Travel English

RENT A CAR

ALUGUEL DE VEÍCULOS

I’d like to rent a car.

Gostaria de alugar um carro.

What kind of car do you have?

Que tipo de carro você tem?

Language Focus
I’d like to
What kind of

Foco da Linguagem
rent a car.
return the car to the Airport.
car
car insurance

carro
seguro automóvel

Que tipo de

do you have?

você tem?

Conversação
How may I help you?
Yes, I’d like to __________.
Sure, sir!
What kind of _______ do you have?
We have a sedan, a sports car and a
compact car
Okay. I’ll take the sedan.

Questions
1. How will you tell the rent-a-car worker that you’d like to rent a car?
2. How will you ask the rent-a-car worker the kind of cars they have?

H1

alugar um carro.
devolver o carro ao aeroporto.

Gostaria de

Conversation
1. Rent-A-Car Worker :
2. Naoto
:
3. Rent-A-Car Worker :
4. Naoto
:
5. Rent-A-Car Worker :
			
6. Naoto
:

Travel English

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rent-A-Car Worker
Naoto
Rent-A-Car Worker
Naoto
Rent-A-Car Worker
Naoto

:
:
:
:
:
:

Como posso ajudar?
Sim, gostaria de ___.
Claro, senhor!
Que tipo de ___ você tem?
Temos sedan, esportivo e compacto.
Ok, vou pegar o sedan.

Questões
1. Como você diria ao funcionário que gostaria de alugar um carro?
2. Como você perguntaria ao funcionário que tipos de carro eles têm?
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Travel English

RENT A CAR

ALUGUEL DE VEÍCULOS

Before I rent it, I’d like to look at the car.

Antes de alugar o carro, gostaria de vê-lo.

There is a scratch on the door.

Há um arranhão na porta.

Car Rental

Car Rental

Language Focus

Foco da Linguagem

Before I rent it

I’d like to look at the car.
I’d like to test drive the car.

Antes de alugar

gostaria de vê-lo.
gostaria de fazer um test drive.

There is a

scratch on the door.
stain on the seat cover.

Há um(a)

arranhão na porta.
ferrugem no assento.

Conversation
1. Naoto
:
			
2. Rent-A-Car Worker :
3. Naoto
:
4. Rent-A-Car Worker :
			
5. Naoto
:

Conversação
I’m interested in sedan, but before I rent it,
I’d like to ________ the car.
Sure, sir. This is the car.
There is a _______ on the door.
Oh! I’m sorry sir. You can choose another
car if you want to.
Okay. I’ll choose another car.

Questions
1. How will you tell the rent-a-car worker that you’d like to look at the 		
car before you rent it?
2. How will you tell the rent-a-car worker that there’s a scratch on the door?

H2
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1. Naoto
:
			
2. Rent-A-Car Worker :
3. Naoto
:
4. Rent-A-Car Worker :
			
5. Naoto
:

Estou interessado em sedan, mas antes de
alugar o carro, gostaria de vê-lo.
Claro, senhor. Este é o carro.
Há um ___ na porta.
Oh! Desculpe-me senhor. Você pode
escolher outro carro se quiser.
Ok, vou escolher outro.

Questões
1. Como você diria ao funcionário que gostaria de olhar o carro antes
de alugá-lo?
2. Como você diria ao funcionário que há um arranhão na porta?
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Travel English

RENT A CAR

ALUGUEL DE VEÍCULOS

Does it have automatic transmission?

Tem transmissão automática?

How much is the mileage charge?

Quanto é o custo por milhagem?

Language Focus

Foco da Linguagem

Does it have

automatic transmission?
manual transmission?

Tem transmissão

automática?
manual?

How much

is the mileage charge?
is the gasoline price?

Quanto é o custo

por milhagem?
da gasolina?

Conversation
1. Naoto
:
			
2. Rent-A-Car Worker :
3. Naoto
:
4. Rent-A-Car Worker :
5. Naoto
:
6. Rent-A-Car Worker :

Conversação
I’d like to rent a sports car. Does it have
__________ transmission?
All our cars have automatic transmission.
How much is the____________?
It’s already unlimited mileage.
All right. How much is it?
It’s $150 a day.

Questions
1. How will you ask the rent-a-car worker if the car has an automatic
transmission?
2. How will you ask the rent-a-car worker how much the mileage
charge is?

H3
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1. Naoto
:
			
2. Rent-A-Car Worker :
3. Naoto
:
4. Rent-A-Car Worker :
5. Naoto
:
6. Rent-A-Car Worker :

Gostaria de alugar um carro esportivo.
Tem transmissão ___?
Todos os nossos carros têm transmissão automática.
Quanto é ___?
Já está com milhagem ilimitada.
Tudo bem. Quanto vai custar?
São $150 por dia.

Questões
1. Como você perguntaria ao funcionário se o carro tem
transmissão automática?
2. Como você perguntaria ao funcionário qual o custo por milhagem?
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RENT A CAR

ALUGUEL DE VEÍCULOS

A compact car would be fine.

Um carro compacto seria bom.

I’ll take it.

Vou levá-lo.

Language Focus
A compact car
I’ll
( I will )

Travel English

Foco da Linguagem
would be fine.
would be great.

Um carro compacto

seria bom.
seria ótimo.

take it.
have it.

Vou

levá-lo
tê-lo

Conversation
1. Naoto
:
2. Rent-A-Car Worker :
3. Naoto
:
			
4. Rent-A-Car Worker :
5. Naoto
:

Do you have a less expensive car?
We have a compact car.
Okay. a compact car would be ______.
How much is that?
It is only $80, sir.
That’s reasonable. I’ll ____ it.

1. Naoto
:
2. Rent-A-Car Worker :
3. Naoto
:
			
4. Rent-A-Car Worker :
5. Naoto
:

Questions
1.
2.

H4

How will you tell the rent-a-car worker that the compact car would be fine?
How will you tell the rent-a-car worker that you will take it?

Você tem um carro mais barato?
Temos um carro compacto.
Ok, um carro compacto seria ___.
Quanto custa?
Apenas $80, senhor.
É justo. Vou ___.

Questões
1.
2.

Como você diria ao funcionário que um carro compacto seria bom?
Como você diria ao funcionário que vai levar o carro?

H4
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RENT A CAR

ALUGUEL DE VEÍCULOS

Travel English

I want to get a car insurance.

Quero pegar um seguro automóvel.

I’d like to get a full coverage, please.

Gostaria de cobertura completa, por gentileza.

Language Focus
I want to get
I’d like to get
( I would )

Foco da Linguagem
a car insurance.
a new car.
a full coverage, please.
a receipt.

Conversation
1. Naoto
:
2. Rent-A-Car Worker :
			
3. Naoto
:
4. Rent-A-Car Worker :
5. Naoto
:
6. Rent-A-Car Worker :

Gostaria de
(Eu gostaria)

seguro automóvel
um carro novo.
cobertura completa, por gentileza.
um recibo.

Conversação
Does the rental fee include insurance?
No, sir. The car insurance is excluded in the
rental fee.
I want to get a ___________.
Sure. Would you like to get a full coverage?
Yes. And I’d like to get a____________, please.
Okay.

Questions
1. How will you tell the rent-a-car worker that you want to get a car insurance?
2. How will you tell the rent-a-car worker that you’d like to get a full coverage?

H5

Quero pegar

1. Naoto
:
2. Rent-A-Car Worker :
			
3. Naoto
:
4. Rent-A-Car Worker :
5. Naoto
:
6. Rent-A-Car Worker :

A taxa de aluguel inclui seguro?
Não, senhor. Seguro automóvel é a parte da
taxa de aluguel.
Quero pegar ___ .
Claro. Você gostaria da cobertura completa?
Sim. E gostaria de pegar um ___, por favor.
Ok.

Questões
1. Como você diria ao funcionário que você quer pegar seguro automóvel?
2. Como você diria ao funcionário que gostaria de pegar a cobertura
commpleta do seguro?
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RENT A CAR

ALUGUEL DE VEÍCULOS

Travel English

I’m heading for Milan.

Estou indo à Milão.

What’s the best way to get to Milan?

Qual o melhor caminho para se chegar a Milão?

Language Focus

Foco da Linguagem

I’m heading for

Milan.
London.

Estou indo à

Milão.
Londres.

What’s the best way to

get to Milan?
get to the nearest restaurant?

Qual o melhor caminho

para se chegar a Milão?

Conversation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rent-A-Car Worker
Naoto
Rent-A-Car Worker
Naoto
Rent-A-Car Worker
Naoto

Conversação
:
:
:
:
:
:

Where are you heading?
I’m heading for _________.
Are you already familiar with the place?
No. What’s the best way to get to _______?
It’s best to use the hi-way.
Okay. Thanks.

Questions
1. How will you tell rent-a-car worker that you’re heading for Milan?
2. How will you ask rent-a-car worker the best way to get to Milan?

H6

para se chegar ao restaurante mais próximo?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rent-A-Car Worker
Naoto
Rent-A-Car Worker
Naoto
Rent-A-Car Worker
Naoto

:
:
:
:
:
:

Onde você está indo?
Estou indo à ___
Você já é familiarizado com o lugar?

Não. Qual o melhor caminho para se chegar a ___ ?

Melhor usar a rodovia.
Ok. Obrigado.

Questões
1. Como você diria ao funcionário que está indo à Milão?
2. Como você perguntaria ao funcionário qual o melhor caminhão
para chegar a Milão?
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RENT A CAR

ALUGUEL DE VEÍCULOS

I’ve run out of gas.

Acabou a gasolina.

Fill it up with regular unleaded, please.

Encha com gasolina comum, por favor.

Language Focus

Foco da Linguagem

I’ve run out

of gas.
of fuel.

Acabou

a gasolina.
o combustível.

Fill it up with

regular unleaded, please.
premium gas,please.

Encha com

gasolina comum, por favor.
gasolina premium, por favor.

Conversation
1. Naoto
:
2. Gasoline Boy :
				
3. Naoto
:
4. Gasoline Boy :
5. Naoto
:
6. Gasoline Boy :

Conversação
I’ve run out of _____.
Okay. What do you want?Regular or premium
gasoline?
Fill it up with _________, please.
How many liters, sir?
20 liters please.
Okay.

Questions
1. How will you tell the gasoline boy that you’ve run out of gas?
2. How will you tell the gasoline boy that you want it filled with 		
regular unleaded?
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1. Naoto
:
2. Gasoline Boy :
				
3. Naoto
:
4. Gasoline Boy :
5. Naoto
:
6. Gasoline Boy :

Acabou a gasolina.
Ok, o que você quer? Gasolina comum ou
aditivada?
Encha com ___, por favor.
Quantos litros, senhor?
20 litros por favor.
Ok.

Questões
1. Como você diria ao frentista que acabou sua gasolina?
2. Como você diria ao frentista que quer encher o tanque com 		
gasolina comum?
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RENT A CAR

ALUGUEL DE VEÍCULOS

Travel English

Can you show me how to operate the pump?

Poderia me mostrar como operar a bomba?

How can I pay for this?

Como posso pagar por isso?

Language Focus

Foco da Linguagem

Can you show me

how to operate the pump?
where the toilet room is?

Poderia me mostrar

como operar a bomba?
onde fica o banheiro?

How can I pay

for this?
for you?

Como posso pagar

por isso?
para você?

Conversation
1.
2.
3.
4.
5.

Naoto
Gasoline boy
Naoto
Gasoline boy
Naoto

:
:
:
:
:

Conversação
Can you show me how to operate the _______?
Don’t worry we can serve it for you.
Thank you. How can I pay for ______?
You can pay by cash or by credit card.
Okay. I’ll use my credit card.

Questions
1. How will you ask the gasoline boy how to operate the pump?
2. How will you ask the gasoline boy how to pay for this?

H8

1.
2.
3.
4.
5.

Naoto
Gasoline boy
Naoto
Gasoline boy
Naoto

:
:
:
:
:

Poderia me mostrar como operar a ___ ?
Não se preocupe, podemos servir para você.
Obrigado. Como posso pagar ___ ?
Com dinheiro ou cartão de crédito.
Ok, vou usar meu cartão.

Questões
1. Como você perguntaria ao frentista como operar a bomba?
2. Como você perguntaria ao frentista como pode pagar por isso?
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Travel English

RENT A CAR

ALUGUEL DE VEÍCULOS

The car had broken down.

O carro quebrou.

The engine won’t start.

O motor não dá partida.

Language Focus

Foco da Linguagem

The car

had broken down.
has good wheels.

O carro

quebrou.
tem rodas boas.

The engine

won’t start.
is brand new.

O motor

não dá partida.
é novo.

Conversation
1. Autoshop Worker :
2. Naoto
:
3. Autoshop Worker :
4. Naoto
:
5. Autoshop Worker :
			
6. Naoto
:

Conversação
What can I do for you?
I need your help. The car had __________.
Oh, what happened?
Suddenly the engine ________.
Okay. I’ll check your car and see what we
can do.
Thank you so much.

Questions
1. How will you tell the autoshop worker that the car had broken down?
2. How will you tell the autoshop worker that the engine won’t start?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autoshop Worker
Naoto
Autoshop Worker
Naoto
Autoshop Worker
Naoto

:
:
:
:
:
:

O que posso fazer por você?
Preciso da sua ajuda. O carro ___.
Oh, o que aconteceu?
De repente o motor___.
Ok, vou checar seu carro e ver o que posso fazer.
Muito obrigado.

Questões
1. Como você diria ao mecânico que o carro quebrou?
2. Como você diria ao mecânico que o motor não dá partida?
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ALUGUEL DE VEÍCULOS

There has been an accident.

Houve um acidente.

There was a rear-end collision.

Havia uma colisão traseira.

Foco da Linguagem

Language Focus
There has been

an accident.
a problem.

Houve

um acidente.
um problema.

There was

a rear-end collision.
an injured person.

Havia

uma colisão traseira.
uma pessoa ferida.

Conversation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ERUF
Naoto
ERUF
Naoto
ERUF
Naoto

:
:
:
:
:
:

Hello. What’s the problem?
There has been a/an _________.
May I know what specifically happened, sir?
There was a/an ____________.
Okay. We would be there in a rush.
Thank you.

Questions
1. How will you tell the ERUF that there has been an accident?
2. How will you tell the ERUF that there was a rear-end collision?
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Travel English

Conversação
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ERUF
Naoto
ERUF
Naoto
ERUF
Naoto

:
:
:
:
:
:

Olá. Qual o problema?
Houve um ___.
Posso saber o que aconteceu específicamente, senhor?
Havia uma ___.
Ok, Estaremos aí o mais rápido possível.
Obrigado.

Questões
1. Como você diria à unidade de resgate que houve um acidente?
2. Como você diria à unidade de resgate que havia uma colisão
traseira?
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