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Coisas que falam quando as pessoas se encontram
Things you say when you meet people

Das saudações Bom dia, Boa tarde e Boa noite em português (Good morning, Good
Afternoon e Good evening/night em inglês) só uma tem uso comum em inglês:
Good morning. “Good night” só se fala quando as pessoas já vão dormir. “Good
afternoon” se usa em situações mais formais.

Saudações e apresentações
Greeting and introductions

Oi Hi.

Tudo bem?/Tudo bom? How are you:/How are you doing?

Qual é o seu nome? What 's your name?

Desculpe, qual é mesmo o seu nome? Sorry, what was your name again?

Oi, sou eu… Hi, I’m...

Prazer. Nice to meet you.

Você conhece o João? Do you know João?

Eu quero lhe apresentar ao… I’d like to introduce you to…

Já ouvi falar muito sobre você. I’ve heard a lot about you.

Silvia já me falou muito sobre você. Silva has told me alot about you

Coisas boas, eu espero. Good things, I expect.

Não acredite em nada, é tudo mentira. Don't believe it. It isn't true
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Estava querendo muito conhecê-lo. I’ve been wanting to meet you.

Nossa! Finalmente vou conhecer você At last we meet!

Gostei de conhecê-lo Nice meeting you

Encontrando-se após algum tempo
Meeting again after some time

Não acredito. I don't believe it!

Nossa! Quanto tempo Hey! It’s been a while

Que bom ver você! It's so good to see you

Quanto tempo faz, hein? How long has it been?

Tudo isso? Has it been that long

Nossa! O tempo voa. Wow, time goes fast.

Nossa! Você emagreceu? Have you lost weight?

Soube que você se casou I heard that you got married.

Você não mudou nada You have not changed a bit.

Então, o que você anda fazendo? So, what have you been doing?

O que você tem feito de bom? What have you been up to?

Como vão as coisas? How is everything?

O que você está fazendo agora? What are you doing right now?

Você ainda está trabalhando na…? Are you still working at…?
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Você está no mesmo telefone? Are you still having the same number?

Você ainda mora no…? Are you still living in…?

Como está o Ricardo? How is Ricardo doing?

E as crianças, como vão?

Nós precisamos nos falar mais vezes.

How's the kids doing?

We need to keep in touch more often.

Vê se não some. Don’t be a ghost.

Perguntas pessoais
Personal questions

Você é de onde? Where are you from?

O que você faz? What do you do for a living?

Você tem namarado(a)? Do you have a boyfriend/Girlfriend?

Você é casado(a)? Are you married?

Você tem alguém? Are you involved (with anyone)?

Você tem filhos? Do you have kids?

Quantos anos você tem? How old are you?

Qual é seu signo? What is your sign?

Você gosta de…? Do you like…?

Onde você mora? Where do you live?

Você mora sozinho(a)? Do you live alone?
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Como fazer uma pergunta pessoal sem ofender
How to ask a personal question politely

Posso perguntar (Quantos anos você tem)? If I may ask, how old are you?

Não precisa responder se você não quiser… You don't have to answer if you don't want

Não quero ser intrometido I don't mind coming off as “nosy”.

Só por curiosidade… Just out of curiosity..

Falando com estrangeiros
Falando com estrangeiros

De onde você é? Where are you from?

Há quanto tempo que está aqui? How long have you been here?

Você está onde? Where are you staying?

Onde você está morando? Where are you living?

É um bom bairro. That's a nice neighborhood.

O que você está achando daqui? What do you think so far?

Está aqui a trabalho ou a passeio? Are you here for business or vacation?

O que você achou da comida? How do you like the food?

Você precisa experimentar You gotta try it!
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Você já conheceu outros lugares? Have you been in other places?

Não deixe de ir a… Make sure you go to…

Você sente saudades de lá? Do you miss home?

Você fala alguma coisa em português? Have you learned any portuguese yet?

Como está seu português? How is your portuguese?

Já foi ao Rio de Janeiro? Did you go to Rio de Janeiro?

Gostou de lá? Did you like there?

Você precisa conhecer. You have to go there.

Sabe para onde precisar ir? Tem um… You know where you should go? There 's a..

Vou lhe dar meu telefone Let me give my phone number.

Me ligue para combinarmos algo. Call me, so we can do something.

Seria um prazer lhe mostrar a cidade. It would be my pleasure to show the city.

Bem vindo! Welcome!

Para amenizar as perguntas abaixo, é recomendado o uso de “So…” no começo. Por exemplo:

“So, how long have you been here?”
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Em uma festa ou reunião
At a party or gathering

A linguagem aqui é destinada a qualquer pessoa que possa se encontrar em
qualquer situação na qual a língua inglesa.

A palavra "gathering" vem do verbo "to gather", que significa "reunir",
"juntar", "coletar".

EXEMPLO: It was a happy family gathering. (Foi um encontro familiar feliz.)

Tem um sentido parecido com "meeting" no que diz respeito a encontros entre
amigos, família ou culturais, apesar de menos usada. Não costuma ser usada
no sentido de uma reunião de trabalho.

Portanto, podemos usar “meeting e gathering”, sem notável diferença para
indicar encontros em família ou culturais, porém "meeting" é mais
abrangente, sendo usada para reuniões de trabalho.

Iniciando uma conversa - Starting up a conversation

Oi. Hi.

Você não é John? Aren't you John?

Você não trabalha com o Peter na
Wizard?

Don´t you work with Peter at Wizard?

Você é amigo do John? Are you John´s friends?

Qual é o seu nome? What 's your name?

Não conheço você de algum lugar? Don't I know you?

Você me parece familiar You look familiar

Gostei da sua camisa I like your shirt
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Iniciando uma conversa eu uma festa ou reunião - Starting up a conversation
at a party or gathering.

O que lhe traz por aqui? So, what brings you here?

Lugar legal, né? Nice place, huh?

Você viu o jogo hoje? Did you see the game today?

Como está frio/quente aqui, né? It's cold/hot in here, right?

Como está cheio aqui, né? It's crowded in here, right?

Durante uma conversa em uma festa ou reunião - During a conversation at a
party or gathering

Você quer outra bebida? Can I get you another drink?

O que você está bebendo? What are you drinking?

Adoro esta música I love this song

Terminando uma conversa em uma festa ou reunião - Ending a conversation at
a party or gathering.

Foi muito bom conversar com você Well, it was really nice talking to
you.

Qual é o seu nome mesmo? What was your name again?

Bom, eu já tenho que ir. Well, I have to go.

Escuta, eu tenho que dar uma
palavrinha com algumas pessoas ali.
Foi legal falar com você.

Listen, I have to talk to some
people over there. It was nice
talking to you.

Escuta,vou dar um oi para meu amigo
ali, Vejo você mais tarde. ok?

Listen, I´m going to say hi to a
friend of mine over there. I´ll see
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you later, ok?

Sabe onde é o banheiro? Do you know where the restroom is?

Nossa! Olha que horas são Wow! Is that the time?

Vamos combinar alguma coisa We should get together some time

Vamos marcar para sair qualquer dia Maybe we can get together some time

Como eu faço para encontrar você? How can I get in touch with you?

Você tem um cartão de visita? Do you have a visiting card?

Qual é o seu e-mail? What's your email address?

Me ligue a qualquer hora Give me a call some time

Por que você não me liga a qualquer
hora?

Why don't you call me some time?

Posso te ligar uma hora dessas? Can I give you a call some time?

Como perguntar sobre a família de alguém
How to ask questions about someone's family

Você tem irmãos? Do you have any brothers or sisters?

Você vem de uma família grande? Do you come from a big family?

O que ele faz? What does he do?

Você se dá bem com ele/ ela? Do you get along with him/ her?

Você tem filhos? Do you have any children?

Faz tempo que você está casado? How long have you been married?

Faz tempo que você está separado? How long have you been
separated?/divorced?
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Descrevendo as pessoas
Personalidade - Qualidade positivas
Personality - Positive qualities

Ele/ Ela/Você é uma figura He's/ She´s/ You´re a real character

Ele/ Ela é um velho amigo He's/ She's an old friend

Ele/ Ela é um amigo íntimo He's/ She's A close friend

Ele/ Ela/Você é um amigo de verdade He´s/ She´s/ You´re a true friend

Ele/ Ela/Você não existe He's/ She's/ You´re one of a kind

Você pode contar comigo/
ele/ela/eles

You can really count on me/ him/
her/them

Você pode contar comigo You can really count on me

Conte comigo para tudo que precisar Count on me for anything you need

Ele/ Ela/Você é muito
legal/descolado

He's/ She's/ You´re really nice/cool

Ele/ Ela/Você é muito divertido He´s/ She´s/ You´re a lot of fun

Ele/ Ela/Você tem ótimo senso de
humor

He´s/ She´s/ You´re a good sense of
humor

Ele/ Ela/Você é uma pessoa com os
pés no chão

He's/ She's/ You´re really down to
earth

Ele/ Ela/Você não pára He´s/ She´s/ You´re always on the go

Eu adoro me divertir I love to have fun

Eu adoro festa I love to party

Sou péssimo com nomes I'm terrible with names

Gosto de trabalhar em equipe I'm a team player

Como você se descreveria? How would you describe yourself?
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Eu diria que sou… I would say that I am…

Eu diria que ele/ ela é... I would say that he/She is...

Bravo/Calmo Angry/ Calm

Inteligente Smart/ Intelligent

Burro (sem conhecimento) Dumb/ stupid

Bondoso Kind

Maldoso Mean

Generoso Generous

Legal, amigável Easygoing

Doce, meigo Sweet

Amigável Friendly

De boa aparência Good-looking

Lindo Gorgeous

Brincalhão Goofball

Eu sou discreto I basically keep to myself

Eu fico na minha I don´t bother anyone
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Personalidade - Qualidade negativas
Personality - Negative qualities

Ele é chato He’s boring

Você é um porre You are a real pain

Eu sou tímido I´m really shy

Eu sou teimoso I'm stubborn

Ela é mal humorada She has a bad temper

Ela é Egoísta She is Selfish

Ele é ganancioso He is Greedy

Eles gostam de estar no controle They like to be in control

Ela está sempre com a cabeça nas
nuvens

She always has her head in the
clouds

Eu não consigo guardar segredo I can´t keep a secret

Eu acho difícil admitir meus erros I have a hard time admitting my
mistakes

Você é um conquistador de mulheres You're a womanizer

Aparência física - Impressão geral
Physical appearance - General impression

Ele/Ela é (muito) bonito (a) He's,She's good-looking.

Você é linda. He 's beautiful.

Você é uma gracinha . She 's so cute.
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Eu tento me cuidar. I try to take good care of myself.

Ele/Ela  tenta se cuidar. He/She takes good care of
himself/herself.

Ficou largado (a) He's/She´s let himself/herself

Ele/Ela está em boa forma. He's/She's in good shape.

Aparência física - cabelo
Physical appearance - Hair

Tem o cabelo na altura do ombro. It's about shoulder-length.

Está perdendo cabelo. His/Her hair is thinning.

Ele é careca. He 's bald.

Ela é morena. She´s a brunette.

Ela é ruiva. She 's A redhead.

Ela é loira. She´s a blond.

Tenho I have

Tem cabelos ( enrolados). He/She has( curly) hair.

Aparência física - peso
Physical appearance - Weight

Estou engordando. I'm getting fat.

Ele está um pouco acima do peso . He's put on a little

Sou magro. I'm skinny.

Ele é elegante. He 's lot weight.

Ele tem o peso proporcional à
altura.

He's height-weight proportionate.
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Chamadas telefônicas de uso pessoal
Personal calls

Ligando
Calling

Oi, gostaria de falar com (Silvia)
por favor.

Hi, may I speak to (Silvia), please?

Oi ( a Silvia) está? Hi, is (Silvia) there?

Aqui é (o Pedro) This is Pedro.

Sou um amigo dela/dele. I´m a friend of hers/his

Trabalho com ela/ele. I Work of hers/his

Oi,é o(Pedro). Hi, it´s( Pedro)

Você está ocupado? Are You Busy?

Você está podendo falar? Did I catch you at a bad time?

Tentei ligar antes, mas... I tried calling you earlier, but...

...Ninguém atendeu. I didn't get any answer.

...mas acho que você não estava. ...I guess you were out.

...estava ocupado. ...the line was busy.

Só dava ocupado. ...I kept getting a busy signal.

...caiu na secretária eletrônica. …I got your answering machine.

...caiu na caixa postal ...I got your voicemail.

Você recebeu meu recado? Did you get my message?
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Atendendo
Answering

Alô? Hello?

Quem está falando? Who's calling, please?

É ela. This is ( Silvia) speaking

Durante a chamada
During the call

Oi (Pedro). Que bom que você ligou. Oh, hi (Pedro). I´m glad you called.

Recebi seu recado, obrigado. I got your message, thanks.

Ah, que bom. Estava esperando sua
ligação.

Oh,good. I´ve been expecting your
call.

Me aguarda um segundinho? Eu tenho
que..

Can you hang on just a second? I
have to...

Só um segundo . Tem alguém na outra
linha.

Just a second. I have another call.

Dá pra me ouvir bem? Can you hear me ok?

Posso ligar para você de volta? Can I call you back?

Quer que eu te ligue de volta? Do You want me to call you back?

Essa ligação vai sair muito cara
para você.

This call must be costing you a
fortune.

Olha eu tenho que ir agora. I have to go now.

Eu já ligo para você... I´ll Call you right back

Qual é seu número mesmo? What's your number again?
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Problemas durante a ligação
Problems during the call

Desculpe-me , caiu a linha. Sorry, we got cut off

Essa ligação está péssima. I think we got a bad line.

Eu estou ouvindo você muito mal. I can barely hear you.

Terminando uma ligação
Finishing

Preciso desligar Listen, we got cut off

Então tá bom Ok, then...

Gostei de falar com você It was nice talking to you

Vamos marcar alguma coisa But let's get together sometime

Até mais See you

Tchau Bye

Deixando um recado
Leaving a message with a person

Você pode pedir para ele ligar para
mim?

Could you tell him to call me?

Você pode avisá-lo que... Could you tell him that...
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Anotando um recado
Taking a message

Você quer deixar recado? Would you like to leave a message?

Só um instante. Vou pegar uma
caneta?

Just a second. Let me get a pen

Pronto! Pode falar Ok. Go ahead

Tudo bem, eu dou o recado Ok, I´ll give him the message

Mais expressões sobre ligações
More expressions about calling

Ele/ ela desligou na minha cara She hung up on me

Só dá ocupado I keep getting a busy signal

Caiu a linha We got cut off

Ele pôs no viva voz He put me on speaker phone

Combinando um lugar
Deciding where to meet

Então, onde a gente se encontra? So where do we meet?

Que tal ( seu hotel)? How about ( your hotel)?

Posso buscá-lo no (seu hotel) I can pick you up ( at your hotel)

Que horas posso buscar você? What time can I pick you up?
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Você gostaria de me encontrar ( no
meu escritório)?

Would you like to meet me ( at my
office)

Você que sabe. It 's up to you.

O que for melhor pra você. Whatever´s most convenient for you.

Onde você quiser. Wherever you want.

Você conhece…? Do you know…?

Nós poderíamos nos encontrar aí/lá. We could meet there.

Vamos fazer o seguinte: ... How about this.

Podemos nos encontrar (no seu
hotel) às (8:30)

I´ll meet you(at your hotel) at ( 8:30)

Que tal? How 's that?

Me avise se houver alguma mudança. If anything changes just let me know.

Se por algum motivo você não puder,
me dê uma ligada.

If for some reason you can´t make it
just give me a call.

Explicando um caminho
Giving directions

É fácil. It´s easy.

Saindo do (hotel) Leaving your ( hotel)...

Pegue a ( Av. Paulista) no sentido... Take the ( Av. Paulista)
heading;Towards...

Procure as placas... Look for the signs that say...

Saia na... Get off at...

Saia na... Get of at...

Entre à direita/à esquerda(na…) Turn right/left ( at)...
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Suba a ( Rua Canário)... Gop up ( Canário Street)...

...até chegar na... until you get to...

...à ( Rua Cabral) ...to ( Cabral Street)

E vai embora... And just keep going...

Continue por (2) quarteirões... Keep going for about (2) blocks… Go
straight...

Vá reto... Go straight...

Quando chegar a ... When you get to...

Fique à esquerda/direita... Stay to your left/night...

Procure um supermercado... Look out for ( a supermarket)...

Você vai passar por um... You´ll pass by...

Fica à sua direita/esquerda. It´ll be on your right/left

É bem na esquina. It's right on the corner.

Fica na (Paulista) com a (Frei caneca). It's on ( Paulista) and ( Frei
caneca)

É uma travessa da (Getúlio Vargas). It crosses ( Getulio Vargas)

É em frente ao... It's across the street from...

Não tem erro. You can't miss it.

Dirigindo e falando com os passageiros
Driving and talking to passengers

Quer sentar na frente? Would you like to sit up front?

Quer colocar suas coisas no porta
malas?

Do you ant to use the
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Você pode pôr o banco mais para trás
se quiser.

You can push your back seat , if you
want.

Por favor coloque o cinto de
segurança.

Put your seat belt, please

Quer que ligue o ar condicionado? Do you want me to turn the AC on?

Está muito trânsito hoje. There is a lot of traffic today.
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