
 I’d like to exchange some money.

	Where	can	I	find	a	money	changer?

Gostaria de cambiar um pouco de dinheiro.

Onde	posso	encontrar	um	câmbio?

1. Sakito :  Excuse me, I’d like to exchange __________. 
2. Airport  worker :  You can go to a money changer.
3. Sakito :  Where can I find _____________?
4. Airport  worker :  There’s one on the first floor.
5. Sakito :  I see. Thank you.

1. Sakito  ：Com licença, gostaria de cambiar ___.
2. Airport Worker：Você pode ir ao Câmbio.
3. Sakito  ：Onde eu posso encontrar ___ ?
4. Airport Worker：Tem um no primeiro andar.
5. Sakito  ：Entendi. Obrigado. 

Language Focus Foco da Linguagem

Conversation Conversação

B1 B1

I’d like to exchange
(I would)

Gostaria de cambiar
(Eu gostaria)

Where can I find Onde posso encontrar

some money. um pouco de dinheiro.

a money changer? o câmbio?
30,000 yen to dollars. 30.000 yens para dolar.

a bank? um banco?

Travel English    Travel EnglishCâmbio MONEY CHANGER

1. How will you tell the airport worker that you want to exchange some   
 money?
2. How will you ask the airport worker the location if you want to find where  
 the money changer is?

1. Como você diria ao funcionário do aeroporto que quer cambiar um   
 pouco de dinheiro?
2. Como você perguntaria para o funcionário do aeroporto onde fica o câmbio?

Questions Questões



1. Sakito : What’s the exchange rate from ______ to ______?
2. Teller :  It’s 1 dollar every 100 yen. How much would you like to  
   change?
3. Sakito : 30,000 yen. How much will I get for that?
4 . Teller :  In a minute, please. That comes to 300$.
5. Sakito : I see. I’d like to exchange 30,000 yen to dollars, then.  
   In _____ bills please.
6 . Teller :  Okay.

1. Sakito : Qual a taxa de câmbio do ___ para o ___ ?  
2. Teller  : Fica 1 dolar para cada 100 yen. Quanto gostaria de cambiar?
3. Sakito : 30.000 yens. Quanto eu consigo por isso?  
4. Teller  : Um minuto, por favor. Ficam $300 dolares. 
5. Sakito : Entendi. Gostaria de cambiar 30.000 yens para dolar, então.
    Em notas pequenas, por gentileza.
6. Teller  :  Tudo bem.  

B2 B2

	What’s	the	exchange	rate	for	yen?

 In small bills, please.

Qual	a	taxa	de	câmbio	do	yen?

Em notas pequenas, por gentileza.

Language Focus

   What’s
 

   Qual 

In Em 

the exchange rate a taxa de câmbio

small bills, notas pequenas
new bills, notas novas

today’s rate a taxa de hoje
 for yen?  para o yen?

 please.  por gentileza.

Conversation

Travel English    Travel EnglishMONEY CHANGER

1. How will you ask a teller the exchange rate for yen?
2.    How will you tell the teller that you want small bills?

1. Como você perguntaria ao caixa qual a taxa de câmbio?
2. Como você diria ao caixa que quer notas pequenas? 

Questions

Câmbio 

Foco da Linguagem

Conversação

Questões



1. Sakito :  Where can I get a __________ map?
2. Airport  worker :  You can have it at the airport information office.
3. Sakito :   Can I get a _______ there?
4. Airport  worker :  Sure. They have all the information you need for  
   your city tour.
5. Sakito :  Thanks for your help.

1. Sakito  : Onde posso pegar um mapa da ___? 
2. Airport Worker : Você pode pegá-lo no escritório de informações do aeroporto
3. Sakito  : Posso pegar um ___ lá? 
4. Airport Worker : Claro. Eles têm todas as informações que precisa  
      para a sua cidade.
5. Sakito  : Obrigado pela sua ajuda.

Conversation

B3 B3

	Where	can	I	get	transportation	map?

Can	I	get	a	city	map?

Onde	posso	pegar	um	mapa	do	transporte?

Posso	pegar	um	mapa	da	cidade?

Language Focus

Can I get Posso pegara city map? um mapa da cidade?
some information on local sights? informações sobre pontos turísticos?

Travel English    Travel EnglishTRANSPORTATION

1. How will you ask the airport worker where you can get a 
 transportation map?a
2. How will you ask the airport worker if you can get a city map?

1. Como você perguntaria ao funcionário do aeroporto onde você   
  pode pegar um mapa do transporte?
2.  Como você perguntaria ao funcionário do aeroporto se você pode pegar  
 um mapa da cidade?

Questions

Where can I get Onde posso pegara transportation map? um mapa do transporte?
the tour pamphlet? um panfleto de turismo?

TRANSPORTE 

Foco da Linguagem

Questões

Conversação



1. Sakito :  Can I use this bus to _________?
2. Terminal staff :  Yes, you can.
3. Sakito :  How do I buy a______ ticket?
4. Terminal staf :  You can buy a ticket at the news stand in front of  
                                     the bus stop.
5. Sakito :  Thank you for your help.

1. Sakito  : Posso usar este ônibus para ir até ___ ?
2. Terminal Staff : Sim, pode.
3. Sakito  : Como faço para comprar uma passagem de ___ ?
4. Terminal Staff : Você pode comprar a passagem na banca de notícias em  
       frente ao ponto de ônibus.
5. Sakito  : Obrigado pela ajuda.

ConversaçãoConversation

B4 B4

Can	I	use	this	bus	to	downtown?

How	do	I	buy	a	bus	ticket?

Posso	usar	este	ônibus	para	ir	até	o	centro	da	cidade?

Como	faço	para	comprar	uma	passagem	de	ônibus?

Language Focus

Can I use this bus Posso usar este ônibus

How do I buy Como faço para comprar

to downtown? para ir até o centro da cidade?

a bus ticket? uma passagem de ônibus?
a transfer ticket? uma passagem de transferência?

to the cathedral? para ir à catedral?

1. How will you ask a terminal staff if you can use the bus to downtown?
2. How will you ask a terminal staff how to buy a bus ticket?

1. Como você perguntaria ao funcionário do terminal se pode usar o   
 ônibus para ir ao centro da cidade?
2. Como você perguntaria ao funcionário do terminal como fazer para  
 comprar uma passagem de ônibus?

Questions Questões

Travel English    Travel EnglishTRANSPORTATION TRANSPORTE 

Foco da Linguagem



 
1. Sakito :  Excuse me! Where can I find the ________?
2. Terminal staff :  Across the terminal.
3. Sakito :  How much is the fare to the_____________?
4. Terminal staff : About $ 30.00. It depends on the traffic.
5. Sakito :  Thank you for that information.
6. Terminal staff : No problem.

 
1. Sakito  : Com licença! Onde posso encontrar o ___ ?
2. Terminal Staff : Atravessando o terminal. 
3. Sakito  : Quanto custa o frete até a ___ ?
4. Terminal Staff : Por volta de $30,00. Depende do trânsito.
5. Sakito  : Obrigado pela informação
6. Terminal Staff : Sem problemas.

Conversation Conversação

B5 B5

Where	can	I	find	the	taxi	stand?

How	much	is	the	fare	to	the	rail	road	station?

Onde	posso	encontrar	um	ponto	de	taxi?

Quanto	custa	o	frete	até	a	estação	de	trem?

Language Focus

Where can I find Onde posso encontrar

How much is the fare Quanto custa o frete

the taxi stand? o ponto de taxi?

to the rail road station? para a estação de trem?
to the convention centre? para o centro de conveções?

the QQ hotel? o QQ Hotel?

1. How will you ask terminal staff where you can find the taxi stand?
2. How will you ask terminal staff how much the fare to the rail road  
 station?

1. Como você perguntaria a um funcionário do terminal onde você pode   
 encontrar o ponto de taxi.
2. Como você perguntaria a um funcionário do terminal quanto custaria o  
 frete até a estação de trem?

Questions Questões

Travel English    Travel EnglishTRANSPORTATION TRANSPORTE 

Foco da Linguagem



1. Sakito :  Could you hurry to the _______________?
2. Taxi Driver :  Which way do you want to take?.
3. Sakito :  Turn right at the _________.And use the highway. 
    (At the station)
5. Sakito :  Could you stop in the main entrance?
6. Taxi Driver :  Okay, I’ll go straight a little further.
7. Sakito :  Thank you.

1. Sakito :  Poderia se apressar para ___ ?
2. Taxi Driver :  Por qual caminho gostaria de seguir.
3. Sakito :  Vire à direita na ___. E use a rodovia.            
    (Na estação) 
4. Sakito :  Poderia parar na entrada principal?
5. Taxi Driver :  Tudo bem, irei a frente mais um pouco. 
6. Sakito :  Obrigado.

Conversation

B6 B6

	Could	you	hurry	to	the	rail	road	station?

Turn right at the next corner, please.

Poderia	se	apressar	para	a	estação	de	trem?

Vire à direita na próxima esquina, por gentileza.

Language Focus

Turn right  at the Vire à direita nanext corner. próxima esquina.
main street. rua principal. 

1. How will you tell a taxi driver that he has to turn right at the next corner?
2. How will you ask a taxi driver if he could hurry to the rail road station?

1. Como você diria para o motorista que ele tem que virar à direita na   
 próxima esquina? 
2. Como você pediria ao motorista para que ele se apresse para à estação  
 de trem?

Questions

Could you hurry Poderia se apressarto the rail road station? para a estação de trem?
to the QQ hotel? para o QQ hotel?

Travel English    Travel EnglishTRANSPORTATION TRANSPORTE 

Foco da Linguagem

Conversação

Questões



1. Sakito :  How much is my fare?
2. Taxi Driver :  It’s 36 dollars.
3. Sakito :  How come? The fare is ___________ the meter.
4. Taxi Driver :  There is an additional fee because we use the 
   highway.
5. Sakito :  Okay, here you are. Please ________ the change. 
6. Taxi Driver :  Thank you.

1. Sakito : Quanto fica o meu frete?
2. Taxi Driver :  São 36 dólares. 
3. Sakito : Como? O frete está diferente do taxímetro. 
4. Taxi Driver :  Há uma taxa adicional por usarmos a rodovia. 
5. Sakito : Tudo bem, aqui está. Por favor, fique com o troco. 
6. Taxi Driver :  Obrigado.

Conversation

B7 B7

Please, keep the change. Por	favor,	fique	com	o	troco.

Language Focus

Please, Por favor,keep the change. fique com o troco.
use the meter. use o taxímetro.

1. How will you tell a taxi driver that the fare is different from the meter?
2. How will you tell a taxi driver that you want him to keep the change? 

1. Como você diria ao motorista que o frete está diferente do taxímetro?
2. Como você diria ao motorista que você quer que ele fique com o troco?

Questions Questões

The fare is O frete estádifferent from the meter. diferente do taxímetro.
bigger than the meter. maior que no taxímetro

 The fare is different from the meter. O frete está diferente do taxímetro.

Travel English    Travel EnglishTRANSPORTATION TRANSPORTE 

Foco da Linguagem

Conversação



1. Sakito :  Could you tell me what time we can get to 
    ___________?
2. Ticket Agent :  You’ll get there at around 2pm.
3. Sakito :  How long will it take to get to __________?
4. Ticket Agent :  It takes about 1hour to get there.
5. Sakito :  Thank you.

1. Sakito     : Poderia me dizer que horas chegaremos ao ___ ?
2. Ticket Agent   : Você chegará lá por volta das 2 pm.
3. Sakito     : Quanto tempo levará para chegarmos ao ___ ?
4. Ticket Agent   : Leva 1 hora aproximadamente pra chegar lá.
5. Sakito     : Obrigado.

Conversation

B8 B8

Could	you	tell	me	what	time	we	can	get	to	Central	Park?

How	long	will	it	take	to	get	to	Central	Park?

Poderia	me	dizer	que	horas	chegaremos	ao	Central	Park?

Quanto	tempo	levará	para	chegarmos	ao	Central	Park?

Language Focus

Could you tell me Poderia me dizer

How long will it take to get to Quanto tempo levará para chegarmos ao

what time we can get to Central Park? que horas chegaremos ao Central Park?
what time the train leaves? que horas o trem sai?

Central Park? Central Park?
QQ Hotel? QQ Hotel?

1. How will you ask a ticket agent what time you can get to Central  
 Park? 
2. How will you ask a ticket agent how long it will take to get to Central  
 Park?

1. Como você perguntaria ao bilheteiro que horas você chegará ao  
 Central Park? 
2. Como você perguntaria ao bilheteiro quanto tempo leva para chegar ao  
 Central Park?

Questions

Travel English    Travel EnglishTRANSPORTATION TRANSPORTE 

Foco da Linguagem

Conversação

Questões



1. Sakito :  Excuse me, I’d like to reserve in the 
   __________, please
2. Ticket Agent :  Is it a round-trip ticket or a one-way ticket?
3. Sakito :  Can I have a_________ ticket to central park, please.
4. Ticket Agent :  No, problem. What time do you like?
5. Sakito :  I’d like a ticket for the next train.
6. Ticket Agent :  Okay, I’ll reserve one for you.
7. Sakito :  Thank you.

1. Sakito     : Com licença, gostaria de reservar um lugar no ___ ,  
      por favor.
2. Ticket Agent : Passagem de ida e volta ou só de ida? 
3. Sakito   : Posso ter uma passagem ___ para o Central Park, por favor? 
4. Ticket Agent : Sem problema. Qual horário você quer? 
5. Sakito   : Gostaria de uma passagem para o próximo trem. 
6. Ticket Agent : Tudo bem, vou reservar para você. 
7. Sakito   : Obrigado.

Conversation

B9 B9

I’d like to reserve in the express train, please.

Can	I	have	a	round-trip	ticket	to	Central	Park,	please?

Gostaria de reservar um lugar no trem expresso, por favor.

Posso	ter	uma	passagem	de	ida	e	volta	para	o	Central	Park,	por	favor?

Language Focus

I’d like to reserve 
(I would)

Gostaria de reservar um lugar 
(Eu gostaria)

Can I have Posso ter 

in the Express Train, please. no trem expresso, por favor.

a round-trip ticket to Central Park, please? uma passagem de ida e volta para o Central Park, por favor?

a one-way ticket to Los Angeles, please? uma passagem só de ida para Los Angeles, por favor?

in a local train, please. em um trem local, por favor.

1. How will you tell a ticket agent that you would like to reserve in the 
 Express Train?
2. How will you ask a ticket agent if you can have a round-trip ticket to 
 Central Park?

1. Como você perguntaria ao bilheteiro que quer reservar um lugar no   
 trem expresso? 
2. Como você perguntaria ao bilheteiro se pode ter uma passagem de ida e  
 volta para o Central Park?

Questions

Travel English    Travel EnglishTRANSPORTATION TRANSPORTE 

Foco da Linguagem

Questões

Foco da Linguagem

Conversação



1. Sakito :  Excuse me, which train goes to __________?
2. Terminal staff :   You have to use the Central line.
3. Sakito :  It is necessary to ________?
4. Terminal staff :  Not really. Get off at the Central Park Station.
5. Sakito :   Do you know how many stations are there from here?
6. Terminal staff :  There are just 7 stations from here.
7. Sakito :  Thank you.

1. Sakito : Com licença, qual trem vai para ___ ?  
2. Terminal Staff :  Você tem que usar a linha central. 
3. Sakito : Preciso ___ ? 
4. Terminal Staff :  Não, não. Desça na estação do Central Park. 
5. Sakito : Sabe quantas estações tem daqui até lá?
6. Terminal Staff :  São 7 estações até lá. 
7. Sakito : Obrigado. 

Conversation

B10 B10

Which	train	goes	to	the	central	park?

Is	it	necessary	to	transfer?

Qual	trem	vai	para	o	Central	Park?

Preciso	fazer	transferência?

Language Focus

Which train goes  Qual trem vai  

Is it necessary to Preciso 

to Central Park? para o Central Park?

transfer? fazer transferência?
change trains? trocar de trem?

to Central Terminal? para o Central Terminal?

1. How will you ask someone which train goes to the Central Park?
2. How will you ask someone if it is necessary to transfer?

1. Como você perguntaria a alguém qual trem vai para o Central Park? 
2. Como você perguntaria a alguém se é preciso trocar de trem?

Questions

Travel English    Travel EnglishTRANSPORTATION TRANSPORTE 

Foco da Linguagem

Conversação

Questões


