últimos serão os primeiros)

embora, apesar de

138. Head

cabeça, líder, dirigir

139. Away

fora, distante de

140. Right

direito, direita

141. (To) hand

mão, entregar

142. (To) place

colocar, lugar

143. God

Deus

144. Another

outro, um outro

145. Country

país, campo

146. (To) part

parte, dividir

147. Far

distante

148. Left

esquerda

149. Eye

olho
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150. Soon
151. To take
152. Each
153. Just
154. Power
155. (To) name

em breve
tomar, pegar
cada
apenas, justo, correto
poder, força
nomear, nome

156. Death

morte

157. World

mundo

158. Neither/nor
159. (To) mind
160. Once
161. Off

162. Among

nem um nem outro
importar, mente
uma vez
(1) Off we go: Vamos embora/começar; (2) The
town is five miles off - A cidade está distante cinco
milhas; (3) Turn the lights off - Apague as luzes; (4)
Off with him - Leve-o
embora; (5) Their engagement is off - O casamento deles foi cancelado

entre

163. To think

pensar, achar

164. Who/whom

quem, a quem

165. House

casa

166. To get

obter, conseguir, ter

167. Nothing

nada

168. Between

entre

169. Hundred

cem
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170. Both

ambos

171. Young

jovem

172. Because
173. Ever
174. To let
175. Themselves
176. Emperor
177. Case
178. To work
179. Whose
180. War
181. General
182. City
183. State

porque
sempre, nunca, já, alguma vez
permitir
eles mesmos
imperador
caso
trabalhar
de quem, cujo, cuja
guerra
geral, general
cidade
estado, situação

184. Side

lado

185. Thing

coisa

186. Always
187. Day
188. (To) face
189. Night
190. Less
191. To give

sempre
dia
face, fazer frente a, encarar
noite
menos
dar
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192. To ask
193. Body
194. Also
195. To seem

perguntar
corpo
também, além de
parecer

196. Four

quatro

197. Non

não (ex.: This is a non-smoking building Este é um prédio onde não se pode fumar)

198. Son

filho

199. Whole
200. To call

completo, inteiro
chamar

NÚMEROS DE 0 A 1 MILHÃO
Os números são indispensáveis no nosso cotidiano,
independentemente de gostarmos ou não de matemática. Para
quem está aprendendo inglês agora, eles podem gerar muitas
dúvidas, mas há alguns truques para memorizá-los mais rápido.

Antes, é importante lembrar que, nesse idioma, os milhares
são divididos por vírgula, não por ponto, como acontece no
português. Já com os decimais acontece o contrário - são
separados por ponto.

Vamos começar pelos números
mais simples, de um a dez:
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0

1

2

3

zero

one

two

three

4

5

6

7

four

five

six

seven

8

9

10

eight

nine

ten

A primeira dica já aparece aqui.
Os números 11 e 12 tem nomes determinados, como os de
1 a 10. Entre o 13 e o 19, os nomes são formados com a raiz do
número correspondente, seguido do sufixo “teen”. É por isso
que se costuma chamar os adolescentes de “teens”, que é uma
forma reduzida de “teenager” (adolescente), fase que corresponde
justamente à faixa etária entre 13 e 19 anos.
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12

13

eleven

twelve

thirteen

fourteen

15

16

17

18

fifteen

sixteen

seventeen

eighteen

19
nineteen

19

14

Entre 20 e 100, os números são formados
acrescentando -ty- no final:

20

30

40

50

twenty

thirty

forty

fifty

60

70

80

90

sixty

seventy

eighty

ninety

Os números que se encontram entre as dezenas são formados
pela adição dos números de 1 a 9, ligados por um hifen.
Por exemplo:

20

35

89

twenty-one

thirty-five

eighty-nine

A partir de 100, os números são denominados da
seguinte forma:

100
a/one hundred

1000
a/one thousand

100.000

1,000,000,000

a/one hundred thousand

a/one million
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1,000,000,000
a/one billion
Os demais seguem a mesma variação, bastando apenas
substituir “one” pelo número desejado:

200
two hundred

5000
five thousand

600.000

10.000.000

six hundred thousand

ten million

4,000,000,000
four billion
CONHEÇA ALGUMAS EXPRESSÕES
IDIOMÁTICAS COM NÚMEROS

ONE
O termo “one” aparece em várias expressões idiomáticas, nem
sempre com significado numérico. Uma das mais conhecidas é
“number one”, que quer dizer “o melhor, mais importante”.
Ex.: He´s the number one. (Ele é o número um)
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TWO
A expressão “a thing or two” significa “algumas coisas,
uma coisa ou outra”.
Ex.: I´ve learned a thing or two about English.
(Eu aprendi algumas coisas de Inglês)

THREE
“The three Rs” é utilizada para se referir às três áreas básicas do ensino - matemática, leitura e escrita.
Ex.: They know the three Rs. (Eles sabem os três Rs)

FOUR
Para falar nos quatro cantos do mundo, utilize a expressão
“the four corners of the world”.
Ex.: There were people from the four corners of the world.
(Havia gente dos quatro cantos do mundo)

FIVE
A expressão “not last five minutes in ___” significa “não durar
cinco minutos”.
Ex.: You won´t last five minutes in that class if you act like that.
(Você não vai durar cinco minutos na aula se agir assim)
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SIX
Para se referir a um número entre cem mil e um milhão,
diga “six digits/figures”.
Ex.: They offered a six figures amount.
(Eles ofereceram uma quantia de seis dígitos)

SEVEN
Se você conhece alguém casado há sete anos e que está em crise,
pode dizer que está passando pela “seven year itch”.
Ex: It must be the seven-year itch, you should try
to talk to him about what you´re feeling.
(Deve ser a crise dos sete anos, você deveria tentar
falar com ele sobre o que você está sentindo.)

Dias da semana
Os dias das semanas são uma das primeiras coisas que se
aprende ao começar um curso de idiomas.
Lembre-se que, ao citá-los em um texto escrito, a primeira
letra deve ser sempre grafada maiúscula, independentemente
de estar no começo, meio ou fim da frase. Os “dias úteis” são
chamados de “weekdays” ou “business days”, e os finais de
semana, “weekends”.
Em vários lugares do mundo, os nomes dos dias referem-se
direta ou indiretamente aos planetas. A tradição começou com
os antigos romanos, que diferenciavam os dias baseando-se
na galáxia. Como veremos abaixo, a língua inglesa também foi
influenciada:
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Sunday (domingo)
A palavra vem do inglês antigo. “Sun” significa sol e “day”, dia - ou
seja, “Dia do Sol”.

Monday (segunda-feira)
Também do antigo inglês, “moon” siginifica lua; temos, então,
“Dia da Lua”.

Tuesday (terça-feira)
Significa “Dia de Tiw”, Deus da Guerra e do Céu, associado a Marte.

Wednesday (quarta-feira)
“Dia de Woden”, Rei dos Deuses, associado a Mercúrio.

Thursday (quinta-feira)
“Dia de Thor”, Deus do Trovão, associado a Júpiter.

Friday (sexta-feira)
“Dia de Frigg”, esposa de Woden, associada a Vênus.

Saturday (sábado)
“Dia de Saturn”, Deus da Agricultura, associado a Saturno.
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meses do ano
Saber como são chamados os meses também é indispensável
para quem quer se comunicar em outro idioma.
Nem todos os nomes seguem um padrão como os números,
mas conhecer a história do calendário pode ajudar a memorizálos mais rápido.
O calendário como conhecemos teve origem no antigo
calendário romano, que era composto por apenas dez meses,
sendo dezembro o último deles. Em 46 a.C., Júlio César instituiu
o calendário de doze meses, que utilizamos até hoje. Assim como
nos dias da semana, é possível notar a referência aos deuses em
alguns nomes.
Quando citar um mês, não se esqueça de usar antes a
preposição “in” (por exemplo, “I’m traveling to São Paulo in
January”). Se o texto for escrito, você também deve escrever
o nome do mês com inicial maiúscula, independentemente da
posição que ocupe na oração.
Veja os meses do ano e o que significam:

January (janeiro)
Janus, Deus dos portões

February (fevereiro)
Febra, Festival de Purificação
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January (janeiro)
Janus, Deus dos portões

February (fevereiro)
Febra, Festival de Purificação

March (março)
Mars, Deus da Guerra

April (abril)
Aprilis, Abertura da Primavera

May (maio)
Maia, Deusa da Fertilidade

June (junho)
Juno, Deusa das Mulheres

July (julho)
Julius, Júlio César

August (agosto)
Augustus, Augusto César

26

September (setembro)
Septem, sete

October (outubro)
Octo, oito

November (novembro)
Novem, nove

December (dezembro)
Decem, dez

cores
As cores fazem parte do vocabulário básico de qualquer
idioma e são utilizadas não apenas para caracterizar algo, mas
também para formar expressões idiomáticas.
Para dizer se a cor é clara ou escura, use “light” ou “dark”,
respectivamente, antes da palavra (“light green”, “dark blue”).
Lembre-se de que, como se trata de adjetivo, a cor sempre deve
vir antes do substantivo (“yellow shirt”).
Confira como dizer as principais cores em inglês:
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Amarelo

yellow

Azul

blue (azul marinho - navy blue/ azul
petróleo - teal)

Bege

beige

Branco

white

Cinza

gray

Dourado

golden

Laranja

orange

Lilás

lilac

Marrom

brown

Prata

silver

Preto

black

Rosa

pink

Roxo

purple

Salmão

salmon

Verde

green (verde limão - lime green)

Vermelho

red

Violeta

violet
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Expressões idiomáticas com cores

Black
Black eye
olho roxo
Be in the black
mostrar balanço positivo. Equivale ao nosso “sair do vermelho”
Black list
lista negra
Black market
mercado negro
Black and white
simples, de fácil entendimento

White
White wedding
casamento tradicional
White as a ghost
ficar “branco como um fantasma”, muito pálido,
geralmente por um susto ou de medo
White elephant
assim como no português, “elefante branco”, ou seja,
algo grande, desnecessário e incômodo
White lie
mentirinha “inocente”, insignificante
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Blue
Out of the blue
de repente
Once in a blue moon
raramente, quase nunca
Feel blue
sentir-se / estar triste, deprimido
Do something until you are blue in the face
esforçar-se muito para fazer algo,
sem conseguir resultados

Green
To be green
ser ingênuo ou inexperiente. Em português, dizemos que alguém é ou
está “verde” quando está começando a aprender algo
Give the green light
como no português, “dar o sinal verde”, aprovar algo
Have a green thumb
ser habilidoso na jardinagem

Red
Red hot
algo muito quente
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Catch someone red-handed
pegar alguém em flagrante
Paint the town in red
se divertir muito por um período curto, cair “na farra”

Yellow
Yellow journalism
imprensa sensacionalista ou difamatória. Em português, fala-se
“imprensa marrom”
Be yellow-bellied
ser covarde, “amarelar”

frutas
As frutas são importantes não só para a alimentação, mas
também para o aprendizado do vocabulário básico.
Elas se dividem em citrus fruits (frutas cítricas), berries (frutas
pequenas, como amora, morango e açaí), stone fruits (frutas com
caroço), tropical fruits (frutas tropicais), exotic tropical fruits (frutas
tropicais exóticas), melons (melões, incluindo a melancia), pome
fruits (pomóideas) e dried fruits (frutas secas).
Veja como dizer o nome de algumas frutas em inglês:
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Abacate

avocado

Abacaxi

pineapple

Açaí

açai berry

Ameixa
Amora
Banana
Caju
Carambola
Cereja
Coco
Damasco
Figo
Goiaba
Kiwi
Laranja

plum (ameixa seca - prune)
blackberry; mulberry
banana
cashew (castanha de caju - cashew nut)
star fruit
cherry
coconut
apricot
figo
guava
kiwi fruit
orange

Limão

lemon (limão-galego - lime)

Maçã

apple

Mamão

papaya

Manga

mango

Maracujá

passion fruit

Melancia

watermelon

Melão

melon

Mirtilo

blueberry

Morango
Pêra
Pêssego
Romã

strawberry
pear
peach
pomegranate

Tangerina

tangerine

Toranja

grapefruit

Uva

grape (uva passa - raisin)
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animais
Quando se aprende um novo idioma, um dos itens que fazem
parte do vocabulário básico são os animais, principalmente os
domésticos.
Embora alguns nomes sejam semelhantes aos termos em
português, é preciso tomar cuidado com os falsos cognatos e com
as traduções ao pé da letra.
Conheça como são chamados em inglês alguns dos animais
mais conhecidos:

Abelha

bee

Aranha

spider

Baleia

whale

Barata

cockroach

Besouro
Bode
Boi
Borboleta
Burro
Cachorro

beetle
goat
ox
butterfly
donkey
dog (para filhotes, usa-se pup ou puppy. Já
o cão de caça é chamado hound)

Camelo

camel

Camundongo

mouse

Cavalo

horse

Cobra

snake

Coelho
Cordeiro
Coruja

rabbit ou bunny (o segundo costuma ser
usado por crianças)
lamb
owl
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Crocodilo
Elefante
Foca
Gafanhoto
Galinha

crock
elephant
seal
grasshopper
chicken ou hen

Galo

rooster ou cock (para pintinhos, fala-se
chick. Essa palavra também é uma gíria
para “garota”, “mina” etc)

Gato

cat (para filhotes, use kit, kitten ou kitty)

Girafa

Giraffe

Golfinho

dolphin

Gorila

gorilla

Grilo

cricket

Hipopótamo

hipo

Inseto

bug

Lagosta

lobster

Leão

lion

Lebre

hare

Lobo

wolf

Macaco

monkey ou ape

Minhoca

worm

Morcego

bat

Mosca
Mosquito
Pássaro
Pato
Peixe
Peru

fly
mosquito
bird
duck
fish
turkey

Pinguim

penguin

Polvo

octopus

Porco

pig, pork ou swine
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Raposa

fox (masculino) e vixen (feminino)

Rato

rat

Sapo

frog ou toad

Tartaruga

turtle ou tortoise

Tigre

tiger

Touro

bull

Tubarão
Urso

shark
bear

Vagalume

firefly

Víbora

viper

Zebra

zebra

profissões em inglês
Quer você vá morar no exterior, passar por uma entrevista ou
apenas viajar por alguns dias, é importante saber como são chamadas
as profissões em inglês. Para muitos casos, a regra é acrescentar “er” ao
final do verbo. Por exemplo, “teach” significa ensinar; logo, “teacher”
significa professor. Entretanto, como há várias exceções, o melhor é
memorizar o máximo de palavras possível.
Outro detalhe importante é que, em alguns termos, é acrescentado
“man” ou “woman” ao final para identificar se é masculino ou feminino,
respectivamente. Outra forma de diferenciar os gêneros é acrescentar
“ess” ao nome feminino, como em waiter (garçom)/ waitress (garçonete).
Lembre-se também de que, ao falar da profissão, devemos utilizar
os artigos a/an (um/uma) antes do termo. O primeiro é utilizado para
palavras iniciadas com consoantes, e o segundo, para as que começam
com vogais ou “h” mudo. Assim, teremos, por exemplo, “I’m a layer”/
“I’m an architect”. Para perguntar qual é a profissão de alguém, você
pode dizer “What’s your job?” ou “What do you do for a living?”
Veja como dizer algumas profissões em inglês:
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Dentista
Diplomata

dentist
diplomat

Dona de casa

housewife

Economista

economist

Editor
Eletricista
Empregada doméstica

editor
electrician
maid

Encanador

plumber

Enfermeiro

nurse

Engenheiro

engineer

Escritor
Fazendeiro
Físico
Fotógrafo
Garçom/ garçonete

writer
farmer
physicist
photographer
waiter/ waitress

Gerente

manager

Jardineiro

gardener

Joalheiro

jeweller

Jornalista

journalist

Juiz

judge

Marinheiro

sailor

Matemático
Mecânico

mathematician
mechanic

Médico

doctor/ medical doctor/ physician
(atenção: “medic” também pode
significar médico, mas costuma ser
utilizado para designar membros do
Serviço de Saúde das Forças
Armadas)

Modelo

model

Motorista

driver
(motorista de ônibus: bus driver/
motorista de táxi: taxi driver)
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Açougueiro

butcher

Advogado

lawyer

Agente de viagens
Arquiteto
Astronauta
Atleta
Ator/ atriz
Babá
Bancário

travel agent
architect
astronaut
athlete
actor/ actress
babysitter/ nanny
bank clerk

Banqueiro

banker

Barbeiro

barber

Bartender

barman

Bibliotecário

librarian

Biólogo

biologist

Bombeiro
Cabeleireiro

fireman
hairdresser/ hairstylist

Caixa

cashier

Cantor

singer

Carteiro
Chefe de cozinha

mailman/ postman
chef

Cineasta

filmmaker

Cientista

scientist

Comediante
Comissário de bordo
Consultor

comedian
flight attendant
consultant

Corretor (de seguros,
investimentos etc)

broker

Corretor de imóveis

realtor

Coveiro
Cozinheiro

gravedigger
cook
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Músico
Pesquisador

musician
researcher

Pintor

painter

Poeta

poet

Policial

police officer/ officer/ constable

Político

politician

Professor

teacher (se for professor
universitário, usa-se “professor”)

Psicólogo

psychologist

Recepcionista
Repórter
Teso ureiro
Vendedor/ vendedora

Veterinário
Zelador

receptionist
reporter
treasurer
salesman/ saleswoman
veterinarian/ vet
janitor

pronomes pessoais
Os pronomes ingleses podem até parecer difíceis, mas são mais
fáceis do que parecem, até porque seu uso é similar aos pronomes
portugueses. Com um pouco de prática, fica fácil memorizar quando
cada pronome deve ser utilizado.
Os pronomes pessoais se dividem em sujeitos (subjects
pronouns) e objetos (objects pronouns), que podem ser diretos
ou indiretos. Em inglês, possuem algumas semelhanças com o
português, principalmente os objetos.
Vejamos:
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Subject Pronouns
Singular
I
You
He/ she/ it

Plural

eu

We

nós

tu, você

You

vós, vocês

ele/ ela/ isto

They

eles ou elas

Objective Pronouns
Singular
Me

me, mim

You

lhe, o, a, te,
ti, a você

Him

lhe, o, a ele

Her

lhe, a, a ela

It

Plural
Us
You
Them

nós
vós, lhe, a vocês
lhes, os, as

lhe, o, a

Vale lembrar que o pronome “it” é utilizado para coisas e
animais, e o plural “they” é utilizado tanto para pessoas, quanto
para coisas e animais. Além disso, o pronome “I” deve ser sempre
grafado com letra maiúscula, independentemente de onde estiver
na frase. Veja alguns exemplos:
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I´m going to the zoo with her
(Eu vou ao zoológico com ela)
Tell us about your expectations
(Fale-nos sobre as suas expectaivas)
I like my house, but it's very small
(Eu gosto da minha casa, mas ela é muito pequena)
You and I are going to study tonight
(Você e eu vamos estudar hoje à noite)
She´s been living here since I was a kid
(Ela mora aqui desde que eu era criança)
They gave her a few books
(Eles lhe deram alguns livros)

5 exercícios de inglês para

fazer sozinho

A dificuldade em aprender outro idioma nem sempre está
relacionada à complexidade da língua. Muitas vezes, é apenas uma
questão de praticar e encontrar métodos alternativos que lhe ajudem
a assimilar melhor o que foi visto em aula.
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No caso do inglês, isso é ainda mais fácil, já que nos deparamos
com essa língua a todo momento - em músicas, filmes, notícias,
séries… As possibilidades são muitas, e você pode fazer isso sozinho
ou com um pouco de ajuda. Selecionamos cinco exercícios para
você praticar em casa:

Faça resumos
Essa atividade permite ampliar seu vocabulário e melhorar a leitura,
escrita e ecompreensão de textos. Você pode resumir qualquer tipo de
texto e até mesmo filmes. Comece com textos mais curtos e/ou filmes
infantis e aumente a dificuldade aos poucos. Evite usar
tradutores automáticos; se tiver dúvidas, recorra a dicionários
impressos ou eletrônicos.

Treine frases feitas
Memorize as frases utilizadas nas situações mais comuns do dia a dia.
Vários dicionários, e livros incluem CDs com exemplos de pronúncia.
Sempre que possível, escute-os e treine a pronúncia, repetindo sempre
que não entender o que está sendo dito. Esse exercício é ótimo para
quem passa muito tempo dirigindo,por exemplo.

Converse com os chatterbots
Para quem já tem um pouco mais de prática, também vale a pena conversar com os chatterbots - programas de computador que
tentam simular um ser humano na conversação com as pessoas.
O objetivo do software é responder as perguntas de forma que o
usuário tenha a impressão de estar conversando com outra pessoa,
e não com um programa de computador. Alguns também
permitem ouvir o que o chatbot está “dizendo”. Os mais
conhecidos são A.L.I.C.E. e Cleverbot.

41

Elabore seus próprios exercícios
Uma boa maneira de treinar o vocabulário e a interpretação
textual é: peça para alguém retirar alguns termos de vários textos (de
preferência jornalísticos ou retirados de um livro com
vocabulário mais acessível). Em seguida, preencha-os e só depois consulte o original. Se a sua resposta não for igual à do texto,
analise se ela é coerente e se poderia ou não substituir o termo original.

Aprenda enquanto passeia
Além do lazer, as saídas também podem se tornar uma grande chance
de melhorar seu vocabulário. Ao frequentar um
restaurante, por exemplo, tente lembrar como dizer cada um
dos itens do cardápio em inglês. Essa dica também vale para
estabelecimentos como lojas, supermercados, hotéis, cinemas etc.
Você pode, ainda, lembrar o que dizer ao se dirigir a um vendedor ou
ao fazer um pedido. Se esquecer ou não souber como falar
algo, anote e tire a dúvida depois.

TEXTOS EM INGLÊS

PARA INICIANTES
Dentre as várias maneiras de melhorar o seu vocabulário e
gramática, uma das mais indicadas é interpretar, copiar e traduzir
textos. Dessa forma, ao invés de ficar apenas decorando palavras,
você verá as diversas colocações e significados que elas podem
assumir.
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Não se preocupe se sentir dificuldade no começo, principalmente
em relação ao vocabulário. Lembre-se que, mais importante é
conseguir entender o contexto e traduzir as ideias, e não apenas as
palavras - até porque nem todos os termos e expressões possuem
correspondentes em português, e vice-versa. Comece com textos
mais fáceis, que podem ser até mesmo histórias infantis, e aumente
a dificuldade aos poucos.
Faça uma leitura inicial sem recorrer aos dicionários, tentando
interpretar o texto por conta própria. Em seguida, marque as palavras
que não conhecer e só então traduza o texto. Se a tradução não
ficar coerente, pode se tratar de uma expressão idiomática (mais
uma vez, é importante observar o contexto em que ela foi utilizada).
Por fim, reescreva o texto, prestando atenção especial às palavras
de grafia mais difícil.
Você também pode copiar o texto (ou só algumas palavras,
se desejar) em tradutores automáticos ou dicionários online para
praticar a pronúncia.
Confira uma seleção de pequenos textos em inglês para
iniciantes:

A couch potato is a person who spends too much time watching
television. He doesn't do any exercise at all. Actually, he hates
exercising. He prefers to sit or lie on a couch watching their favorite
TV programs. Another thing he doesn't like is healthy food. A real
couch potato prefers junk food such as hamburgers, fries, soft
drinks and so on.

43

Sandra Rosa is very beautiful, young, and successful. She's a famous
actress. She's also very rich. Her house near the beach is big and
beautiful, and her car is very expensive. Her fans love her.
But is she happy?
Sandra says, “yeah, I'm young, rich, beautiful, and famous.
People think rich people are happy. That's not always true!”
Sandra's brother, Mike, is her manager. He says, “Sandra is only 18.
She enjoys acting and entertaining people. But she's not happy.
She doesn't like being famous.”
“It's true,” Sandra says. “I'm never alone. Reporters are everywhere.
Wherever I go, they're there. They're outside my house all the time!”
Mary is a nice woman. She is a nurse and works in a big hospital. She
works at night on weekends. Mary has two young children and they are
very intelligent. Their names are Jack and Julie. Jack is nine years old and
Julie is eleven years old. Jack likes soccer and Julie loves
movies. Jack wants to be a soccer player and Julie wants to be
a movie star.
Mary likes to be with her children when she isn't working - they play
board games together. Mary's family is very happy, especially when Jake,
Mary's husband, is at home with them. Jake usually travels a lot and visits
different places - he is a truck driver.

Before I got married, I worked for a large company. I was a
secretary. Now I'm a housewife. I don't like it when people say,
“Oh, so you don't work” or “You're really lucky. I'd like to stay at home all
day”. They don't understand I'm very busy all day. I get
up before my husband to fix breakfast for him and the children. Then I
take my son, Henrique, to school. I have another son,
Miguel, who is four, so I look after him during the day. I do the laundry, I
do the shopping, I do the cleaning, I do the cooking.
It's a very difficult job.
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Mary is a nice woman. She is a nurse and works in a big hospital. She
works at night on weekends. Mary has two young children and they are
very intelligent. Their names are Jack and Julie. Jack is nine years old
and Julie is eleven years old. Jack likes soccer and Julie loves
movies. Jack wants to be a soccer player and Julie wants to be
a movie star.
Mary likes to be with her children when she isn’t working - they play
board games together. Mary's family is very happy, especially when
Jake, Mary's husband, is at home with them. Jake usually travels a lot
and visits different places - he is a truck driver.

There is evidence of superstition among ancient civilizations. But this is
not something of the past. Superstition is part of our modern world, too.
Some very old beliefs are present among us today: a broken mirror,
for example, means seven years of bad luck. A black cat brings you
bad luck when it crosses your way. Some people never walk under a
ladder because it also means bad luck. There is a very curious belief
among New Yorkers: 13 is a sign of bad luck and many buildings have no
thirteenth floor.
There is also a place for good luck in superstition. Some charms and
beliefs are popular because they bring good luck. A horseshoe, for
example, or a four-leaf clover are popular good luck charms around the
world. In Brazil, it is very difficult to find a ticket of the Federal Lottery
with a final 13 - this is the lucky number. There is another curious belief
in Brazil: three kisses on the face of a single girl bring marriage.
Superstition is certainly part of the past, present, and future life of man.
For some people, it is ignorance; for other, it is an important part of their
lives.
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COMO DIZER EXPRESSÕES

COMUNS EM INGLÊS
Para quem está aprendendo uma nova língua, memorizar as
expressões mais comuns pode ser muito útil. Seja para viajar ou
participar de uma entrevista de emprego, saber o básico ajuda a
quebrar o gelo e estabelecer comunicação e, a partir daí, fica mais
fácil manter o diálogo fluindo.

Expressões gerais
Please

Por favor

Excuse me

Com licença

Thank you / Thanks

Obrigado(a)

You're welcome / Anytime

De nada

(I'm) sorry

Me desculpe

Good morning

Bom dia

Good afternoon

Boa tarde

Good evening / Good night

Boa noite
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Saudações e apresentações

Hi / Hello

Oi / olá

Bye

Tchau

How are you? / How are you doing?

Tudo bem?

What's your name?

Qual é o seu nome?

Hi, I'm (Ana)

Olá, eu sou (Ana)

Nice to meet you

Prazer

I'd like you to meet (John)

Eu gostaria de lhe apresentar ao (John)

I've heard a lot about you

Eu ouvi falar muito de você

(It was) Nice meeting you

Foi bom te conhecer

See you (later)

Até mais

informações pessoais

My name is / I'm (Paul)

Meu nome é Paul

I'm (25) years old

Tenho (25) anos

I was born in (1983)

Eu nasci em (1983)

I'm from (Minas Gerais)

Eu sou de (Minas Gerais)

I was born in (Rio de Janeiro)

Eu nasci em (Rio de Janeiro)

I grew up in (São Paulo)

Eu cresci em (São Paulo)

I have (two) brothers and
(two) sisters

Eu tenho (dois) irmãos e
(duas) irmãs

I'm single / married / separated
/ divorced

Sou solteiro / casado / separado
/ divorciado
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perguntas pessoais

Where are you from?

De onde você é?

How old are you?

Quantos anos você tem?

What do you do? / What's your job?

O que você faz?

Where do you live?

Onde você mora?

Do you have a boyfriend/girlfriend?

Você tem namorado/namorada?

Are you married?

Você é casado(a)?

Are you involved (with anyone)?

Você tem alguém?

Do you have (any) children/kids?

Você tem filhos?

Do you live alone/by yourself?

Você mora sozinho(a)?

Do you have any brothers or sisters?

Você tem irmãos?

elogiando o idioma de alguém

Your English is excellent

Seu inglês é excelente

You have a really good accent

Você tem um sotaque muito
bom

Have you lived in USA before?

Você já morou nos Estados
Unidos?

elogiando o trabalho de alguém

Good job

Bom trabalho

You're doing a really good job

Você está fazendo um ótimo
trabalho

You've done a really good job

Você fez um ótimo trabalho

Keep up the good work!

Continue assim!
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chamadas telefônicas

Hello?

Alô?

Hi, may I speak to (Cláudia), please?

Oi, gostaria de falar com(Cláudia), por favor?

Hi, is (Cláudia) there?

Oi, (a Cláudia) está?

This is (Juliana)

Aqui é (a Juliana)

Who's calling, please?

Quem está falando?

This is (Juliana) speaking

É ela(e)

Would you like to leave a message?

Você quer deixar recado?

Listen, I have to go

Preciso desligar

Take care

Um beijo / Um abraço

See you

Até mais

fazendo compras

I'm just looking, thanks

Só estou olhando, obrigada

Do you take (American Express)?

Vocês aceitam (American Express)?

Do you take traveler's check?

Vocês aceitam cheque de viagem?

Do you have…?

Vocês têm…?

I'm looking for…

Eu estou procurando…

Is this on sale?

Está em promoção?

What's the sale price on this?

Qual é o preço na promoção?
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no restaurante

Table for (two), please

Mesa para (dois), por favor

Where's the restroom?

Onde fica o toalete?
Vou pedir um/o…

I'll have a/the…

Vou pedir o mesmo que você

I'll have the same / what you're having

Você pode me trazer mais um
garfo / colher / faca, por favor?

Can I have another fork /
spoon / knife, please?

Posso ver o cardápio de novo?

Can I see the menu again?

Estava uma delícia, obrigado(a)

That was great, thanks

Você me traz a conta, por favor?

Could I have the check, please?

Como falar de

filmes e músicas
Quem não gosta de assistir a um filme ou ouvir uma música nova
e comentar com os amigos? Essas atividades, apesar de corriqueiras,
podem se transformar em uma excelente oportunidade de praticar
o seu inglês se divertindo.
Além de assistir aos filmes e ouvir músicas em inglês,
compartilhar suas impressões ajuda a praticar a pronúncia e/ou
escrita e o vocabulário. Você pode, por exemplo, fazer e traduzir
suas próprias resenhas.
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Para caracterizar filmes e músicas, você utilizará principalmente
os chamados adjetivos de opinião. Caso utilize-os acompanhados
de um adjetivo que represente um fato (por exemplo, “longo” ou
“curto”), lembre-se que a ordem deve ser: primeiro, opinião; depois,
fato. Assim, teremos: “I´ve just seen a very boring and long movie”
(Eu acabei de ver um filme chato e longo).
Confira alguns adjetivos para falar de filmes e músicas:
Assustador

scary, frightening, spooky, creepy

Bom

good

Chato/entediante

boring

Confuso

confusing

Curto

short

Deprimente

depressing

Divertido

entertaining, amusing

Engraçado

funny

Estranho

weird

Excelente

excellent

Excitante

exciting

Horrível

horrible, awful

Inesquecível

unforgettable

Interessante

interesting

Longo

long

Péssimo

terrible, awful

Romântico

romantic

Ruim
Violento

bad
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violent

Frases de amor
Não precisa de ocasião especial para conquistar o seu amor
ou lembrá-lo do quanto ele é especial e importante para você.
Independentemente do dia, da idade e até mesmo do idioma, uma
declaração de amor inesperada arranca suspiros de qualquer um.
Então, que tal surpreender o seu amor se declarando em inglês?
Para quem está começando agora e não quer se arriscar a falar
uma frase mais longas, essas podem ajudar. São sentenças curtas,
com a mesma estrutura - “I (verb) you”. Veja:
I love you

Eu te amo

I desire you

Eu desejo você

I cherish you

Eu estimo você

I need you

Eu preciso de você

I want you

Eu quero você

I value you

Eu valorizo você

I worship you

Eu venero você

As frases abaixo possuem estrutura parecida, mas com acréscimo
de preposições:
I can't live without you

Não consigo viver sem você

I'm fond of you

Eu gosto de você

I'm lost without you

Estou perdido(a) sem você

I yearn for you

Eu anseio por você

I'm thankful for you

Sou grato pela sua existência

I'm nothing without you
I´m in love wiht you

Sou nada sem você
Estou apaixonado por você / Eu te amo

I'm crazy for you
I'm devoted to you

Sou louco(a) por você
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Sou todo(a) seu / sua

Quem já tem mais prática pode surpreender com frases mais
elaboradas, como essas:
I love everything about you

Eu amo tudo sobre você

You make my dreams come true

Você faz meus sonhos virarem
realidade

I want a lifetime with you

Quero passar minha vida inteira com
você

You are my one true love

Você é o meu verdadeiro amor

You rock my world

Você agita o meu mundo

You hold the key to my heart

Você tem a chave para o meu
coração

You're the reason I'm alive

Você é a razão pela qual estou vivo(a)

Come live in my heart, and pay
no rent (Samuel Lover)

Venha viver em meu coração,
e não pague aluguel

You are my first thought when I
wake up and my last thought
when I fall asleep

Você é meu primeiro pensamento
quando acordo e o último
quando vou dormir

You are my heart, my soul,
my treasure. My today, my tomorrow, my forever. My everything

Você é meu coração, minha alma,
meu tesouro. Meu hoje, meu amanhã, meu sempre. Meu tudo

Loving you is the best thing that
has ever happened to me

Amar você é a melhor coisa que já
aconteceu comigo

Life means nothing to me
without you

A vida não significa nada para mim
sem você

You're the one that I want

É você quem eu quero

Love is an irresistable desire to
be irresistably desired (Robert Frost)

O amor é um desejo irresistível de
ser irresistivelmente desejado

Your hand on my hand, my
gaze into your eyes, your kisses
in my mouth, my soul in your
tenderness…
My love for you

Sua mão em minha mão, meu olhar
em seus olhos, seus beijos na minha
boca, a minha alma na sua
ternura…
Meu amor para você
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Diálogos em inglês
Uma das melhores maneiras de aprender o vocabulário do dia a
dia é praticando diálogos de situações mais comuns. Esse exercício
permite ao aluno melhorar a pronúncia e o deixa mais confiante
para lidar sozinho com as situações cotidianas. Para quem está
começando agora, vale a pena memorizar as frases mais comuns.
Depois, será mais fácil alterá-las ou adaptá-las.
Veja alguns diálogos baseados em situações cotidianas:

de onde você é

Hello

(Olá)

Hi

(Oi)

How are you?

(Como vai você?)

I'm good. How are you?

(Eu estou bem, e você?)

Good. Do you speak English?

(Bem. Você fala inglês?)

A little. Are you Americ an?

(Um pouco. Você é americano?)

No, I´m Brazillian.

(Não, sou brasileiro)

Where are you from?

(De onde você é?)

I'm from São Paulo.

(Eu sou de São Paulo)

Nice to meet you.

(É um prazer conhecê-lo)

Nice to meet you too.

(Muito prazer em conhecê-la
também)
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você fala inglês?
Excuse me, are you American?

(Desculpe, você é americano?)

No, I´m Brazillian.

(Não, sou brasileiro)

Do you speak English?

(Você fala inglês?)

A little, but not very well.

(Um pouco, mas não muito bem)

How long have you been here?

(A quanto tempo você está aqui?)

Two months.

(Dois meses)

What do you do for work?

(Qual é o seu trabalho?)

I'm a lawyer. How about you?

(Eu sou advogado, e você?)

I'm a dentist. (Eu sou dentista)

(Eu sou dentista)

pedindo comida
Hello sir, welcome to the French
Garden Restaurant. How many?

(Olá senhor, bem vindo ao restaurante
Jardim Francês. Quantos são?)

(Um)

One
Right this way. Please have a seat.
Your waitress will be with you
in a moment.

(Por aqui. Por favor, sente-se. A
garçonete lhe atenderá num minuto)

Hello sir, would you like to order
now?

(Olá senhor, você gostaria de pedir
agora?)
(Sim, por favor)

Yes, please.

(O que o senhor gostaria de beber?)

What would you like to drink?

(O que vocês têm?)

What do you have?

(Temos água em garrafa, suco e
coca-cola)

We have bottled water,
juice, and Coke.

(Eu quero uma água, por favor)

I'll have a bottle of water, please.

(O que o senhor gostaria de comer?)
(Eu quero o sanduíche de atum e a
sopa de legumes)

What would you like to eat?
I'll have a tuna fish sandwich and a
bowl of vegetable soup.
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pedindo direções
Excuse me, I'm looking for the
Holiday Inn. Do you know
where it is?

(Desculpe-me, eu estou procurando
o Holiday Inn. Você sabe onde fica?)

Sure. It's down this street
on the left.

(Claro. É descendo esta rua
à esquerda)

Is it far from here?

(É longe daqui?)

No, it's not far.

(Não, não é longe)

How far is it?

(Quão longe fica?)

About a mile and a half.

(Mais ou menos uma milha e meia)

comprando uma passagem aérea
Next, please. Hello, how can I
help you?

(Próximo, por favor. Como posso
ajudar?)

I'd like to buy a ticket to New York.

(Eu gostaria de comprar um bilhete
para Nova Iorque.)

Would you like one way
or round trip?

(Você gostaria de viagem só de ida
ou ida e volta?)

Round trip.

(Ida e volta)

When will you be leaving?

(Quando você parte?)

When does the next plane leave?

(Quando parte o próximo avião?)

In about 2 hours.

(Em mais ou menos 2 horas)

I'd like a ticket for that flight, please.

(Eu gostaria de um bilhete para
este voo, por favor)

First class or coach?

(Primeira classe ou econômica?)

Coach.

(Econômica)

OK, let me check availability. I'm sorry,
tickets for that flight
are sold out.

(Ok, deixe-me checar a disponibilidade. Lamento, os bilhetes para
este voo estão esgotados)

How about the one after that?

(E que tal o outro depois deste?)

Let me see. Yes, that one still has
available seats. Would you like me to
reserve a seat for you?

(Deixe-me ver. Sim, este ainda tem
lugares dispoíveis. Você gostaria
que eu reservasse um assento para
você?)
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Yes, please.

(Sim, por favor)

That'll be 120 dollars.

(São 120 dólares)

Ok.

Ok.

Thank you. Here's your change.

(Obrigado. Aqui está o seu troco)

fazendo reserva no hotel
Hello, Marriott Hotel,
how may I help you?

(Alô, Hotel Marriott,
como posso ajudar?)

Hi, I'd like to make a reservation.

(Olá, eu gostaria de fazer uma reserva)

Just a moment. OK, for what
date?

(Só um momento. OK, para qual
data?)

July 25th.

(25 de julho)

How many nights
will you be staying?

(Quantas noites vai ficar?)

Two nights. What's the room
rate?

(Duas noites. Qual é o valor da
diária?)

75 dollars a night, plus taxes.
Would you like me to reserve
a room for you?

(75 dólares por noite, mais impostos.
Você gostaria que eu fizesse a
reserva?)

Yes, please.

(Sim, por favor)

Your name?

(Seu nome?)

João da Silva.

João da Silva.

Mr. Silva, how will you be paying?

(Sr. Silva, como o senhor vai pagar?)

Visa.

Visa.

Card number, please.

(Número do cartão, por favor)

4198 2289 3388 228.

4198 2289 3388 228.

Expiration date?

(Data de validade?)

1/9/2012

1/9/2012

OK, You're all set.
We'll see you on the 25th.

(OK. Está tudo certo.
Nós a veremos no dia 25)
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chegando em um hotel
Good evening.

(Boa noite)

Hi. Do you have any
vacancies tonight?

(Olá. Você tem quarto vago
para esta noite?)

Yes. The rate is 55 dollars.

(Sim. A diária é de 55 dólares)

Do the rooms have internet access?

(Do the rooms have internet access?)

We have wireless. If you have a
computer you can use the
wireless network for an
additional 5 dollars.

(Nós temos acesso sem fio. Se você
tiver um computador, pode usar
o acesso sem fio por um
adicional de 5 dólares)

OK, I'd like a room, please.

(OK, eu quero um quarto, por favor)

Would you like a smoking or a
non-smoking room?

(Você gostaria de quarto para fumante ou não-fumante?)

Non-smoking.

(Não-fumante)

How will you be paying?

(Como o senhor vai pagar?)

American Express. Here you are.

(American Express. Aqui está)

How many people?

(Para quantas pessoas?)

Two.

(Duas)

Would you like a king size bed or
two double beds?

(Você gostaria de uma cama king
size ou duas camas de casal?)

King size, please.

(King size, por favor)

You're in room 237. It's on the
second floor. Here's your key.
Sign here, please.

(Seu quarto é o de número 237. É
no segundo andar. Aqui está a sua
chave. Assine aqui, por favor)

What time is the checkout?

(A que horas é a saída?)

11:30 am

(11h30)
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ENTREVISTA DE EMPREGO EM INGLÊS:
PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS COMUNS

Passar por uma entrevista de emprego é um dos principais
motivos pelos quais as pessoas se matriculam em um curso de
inglês. Independentemente do nível e da fluência, todo mundo
fica nervoso em uma situação assim - se um processo de seleção
já é desgastante, imagina em outro idioma! Nessa hora, a melhor
maneira de evitar vexames é se preparar bem e ficar atento a
algumas dicas.
A primeira delas é não superestimar seu domínio do idioma.
Melhor do que definir seu grau de fluência, demonstre-o,
descrevendo sua experiência com o inglês e contando como o
idioma está presente na sua vida. Deixe para o recrutador a tarefa
de identificar se o seu nível é avançado ou intermediário.
Para quem tem problemas com tempos verbais, vale treinar
antes da entrevista. Pense na sua experiência profissional e nas
questões sobre a sua carreira de acordo com os tempos verbais
em inglês.
Outra boa sugestão é evitar o uso de expressões idiomáticas,
principalmente se você não tem certeza de como é o seu
equivalente em inglês. Traduzindo ao pé da letra, corre-se o risco
de confundir o entrevistador e ficar ainda mais nervoso. A melhor
opção é explicar o que você quer dizer sem recorrer ao termo.
Por fim, engana-se quem pensa que sotaque é sinônimo de
fluência. Pelo contrário: a fala pode soar forçada e artificial e
contar pontos negativos para o entrevistado. O mais importante é
falar claramente e articular bem as ideias.
Confira as perguntas e respostas mais comuns nas entrevistas
em inglês:
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falando do currículo
I studied at (USP)

Eu estudei na USP

At (USP) I majored in (journalism)

Me formei em (jornalismo) pela USP

I specialized in (economics)

Me especializei em (economia)

During my time at (USP), I had the opportunity to work for / with…

Enquanto estava na (USP), tive a
oportunidade de trabalhar para /
com…

I did an internship at (Compaq) as a
(marketing assistent)

Eu fiz um estágio na (Compaq)
como (assistente de marketing)

I also did volunteer work as a…

Também fiz trabalho voluntário
como…

I've lived abroad for (three years)

Já morei fora por (três anos)

I worked / studied in (New York)

Eu trabalhei / estudei em (Nova
York)

In (2001) I started working for…

Em (2001) comecei a trabalhar
para…

I was hired to…

Eu fui contratado para…

I was hired as… - Eu fui contratado

Eu fui contratado como…

I was in charge of…

Eu era encarregado de…

I was quickly / eventually
promoted to…

Eu fui logo / eventualmente
promovido a…

I left (____) beacuse…

Eu saí da (___) porque…

So then I went on to work for…

Então, fui trabalhar para…

My most recent experience
has been…

Minha experiência mais recente
tem sido…
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perguntas e comentários do entrevistador
Let me tell you a little bit about us

Deixe-me falar um pouco sobre nós

We're looking for someone who…

Queremos alguém que…

Preferibly with some
(management) experience

De preferência com experiência
em (administração)

The position/post requires…

O cargo requer…

So, why don´t you tell me a little about
your background?

Então, por que não me fala um pouco sobre sua formação?

Why did you leave your job at (___)?

Por que você saiu da (___)?

What was it that attracted you
to this position?

O que o/a atraiu a este cargo?

Do you have any
(informatics) skills?

Você tem conhecimentos
de (informática)?

Do you have any experience with
(computer programming)?

Você tem experiência em
(programação de computador)?

What sort of salary were
you looking at?

Que faixa salarial você tem
em mente?

That seems acceptable

Esse valor parece aceitável

I'm afraid that's more than we're
prepared to offer right now

Acho que é mais do que podemos
oferecer no momento

Well, we are impressed with you and
your experience

Bem, tivemos uma boa impressão
sua e de sua experiência

Would you like to join us here?
We would like to offer you
a position here

Você aceita trabalhar conosco?
Gostaríamos de lhe oferecer
um cargo aqui

How soon can you start?
We will keep your resume on file here
in case something comes up

Quando você pode começar?
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Vamos manter seu currículo em
nossos arquivos caso apareça algo.

Falar inglês não é nenhum mistério:
com disciplina, esforço e muita prática,
você conseguirá ler, ouvir e se expressar bem
em qualquer situação.
Dominando o idioma, você aproveitará ainda mais
as atividades de lazer e com certeza terá
melhores oportunidades profissionais.

Não perca tempo:
invista no seu aprendizado
e fale inglês fluente em pouco tempo!

AGORA, PARA VOCÊ QUE ESTÁ REALMENTE
COMPROMETIDO EM FALAR INGLÊS FLUENTE, EU QUERO
QUE VOCÊ PERCEBA O QUÃO SÉRIO EU ESTOU EM
LEVAR A SUA CARREIRA PARA O PRÓXIMO NÍVEL.

CLIQUE AQUI SAIBA COMO NOS JÁ AJUDAMOS MILHARES
DE BRASILEIROS A FALAR INGLÊS FLUENTE.

TE ESPERO DO LADO DE DENTRO!!!
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