As principais
expressões em inglês
que todo viajante
precisa saber

Guia básico para
sobreviver no exterior
Dia a dia
Hi = oi
Please = por favor
Thank you = obrigada
You are welcome = de nada
Sorry = desculpa
Excuse me = com licença
Good morning/afternoon/night = Bom dia/tarde/noite
Do you speak portuguese? = Você fala português?
I don't speak english = Eu não falo inglês
What a nice day = Que dia bonito
What time is it? = Que horas são?
How much is this? = Quanto isso custa?
Could you help me, please? = Você poderia me ajudar, por
favor?
Is the wi-fi free of charge? = O wi-fi é gratuito?
What is the wi-fi password? = Qual é a senha do wi-fi?
Do you accept credit cards? = Você aceita cartão de
crédito?
I'm lost. Could you tell me how to get to the nearest
subway station? = Estou perdido. Pode me dizer como
chegar ao metrô mais próximo?

Aeroporto
Where do I claim my luggage? = Onde eu pego minha
bagagem?
What’s your seat number? = Qual o número da sua
poltrona?
Where can I get a trolley? = Onde posso conseguir um
carrinho?
Passport control = controle de passaportes
Is this bag OK as hand luggage? = Essa mala pode ser
considerada bagagem de mão?

No hotel / hostel
I would like to check in, please. = Eu gostaria de fazer o
check in, por favor.
I would like to check out, please. = Eu gostaria de fazer o
check out, por favor.
I have a reservation under my name, … = Eu tenho uma
reserva no meu nome, …
Is there a room available? = Há um quarto disponível?
How much per day? = Quanto é por dia?
Is breakfast included? Until what time it is served? = O
café da manhã está incluso? Até que horas é servido?
May I speak to room service? = Posso falar com o serviço
de quarto?
Could you call me a cab? = Você poderia chamar um táxi?

No restaurante
A table for two, please. = Uma mesa para dois, por favor.
Do you have vegetarian food? = Vocês têm comida
vegetariana?
May I see the menu, please? = Posso ver o cardápio, por
favor?
Excuse me, I would like to order, please = Com licença, eu
gostaria de fazer o pedido, por favor.
Is there a local specialty? = Há algum prato especial da
região?
Does this contain milk? I'm allergic = Esse prato contém
leite? Eu sou alérgico.
I would like my steak rare/medium/well done, please = Eu
gostaria do meu bife mal passado/ao ponto/bem passado,
por favor.
I would like to pay, please = Eu gostaria de pagar, por
favor.
We would like to split the bill = Nós gostaríamos de dividir
a conta.

Fazendo compras
I'm just looking, thank you. = Só estou olhando, obrigada.
Do you have anything that is less expensive? = Vocês têm
alguma coisa mais barata?
Do you have this in a smaller/bigger size? = Você tem isso
em um tamanho menor/maior?

Can I try this one? = Posso experimentar esse?
How much is this? = Quanto isto custa?
Do you have this in black? = Você tem isso em preto?
Where is the changing room? = Onde fica o provador?
Do you accept credit cards? = Vocês aceitam cartão de
crédito?
What time do you open/close? = Que horas vocês
abrem/fecham?

No ônibus, metrô, táxi
Does this bus stop at the hotel _____ ? = Esse ônibus para
no hotel _____ ?
Excuse me, how do I get to the subway station? = Com
licença, como eu faço para chegar na estação de metrô?
Where can I find a bus stop? = Onde eu posso encontrar
um ponto de ônibus?
I would like to buy a ticket to the airport, please = Eu
gostaria de comprar uma passagem para o aeroporto, por
favor.
I would like to buy a ticket, please = Eu gostaria de comprar
uma passagem, por favor.

Outras expressões
Can you help me? = Você pode me ajudar?
What time does it open/close? = Que horas abre /fecha?
Do you speak portuguese? = Você fala português?
Free admission. = Entrada gratuita.

It’s not open to the public. = Não está aberto/a ao público.
Can I help you? = Posso te ajudar?
We leave at 8 o’clock. = Saímos às 8h .
Be careful of pickpockets. = Cuidado com trombadinhas.
Leave valuables in the hotel safe.= Deixe coisas valiosas
no cofre do hotel.
Lunch is included in the price. = O almoço está incluso no
preço.
You can take photos. = Vocês podem tirar fotos.
Where are the toilets? = Onde estão os banheiros?
Can you say it again, please? = Você pode repetir, por
favor?
I can't find … - Eu não consigo achar …
I'm lost. - Estou perdido.
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