GUIA BÁSICO DE
INGLÊS

PARA VIAGEM

VAI VIAJAR E PRECISA DE AJUDA
COM O INGLÊS?
Dê uma olhada neste guia prático e encontre palavras,
frases e expressões para encarar diversas situações
com o idioma fora do país.

PALAVRAS-CHAVE PARA ENCARAR
O DIA A DIA

Por favor.

Com licença.

Sim.

Não.

Olá.

Please.

Excuse me.

Yes.

No.

Hello.

De nada.

Muito obrigado.

You are welcome.

Thank you very much.
Bom dia.

Boa tarde.

Good morning.

Good afternoon.

Boa noite.

Good evening

Talvez.

Maybe.

Até mais.

Tenha um bom dia.

See you.

Have a nice day.

(na chegada).

Tchau.

Tenha um bom fim de semana.

Good night

Bye/goodbye.

Have a nice weekend.

(na saída).

FRASES SALVADORAS
Eu não falo inglês muito bem, mas estou aprendendo.

I don’t speak English very well, but I’m learning.
Quem pode me dar
informações sobre..?

Quanto
custa...?

Who can give me some
information about …?

How much
is …?

Você poderia me ajudar?

Can you help me?

Você pode me mostrar
isso no mapa?

Como eu chego ao restaurante...?

How do I get to the …
restaurant?

Can you show this to
me on the map?

Como eu chego ao hotel...?

Como eu chego neste lugar?

How do I get to this place?

How do I get to the … hotel?

Como eu chego ao
ponto turístico...?

Onde eu
posso pegar
um táxi?

Where can
I get a taxi?

How do I get to the
tourist attraction ...?

Esse ônibus/trem vai para...?

Como eu chego à rua...?

Does this bus/train go to...?

How do I get to … street?

Posso usar o
banheiro?

Onde fica o banheiro?

Where is the
toilet/restroom?

Can I use the
toilet/restroom?

NO HOTEL
Por favor, você tem vaga
para hospedagem?

Quais são os
quartos disponíveis?

Please, do you have
any vacancies?

Which rooms
are available?

Como eu posso fazer uma ligação?

How can I make a phone call?
Como eu
posso pagar?

Por favor, você
poderia tirar uma
foto para mim?

How can I
pay?

Please, could
you take a
picture for me?

Tem internet? Qual é
a senha?

Is there an internet
connection? What is
the password?

Vocês aceitam cartão de crédito?

Do you accept credit cards?

Quais locais você indica para passeios na região?

What places do you suggest visiting in the area?

NA HORA DA FOME
Onde eu posso
comer por aqui?

Você recomenda algum
prato especial?

Where can I eat
around here?

Do you recommend
any special dish?

Como é este prato? Quais são seus ingredientes?

What is this dish like? What are its ingredients?
Você recomenda alguma
bebida especial?

Você pode me trazer um
guardanapo, por favor?

Do you recommend
any special drink?

Can you bring me a
napkin, please?

Você recomenda alguma sobremesa?

Do you recommend any dessert?
Você pode me trazer a
conta, por favor?

Ou simplesmente

Can you bring me
the check, please?

Check, please!

Boa Viagem!

Good t rip!

Quer fazer um curso de inglês?
Veja a unidade do Senac
mais próxima de você!

BLOG DO SENAC
SÃO PAULO

www.blogsenacsp.com.br

