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Lesson 6 

 

 

Excuse me sir 

com licença 

 

Excuse me ma’am 

com licença 

 

Where is the mall? 

aonde é o shopping?  

 

I’m looking for parking. 

aonde fica o estacionamento?  

 

Can I use my credit card? 

Posso usar crédito? 

 

Do you have cash? 

Têm dinheiro? 

 

Yes, I have cash. 

Sim, tenho dinheiro. 

 

No, I don’t have cash. 

Não tenho dinheiro. 

 



2 

Lesson 6 

 

But I have a credit card. 

Mas eu tenho um cartão de crédito. 

 

I speak a little English. 

Falo um pouco de inglês. 

Please speak slowly. 

Por favor fale devagar. 

 

I’m sorry, I didn’t understand you. 

Desculpa, mas eu não te entendi. 

 

Could you repeat that please. 

Você pode repitir?  

 

Did you say go straight? 

Devo ir reto aqui?  
 

Did you say turn left? 

Devo virar à esquerda aqui? 

 

Did you say turn right? 

Devo virar à direita aqui? 

What time is it now? 

Que horas são agora? 
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What time does the store open? 

A que horas a loja vai abrir? 

 

Is the store open? 

A loja está aberta?  

 

What time does the store close? 

Que horas que a loja fecha? 

 

 

Does the store close at 6 pm? 

A loja fecha as 18h? 
 

I’m not sure. 

Não sei.  

 

How far is the store? 

Qual é a distância até a loja? 
 

How many miles is the store? 

Quantos quilômetros até a loja? 

I’m lost, can you help me? 

Eu me pedi; você pode me ajudar? 

Can you type the address into my phone? 

Você pode digitar o endereço no meu smartphone? 
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I can’t read English. 

Eu não consigo ler inglês.  

 

Where is baggage claim? 

Aonde fica a restituição de bagagem? 

I need to call my friend. 

Eu preciso ligar para o meu amigo. (if your friend is a man)  

Eu preciso ligar para a minha amiga (if your friend is a woman) 

I need to call my family. 

Eu preciso ligar para a minha família. 

 

Here is my passport. 

Aqui está o meu passaporte. 

 

Here is my rental agreement. 

Aqui está a documentação do aluguel do meu carro.  

 

I need gas. 

Eu preciso encher o tanque de combustivel. 

 

Where is a gas station. 

Aonde fica o posto? 

 

Here’s my credit card. 

Aqui está o meu cartão de credito 
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How much it that? 

Quanto é isso? 

 

When is the next train? 

Qual é o horário do próximo trem? 

 

What do you want to do? 

O que voçê quer fazer?  

 

To do 

Fazer 

 

To go 

Ir 

 

Went 

fui 

Will go 

vou 

I have a reservation 

Eu tenho uma reserva. 

 

Here is my reservation number. 

Este é o código da minha reserva.  
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To read 

ler 

Can you read English. 

Voçê lê inglês? 

I can read a little English. 

Eu consigo ler um pouco de inglês. 

 

I can’t read well. 

Não leio muito bem. 

 

You speak very well. 

Voçê fala muito bem.  

 

No, my English is poor. 

Meu inglês não é tão bom.  

 

Please speak slowly, my English is poor. 

Por favor fale devagar porque o meu inglês não e tão bom.  

I can’t understand you. 

Eu não te entendi.  

 

Why? 

Porque?  
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Because 

Porque  

Because you speak too fast. 

Porque voçê fala muito rápido.  

 

Please say that again, I didn’t understand you. 

Por favor repita, eu não te entendi 

 

You must 

você deve  

 

You have to  

você deve  

You have to go in that direction. 

você tem que ir naquela direção.  

 

Always be early 

sempre chegue com antecedência. 

 

Why are you always late? 

Porque você está sempre atrasado?  

 

Are you going today? 

Você vai hoje?  
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Will you go tomorrow? 

Você vai amanhã?  

 

You went yesterday. 

Voçê foi ontem.  

 

When are you leaving? 

Quando você vai sair?  

 

When will you return? 

Quando é o seu retorno? 

 

How are you? 

Como você está? 

 

I’m fine, thank you for asking. 

Estou bem, obrigado.  

 

To ask 

Perguntar 

 

To answer 

Responder 
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See you later 

Até logo! 

 

VIDEO TEXT: 

 

Excuse me sir, could you help me? 

Com licença senhor, você poderia me ajudar?  

 

Yes I can. 

Sim, eu posso.  

 

Woman: Excuse me. 

Com licença.  

 

Speaker: Ma’am could you please, I’m talking to this person. 

Com licença senhora, eu estou falando com esta pessoa.  

 

I’m looking for the state capitol, do you know where the state capitol 

is? 

Eu estou procurando o capitólio. Voçê sabe aonde fica o capitólio? 

 

I believe the state capitol is in Los Angeles. 

Eu echo que o capitólio fica em Los Angeles.  
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Los Angeles, Los Angeles is famous for Hollywood actors, but I don’t 

think the capitol is in Los Angeles. 

Los Angeles é famosa pelos atores e atrizes de Hollywood, mas eu não 

acho que o capitólio fica em Los Angeles.  

 

Well maybe it’s in San Diego, it’s a little bit smaller. 

Talvez é em São Diego, porque São Diego é um pouco menor.  

 

Woman: Excuse me. 

Com licença.  

 

Tourist: Ma’am I’m really busy here. 

Senhora, eu estou muito ocupado.  

Could I just talk to this person? Thank you. 

Eu poderia falar com esta pessoa? Obrigada.  

 

San Diego, San Diego is famous for the zoo and they got the Navy down 

there, but… 

São Diego e famoso pelo zoológico e eles tem a Marinha lá, mas… 

 

I’m sure the capitol is not in San Diego. 

Tenho certeza que o capitólio não fica em São Diego.  

 

Perhaps it is in San Francisco. 

Talvez é em São Francisco.  
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Ma’am, ma’am, ma’am, I know you really want to help me, but I’m 

asking this person, please… 

Senhora, eu sei que você está tentando me ajudar, mas eu estou 

perguntando para esta pessoa.  

 

Did you say San Franciso? 

Você diz São Francisco?  
 

No, San Francisco, It’s famous for the Golden Gate Bridge and the 

Fisherman’s wharf. 

Não, Sao Francisco é famoso pela ponte Golden Gate e pela Pescaria.  

 

But I don’t think San Francisco is where the capitol of California is. 

Mas eu não acho que São Francisco é a capital da Califórnia.  

 

Could it be in San Jose? It is a little bit smaller. 

Pode ser em São José? E um pouco menor do que São Francisco. 

 

San Jose, well…, you know that San Jose is famous for high tech. 

São José é famoso pelos empregos high-tech  

Woman: Excuse me. 

Com licensa.  
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Man: My smart phone says that the capitol of California is in 

Sacramento. 

Meu smartphone me diz que a capital da Califórnia é Sacramento. 

 

But I can’t get a signal right now. 

Mas o meu telefone não consegue um sinal agora.  

 

So I can’t find it on my map. 

Então eu não consigo encontrar o capitólio no meu mapa.  

 

Have you seen a big white building with a dome on top? 

Você viu um prédio branco grande com uma cúpula em cima?  

 

I believe I have seen it somewhere, but I can’t remember where I have 

seen the big white dome building. 

Eu acho que ja vi em algum lugar, mas eu não lembro aonde eu vi o 

prédio branco grande com a cúpula.  

 

Woman: Excuse me 

Com licença.  

 

Tourist: Alright ma’am, what do you have to say? 

Tá bom, moça, o que você precisa?  
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The capitol is right there. 

O capitólio e bem ali.  

 

Oh, I see it. 

Agora eu estou vendo. 

 

Oh, I see it, how come didn’t you know where the capitol was? 

Agora eu estou vendo. Como que voçê não sabia aonde  que era o 

capitólio? 

Because I am a tourist. 

Porque sou uma turista.  

Oh, well, who are you? 

E quem você é mesmo?  

 

I’m the governor. 

Eu sou o governador. 

 

Thank you very much Your Honor.  

Muito obrigada, Vossa Excelência.    

 


