
I can’t find my wallet. Não consigo encontrar minha carteira.

I don’t know where I lost it. Não sei onde eu a perdi.

1. Sakito :  Can I have the bill, please?
2. Waitress :  Okay. Here’s your bill.
3. Sakito :  Oh my God! I’m sorry but I can’t find my ______.
4. Waitress :  Oh! It’s sad to hear that. Where did you lose it?
5. Sakito :  I don’t know where I ______ it.  

1. Sakito :  Posso pedir a conta, por favor?
2. Waitress :  Ok. Aqui está a sua conta.
3. Sakito :  Meu Deus! Me desculpe, mas eu não consigo  
   encontrar minha ___.
4. Waitress :  Oh! Sinto muito por isso. Onde você a perdeu?
5. Sakito :  Eu não sei onde eu ___.  

Language Focus

Conversation Conversação

Travel English    Travel EnglishTROUBLE PROBLEMAS

I1 I1

I can’t find Não consigo encontrar

I don’t know where Não sei onde eu

my wallet. minha carteira.

 I lost it.  a perdi.

my watch. meu relógio.

 I put it. a coloquei.

1. How will you tell the waitress that you can’t find your wallet?
2. How will you tell the waitress that you don’t know where you lost it?

1. Como você diria à garçonete que você não consegue  achar 
a  sua carteira?

2. Como você diria à garçonete que você não sabe onde a perdeu?

Questions Questões

Foco da Linguagem



Travel English    Travel EnglishTROUBLE

I2 I2

I had a credit card in my wallet. Eu tinha um cartão de crédito na minha carteira.

Please contact me here if it is found. Por favor contate-me se for encontrada.

Language Focus

I had Eu tinha

Please contact me Por favor contate-me

a credit card in my wallet. um cartão de crédito na minha carteira.

if it is found. se for encontrada.
for more information. para mais informações.

$500 in my wallet. $500 na minha carteira.

Conversation Conversação

1. How will you tell the waitress that you had your credit card in your wallet?
2. How will you tell the waitress to contact you if it is found?

1. Como você diria à garçonete que tinha um cartão de crédito na sua  
 carteira?
2. Como você diria à garçonete para que te contate quando for encontrada?                                                         

Questions Questões

1. Sakito :  I had _________in my wallet but I lost it.
2. Waitress :  Really? Just leave your contact number.
3. Sakito :  Please contact me __________. Thank you.
4. Waitress : I will inform you as soon as it is found.
5.  Sakito :  Thank you for your cooperation.
6. Waitress : I suggest you go to the lost and found office.

1. Sakito :  Eu tinha ___ na minha carteira mas eu a perdi.
2. Waitress :  Sério? Deixe seu número de contato.
3. Sakito :  Por favor contate-me ___. Obrigado.
4. Waitress : Vou informá-lo assim que for encontrada.
5.  Sakito :  Obrigado pela cooperação. 
6. Waitress : Sugiro se dirigir ao achados e perdidos.

PROBLEMAS

Foco da Linguagem



Conversation Conversação

Travel English    Travel EnglishTROUBLE

I3 I3

What is lost and found office? O que é o achados e perdidos?

Where is the lost and found? Onde é o achados e perdidos?

Language Focus

1. How will you ask the waitress what lost and found is?
2. How will you ask the waitress where the lost and found is?

1. Como você perguntaria à garçonete o que é o achados e perdidos?
2. Como você perguntaria à garçonete onde fica o achados  
 e perdidos?

Questions Questões

What is  O que é lost and found office? o achados e perdidos?
safety and security office? o escritório de segurança?

1. Sakito :  What is _____________ office?
2. Waitress :  It is where you report your lost items. They will help  
   you find it too.
3. Sakito :  I see. Where is the _____________?
4. Waitress : It’s next to the city hall.
5. Sakito :  Thank you. I’ll try to go there.

1. Sakito :  O que é ___?
2. Waitress :  É onde você reporta seus objetos perdidos. Eles o  
   ajudam a encontrá-lo também.
3. Sakito :  Entendo. Onde é ___?
4. Waitress : Próximo à prefeitura.
5. Sakito :  Obrigado. Vou tentar ir lá.

Where is Onde é
the lost and found? o achados e perdidos?
the safety and security office? o escritório de segurança?

PROBLEMAS

Foco da Linguagem



Travel English    Travel EnglishTROUBLE

I4 I4

Conversation Conversação

Has anyone turned it over? Alguém a devolveu?

It’s made of leather. É feita de couro.

Language Focus

1. How will you ask the officer if anyone has turned it over?
2. How will you tell the officer that it is made of leather?

1. Como você perguntaria ao oficial se alguem devolveu sua carteira?
2. Como você diria ao oficial que ela é feita de couro?

Questions Questões

Has anyone Alguémturned it over? a devolveu?
found my wallet. encontrou minha carteira?

1. Officer	:  Yes, anything I can do for you?
2. Sakito :  My wallet is lost. Has anyone ___________?
3. Officer :  Can you describe your wallet?
4. Sakito :  It’s made of ________. And my credit card is in it.
5. Officer : May I know your name please?
6. Sakito :  My name is Sakito Sugihara.

1. Officer	:  Sim, algo que possa fazer por você?
2. Sakito :  Perdi minha carteira. Alguém ___? 
3. Officer :  Poderia descrever dua carteira?
4. Sakito :  É feita de ___. E meu cartão de crédito está lá dentro. 
5. Officer : Posso saber seu nome, por favor?
6. Sakito :  Meu nome é Sakito Sugihara.

It’s made of É feita de
leather. couro.
plastic. plástico.

PROBLEMAS

Foco da Linguagem



ConversaçãoConversation

Travel English    Travel EnglishTROUBLE

I5 I5

How can I get insurance certificate? Como posso pegar um certificado de seguro?

Can you give me an endorsement letter? Poderia me dar uma carta de endosso?

Language Focus

Questions

1. Sakito :   I have insurance.  How can I get a/an ____________?
2. Officer	 :  You have to go to the police station.
3. Sakito :   And then, can you give me a/an _______________?
4. Officer :  Ok. Here it is.
5. Sakito :  Thank you.

1. Sakito :  Eu tenho seguro. Como posso pegar ___?
2. Officer	 :  Você tem que ir à delegacia.
3. Sakito :   E então, você poderia me dar ___ ?
4. Officer :  Ok. Aqui está.
5. Sakito :  Obrigado.

How can I Como posso

Can you give me Poderia me dar

get an insurance certificate? pegar um certificado de seguro?

an endorsement letter? uma carta de endosso?
an insurance certificate um certificado de seguro?

get a temporary license? pegar uma licença temporária?

Questões

1. How will you ask the officer how you can get an insurance certificate?
2. How will you ask the officer when you want to know if he can give you  
 an endoresement letter?

1. Como você perguntaria ao oficial como pegar um certificado  
 de seguro?
2. Como você perguntaria ao oficial quando quiser saber se ele pode  
 te dar uma carta de endosso? 

PROBLEMAS

Foco da Linguagem



Conversation Conversação

Travel English    Travel EnglishTROUBLE

I6 I6

Thief! Help me! Ladrão! Ajude-me!

Call the police! Chame a polícia!

Language Focus

Thief! Ladrão!

Call Chame

Help me! Ajude-me!
Catch him! Pegue-o!
the police! a polícia!
the security guard! um segurança!

1. How will you tell anyone that there’s a thief and you need help?
2. How will you tell anyone to call the police?

1. Como você diria à alguém que há um ladrão e você precisa de  
 ajuda? 
2. Como você diria à alguém para chamar a polícia?

Questions Questões

1. Serina :  Thief! ________!
2. Passer :  Where did he go?
3. Serina :  He ran over there. Catch him! Call the ________!
4. Passer :  I’ll run after him. You call the police.

1. Serina :  Ladrão! ___ !
2. Passer :  Onde ele foi?
3. Serina :  ele correu pra lá. Pegue-o! Chame a polícia!
4. Passer :  Irei atrás dele. Você chama a polícia.

PROBLEMAS

Foco da Linguagem



Conversation Conversação

Travel English    Travel EnglishTROUBLE

I7 I7

My passport has been stolen. Meu passaporte foi roubado.

A thief grabbed my bag and ran off. Um ladrão pegou minha bolsa e fugiu.

Language Focus

My passport Meu passaporte
My wallet Minha carteira

A thief grabbed Um ladrão pegou
my bag and ran off. minha bolsa e fugiu.
my wallet. minha carteira.

has been stolen. foi roubado.

1. How will you tell the police officer that your passport has been stolen?
2. How will you tell the police officer that a thief grabbed your bag and 
 ran off?

1. Como você diria ao policial que seu passaporte foi roubado? 
2. Como você diria ao policial que um ladrão pegou sua bolsa e fugiu?

Questions Questões

1. Police	Officer	 :  How may I help you, madam?
2. Serina :  My __________ has been stolen.
3. Police	Officer :   Oh I see. How was it stolen?
4. Serina :  A thief grabbed my________ and ran off.
5. Police	Officer :  Okay. Describe in detail what happened.
6. Serina :  Certainly, officer.

1. Police	Officer	 :  Como posso ajudar, senhora? 
2. Serina :  Minha ___ foi roubada. 
3. Police	Officer :   Entendo. Como ela foi roubada.
4. Serina :  Um ladrão pegou minha ___ e fugiu. 
5. Police	Officer :  Tudo bem. Descreva em detalhes o  
    que aconteceu. 
6. Serina :  Certamente, oficial.

PROBLEMAS
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Conversation Conversação

Travel English    Travel EnglishTROUBLE

I8 I8

They took everything. Eles levaram tudo.

Language Focus

They took Eles levarameverything. tudo
my wallet. minha carteira.

1. How will you tell the police officer that someone grabbed your bag?
2. How will you tell the police officer that the thieves took everything?

1. Como você diria ao policial que alguém pegou sua bolsa?
2. Como você diria ao policial que os ladrões levaram tudo?

Questions Questões

1. Serina :  I was walking along the road. Suddenly  someone  
    grabbed my ______.
2. Police	officer :  What did they take?
3. Serina :  They took ________! They took my bag, wallet  
    and cellphone. 
4. Police	officer :  How do they look like?
5    Serina :  They’re tall and they’re in their mid tweenties.

1. Serina :  Eu estava andando ao longo da rua. De repente,  
    alguém pegou minha ___.
2. Police	officer :  O que eles pegaram?
3. Serina :  Eles levaram ___ ! Pegaram minha bolsa,  
    carteira e celular. 
4. Police	officer :  Como eles eram?
5    Serina :  Eles eram altos e tinham por volta de vinte anos.

Someone grabbed Alguém pegoumy bag. minha bolsa.
my cellphone. meu celular

Someone grabbed my bag. Alguém pegou minha bolsa.

PROBLEMAS

Foco da Linguagem



Conversation
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I9 I9

I saw the criminal. Eu vi o criminoso.

I was threatened with a gun. Fui ameaçada com uma arma.

Language Focus

I saw Eu vi

I was threatened with Eu fui ameaçada com

the criminal. o criminoso.

a gun. uma arma
a knife. uma faca.

the suspect. o suspeito.

1. How will you tell the police officer that you saw the criminal?
2. How will you tell the police officer that you were threatened with a gun?

1. Como você diria ao policial que viu o criminoso?
2. Como você diria ao policial que foi ameaçado com uma arma?

Questions Questões

1. Police	officer	 :  Did you see the criminal around here?
2. Serina :  I saw the _________.
3. Police officer	 :   What happened? Where did he go?
4. Serina :  I was threatened with a _____. He went that way.
5. Police officer	 :  Are you okay? Do you need to go to the hospital?
6. Serina :  I’m fine. Thank you.

1. Police	officer	 :  Você viu o criminoso por aqui? 
2. Serina :  Eu vi o ___.
3. Police officer	 :   O que aconteceu? Pra onde ele foi?
4. Serina :  IEu fui ameaçada com uma ___. Ele foi por ali.
5. Police officer	 :  Você está bem? Precisa ir ao hospital? 
6. Serina :  Estou bem. Obrigada.

PROBLEMAS
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Conversation Conversação

Travel English    Travel EnglishTROUBLE

I10 I10

Please contact the Japanese embassy. Por favor contate a embaixada Japonesa.

My contact number is 123456789. Meu número é 123456789.

Language Focus

Please contact Por favor contate

My contact number Meu número de contato
My mobile number Meu celular

the Japanese embassy. a embaixada Japonesa.

is 123456789. é 123456789

the company for more details. a empresa para mais detalhes.

1. How will you ask the police officer to contact the Japanese embassy?
2. How will you tell the police officer your contact number?

1. Como você pediria ao policial para contatar a embaixada Japonesa? 
2. Como você diria ao policial o seu número de contato?

Questions Questões

1. Police	officer	:  I got everything. Anything else I can do for you?
2. Serina :   Please contact the ____________. 
3. Police	officer :  Of course, madam. Could you give me your number?
4. Serina :   Sure.My ________ number is 123456789
5. Police	officer :  Okay. I’ll let you know as soon as we found some 
   information. 
6. Serina : Thank you, I appreciate the help.

1. Police	officer	:  Peguei tudo. Algo mais que possa fazer por você?
2. Serina :   Por favor, contate a ___. 
3. Police	officer :  Claro, senhora. Poderia me dar o seu número?
4. Serina :   Claro. Meu ___ é 123456789. 
5. Police	officer :  Ok, avisamos assim que encontrarmos alguma  
   informação. 
6. Serina : Obrigado, eu agradeço a ajuda.

PROBLEMAS
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