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LESSON 7 

 

When does the store open? 

Quando que a loja abre? 

The store opens at 9 am 

A loja abre às 9h. 

When does the office close? 

A que horas que o escritório fecha? 

The office closes at 5 pm 

O escritório fechas às 17h. 

Is there a bank near? 

Tem um banco aqui perto? 

No, the bank is far away. 

Não, o banco e longe dqui.  

How far is the bank? 

Qual é a distância até o banco? 

The bank is five (5) miles. 

São 8 quilômetros até o banco.  

Five miles, that’s too far. 

Oito quilômetros e muito longe.  

I can’t walk five miles. 

Não consigo caminhar oito quilômetros.  

I need some money. 

Preciso um pouco de dinheiro. 
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Where is an ATM? 

Aonde tem uma caixa eletrônica.  

 

I don’t know where an ATM is. 

Eu não sei aonde encontrar uma caixa eletrônica.  

 

Oh wait, I know where there is an ATM. 

Ah, agora eu sei aonde encontrar uma caixa eletrônica.  

 

It’s two (2) blocks away. 

É a duas quadras daqui.  

 

Good, I need some money. 

Que bom— eu preciso um pouco de dinheiro.  

 

I want to eat soon. 

Quero comer logo. 

 

Where do you want to eat? 

Aonde você gostaria de comer? 

 

What do you want to eat? 

O que você gostaria de comer? 
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Is this restaurant expensive? 

Este restaurante é caro? 

 

Is this café cheap? 

Esta lanchonete é barata?  

 

I don’t have much money. 

Não tenho muito dinheiro.  

 

Do you have 10 (ten) dollars? 

Você tem dez dólares.  

 

No, I only have (seven) 7 dollars. 

Não, só tenho sete dólares.  

 

Ok, let’s go to McDonalds 

Vamos no McDonalds.  

 

Is seven dollars enough? 

Sete dólares é suficiente?  

 

Yes, It’s enough. 

sim, e suficiente.  
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Monday 

segunda-feira (or just “segunda”— this is a universally-acceptable 

alternative form for Monday through Friday)  

 

Tuesday 

terça(-feira; see note about alternate forms on Monday) 

 

Wednesday 

quarta(-feira) 

 

Thursday 

quinta(-feira)  

 

Friday 

sexta(-feira) 

 

Saturday 

sábado 

 

Sunday 

domingo  

 

Today 

hoje 
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Tomorrow 

amanhã 

 

Yesterday 

ontem 

 

Tonight 

hoje a noite 

 

Tomorrow night 

amanhã a noite 

 

Last night 

ontem a noite 

 

This evening 

hoje a tarde  

 

Monday morning 

segunda de manhã 

 

Tuesday evening 

terça a tarde  
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Everyday 

todos os dias  

 

Everyday but Sunday 

todos os dias, exceto domingo  

 

Opens at 8 am 

abre as 8h 

 

Closes at 6 pm 

fecha as 18h 

 

Let’s eat breakfast 

vamos tomar o café da manhã 

 

It’s lunchtime 

É a hora do almoço 

 

I need a snack. 

preciso dum lanche.  

 

I want dinner. 

Quero jantar.  
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When are you leaving? 

Quando você vai sair?  

 

What time do you come back? 

Que horas que você vai voltar?  

 

Be careful. 

Tome cuidado.  

 

My car is broken, I need help. 

Meu carro esta quebrado e eu preciso de ajuda.  

 

Excuse me 

Com licença.  

 

Can you help me? 

Você pode me ajudar?  

 

Do you need help? 

Você precisa de ajuda?  

 

Wait here please. 

Espere aqui, por favor.  
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Can you understand me? 

Você consegue me entender?  

 

Do you speak English? 

Você fala inglês?  

 

I only speak a little English. 

Eu só falo um pouco de inglês.  

 

If you speak slowly, I can understand. 

Se você falar devagar, eu consigo te entender.  

 

Say it again slowly please. 

Fale de novo, por favor.  

 

Thank you. 

Obrigado.  

 

VIDEO TEXT: 

 

Ok, Where is the Liberty Bell? 

Aonde fica o Liberty Bell?  
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The Liberty Bell is over there at Chestnut and 6th Street. 

O Liberty Bell está no cruzamento da Chestnut com a 6th 

 

I want to see the Liberty Bell. 

Quero ver o Liberty Bell. 

 

Yeah, I want to see the Liberty Bell too. 

Eu também quero ver o Liberty Bell.  

 

Ok good, let’s go. 

Tá bom, então vamos.  

 

Alright but first, I’m hungry. 

Pode ser, mas eu estou com fome.  

 

Can we go see the Liberty Bell later, and let’s go eat now. 

Podemos ir ver o Liberty bell depois e comer agora? 

 

Let’s go to see the Liberty Bell and then go eat later. 

Vamos ver o Liberty Bell primeiro, e aí comer depois.  

 

Ok, I don’t think I can wait. Let’s go eat now and see the Liberty Bell 

later. 
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Ok, we’ll eat now and see the Liberty Bell later. 

Vamos comer agora e ver o Liberty Bell depois.  

 

I want a piece of pizza or a hamburger. 

Quero um pedaço de pizza ou um hambúrguer.  

 

We’re in Philadelphia, we must eat a Philly Cheesesteak. 

Nós estamos em Philadelphia, então nós devemos comer um 

sanduíche Philly Cheesesteak.  

 

Oh, Philly Chessesteak, is that good? 

O Philly Cheesesteak é bom?  

 

Is it good? No, it’s the best. 

Sim, é ótimo! 

 

What do you want to drink with your Philly Cheesesteak? 

O que você quer beber com seu Philly Cheesesteak?  

 

A beer. 

Uma cerveja.  

 

Oh, you can’t have a beer. 

Você não pode tomar cerveja.  
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Why? 

Porque?  

 

Because you’re driving. 

Porque você esta dirigindo.  

 

Oh yeah, I forgot. 

Ah sim, eu esqueci.  

 

I want an ice tea. 

Quero um chá gelado.  

 

Today is cold, I want a coffee. 

Hoje está frio, então eu quero um café.  

 

Sorry, the coffee shops are closed. 

Os cafés estão fechados.  

 

How about a hot tea? 

E que tal um chá quente?  

 

Ok then, I’ll have a hot tea. 

Aceito um chá quente.  
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What time does the Liberty Bell open? 

Que horas que o Liberty Bell vai abrir?  

 

It opens at 9 am. 

Abre as 9h.  

 

What time does the Liberty Bell close? 

Que horas que o Liberty Bell vai fechar?  

 

The Liberty Bell closes at 5 pm. 

O Liberty Bell fecha as 17h.  

 

Is that on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday? 

Isto e durante a semana?  

 

Yes, and Saturday and Sunday too. 

E também no final de semana.  

 

Ok, everyday, ok. 

Então é todos os dias.  

 

Can I pay with Euros? 

Posso pagar com euros?  
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No, you can’t. 

Não aceitam esta moeda aqui. 

 

Can I pay with Pesos? 

Posso pagar com pesos?  

 

No, you can’t pay with those either. 

Não aceitam esta moeda aqui. 

 

Can I pay with Canadian dollars? 

Posso pagar com dólares canadenses?  

 

No, they don’t take those here either. 

Não aceitam esta moeda aqui.  

 

How about a credit card? 

Que tal um cartão de crédito?  

 

Yes, you can pay with a credit card. 

Sim, você pode pagar com um cartão de crédito.  

 

How much does it cost to see the Liberty Bell? 

Quanto custa para ver o sino da liberdade?  
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Oh it’s free to see the Liberty Bell. 

A entrada para ver o sino da liberdade e gratuita.  

 

Ok, let’s go eat some Philly Cheesesteak. 

Vamos comer um Philly Cheesesteak  

 

Ok great, that’s sounds good. 

Tá bom.  

 

 


