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Hey, how are you?

Olha só, finalmente você

decidiu fazer nosso curso

online! Acreditamos que não

se arrependerá.

First of all (Antes de mais

nada), nós gostaríamos de

reforçar que o material é

voltado para students que já

possuam no mínimo 9 meses

de estudo no idioma. Caso

contrário, o conteúdo pode

ser um pouco

complexo para iniciantes.

Esta apostila serve como

apoio para os vídeos

disponíveis na área do

aluno. Neste guia você vai

encontrar um resumo de

cada lesson e algumas tips
(dicas) adicionais.

Let’s start! 
Eric Sukys,  professor e 

coordenador de conteúdo 
digital.



Everyday expressions – Part I

lesson

one



Lesson 1
Everyday expressions

1. You know

• You know pode ser traduzido como 
“sabe” ou “você sabe” em 
português.

• You use you know when you are 
trying to explain more clearly what 
you mean.

Examples

“I don’t understand him, you know.” 
Eu não entendo ele, sabe. 
“You know, I really like you.“
Sabe, eu realmente gosto de você.

ATENÇÃO: You know também pode ser 
usado apenas como conhecer.

“Do you know that girl?”
Você conhece aquela garota?



2. Look forward to

• Essa expressão é comum em e-mails e conversas. Significa “estou 
ansioso” para que algo aconteça. Estou de olho em uma coisa no 
futuro. 

• await eagerly, to think of a future event with pleasure. 
(freedictionary.com)

Examples

“I look forward to hearing from you.” 
Estou ansioso por sua resposta. 

“I look forward to meeting you soon.” 
Estou ansioso para encontrar você em breve.

ATENÇÃO: adicione ing no complemento de I 
look forward to.

I Look forward to meeting/hearing/speaking...



Lesson 1
Everyday expressions

3. Every other day

Em português temos a expressão 
dia sim, dia não, que causa 
confusão em inglês. Ao pé da letra 
ficaria day yes, day no, mas está 
errado. Falamos every other day.

Examples:

“I go to the gym every other day.”
Vou para a academia dia sim, dia 
não.

4. Gotta

Os native speakers usam I have to
(tenho que) em situações mais formais. 
No dia a dia, é comum é trocar have to
por gotta. 

Examples:

“I gotta pay my bills.”
Tenho que pagar minhas contas.
“I gotta go to the bathroom.”
Tenho que ir ao banheiro.



5. Gonna

Essa expressão segue o raciocíonio de gotta. I’m gonna é 
uma redução de I am going to, eu vou no futuro.
Usar gonna ou going to indica que você já pensou um 
pouco sobre a ação que pretende fazer, nem que tenha 
sido por pouco tempo. Houve um pequeno planejamento 
para aquela ação. Também pode indicar uma 
determinação em fazer algo. Examples:

“I’m gonna buy a new car.”
Vou comprar um carro novo (pensei um pouco sobre isso
antes).
“I’m gonna show you my project.”
Vou te mostrar meu projeto.



Lesson 1
Everyday expressions

6. Sounds good/great

• Em português, é comum dizer que uma 
ideia parece boa, ou que soa bem. Em 
English, falamos com o verbo sound, 
que também quer dizer som. 

That sounds good!
Isso parece bom! (É uma boa ideia, soa 
bem!)

7. Try it!

Quanto queremos que alguém 
experimente uma comida ou uma 
atividade, usamos try. Falamos try e o 
complemento. 

“Try this hamburger!” 
Experimente este hambúrguer!
“You should try swimming someday.”
Você devia experimentar nadar algum 
dia.



8. I don’t understand

• Quando você não entender algo, use a construção no 
presente I don’t understand.  Em português, falamos “eu não 
entendi”, no passado. Temos também I don’t get it, frase que 
é mais informal e mais natural. 

9. Could you repeat that, please?

Muito útil quando falamos com um native 
speaker (falante nativo). O jeito educado de 

pedir para alguém repetir o que acabou de 
falar é:

“Sorry, could you repeat that, please?”
Desculpe, poderia repetir, por favor?



Lesson 1
Everyday expressions

10. Speak more 
slowly

Os nativos falam muito 
rápido, too fast! Nessa 
situação, don’t be shy, 
não seja tímido! Peça 
para ele ou ela falar mais 
devagar. Diga:

“Could you speak more 
slowly, please? “



Everyday expressions – Part II

lesson

two



Lesson 2
Everyday expressions

1. I’m allergic to...

• Muito útil se você visitar um médico em outro país. Ou 
quem sabe precisa explicar antes de ir a um restaurante 
com um colega estrangeiro. Usado para falar que você é 
alérgico a alguma coisa.

I’m allergic to milk.
Sou alérgico(a) a leite.
I’m allergic to dogs and cats.
Sou alérgico(a) a cachorros e gatos.

2. Hurts

Para dizer que uma parte do corpo dói. 

“My head hurts.” 
Minha cabeça dói.

“My back hurts.“
Minhas costas doem.
“My stomach hurts.“

Meu estômago dói.

Além disso, podemos usar a construção com +ache. 
“I have a headache/a backache/a stomachache.

Estou com dor de cabeça/nas costas/de barriga.



3. May I ask you a question?

• O uso correto da palavra question (pergunta) é com o verbo 
ask, e não make. Posso fazer uma pergunta para você? May 
I ask you a question:

• Outro uso da palavra question é dizer I have a question: 

I have a question for you
Eu tenho uma pergunta para você.

4. Feel Like

Um dos usos mais comuns é expressar que você tem 
vontade de fazer algo.

“I feel like dancing tonight.” 
Estou com vontade de dançar hoje. 

“I don’t feel like going to bed.” 
Não estou com vontade de ir para cama.

ATENÇÃO: adicione ing no complemento de “I 
feel like”

I feel like eating/dancing/sleeping



Lesson 2
Everyday expressions

5. To be honest

Em português é comum falar “Eu
Examples:

“To be honest, I don’t really
agree with you.”
Para ser sincero, eu não 
concordo realmente com você.
“Be honest, please”
Seja sincero (honesto), por favor.



6. Can I buy you

Utilizado quando você quer pagar um café ou almoço para 
alguém. O senso comum em português usaria “Can I pay
you”, mas em inglês nativo utilizados “Can I buy you...”

Examples:

“Can I buy you coffee?”
Posso te pagar um café? 
“Can I buy you dinner?”
Posso te pagar um jantar?



Lesson 2
Everyday expressions

7. I’d like

• Usado para pedir coisas de modo educado. “Eu gostaria” = 
I’d like.

I’d like a piece of pie.
Gostaria de um pedaço de torta.

Aviso: Evite usar “I want” para pedir algo, soa muito rude. 
Use I want para falar de vontades internas pessoais, como um 
sonho ou intenção.

8. You look

Para comentar a aparência, ficar bem ou não ficar bem.

“You look great!”
Você está com uma cara ótima (parece ótimo)!
“You look great on that dress!”
Você fica ótima nesse vestido.
“You don’t look good on that T-shirt”
Você não fica bem nessa camiseta.



Business

lesson

three



Lesson 3
Business

1. 24/7 (twenty-four seven)

Para dizer que um serviço funciona 24h, diga “24/7”. Nosso senso
comum brasileiro diria “24 hours” mas não é usado assim. Para os 
falantes nativos, a ideia é que fica aberto 24 horas, 7 dias por 
semana, por isso 24/7.

Our shop is open twenty-four seven.
Nossa loja fica aberta 24h.
Please, contact our 24/7 call center.
Por favor, entre em contato com nosso call center 24h.

2. Go broke

Significa falir, quebrar, utilizado para falar de 
empresas e negócios.

His company went broke last year.
A empresa dele faliu ano passado.

The majority of small businesses go broke within 
the first twenty-four months.

A maioria das pequenas empresas quebra dentro
dos primeiros 24 meses.



3. Fifty-fifty

• Significa meio a meio, ou 50% para cada um. Utilizado em 
situações cotidianas, negócios e em restaurantes. 

• Divided or shared in two equal portions. 
(freedictionary.com)

Examples

You've got a fifty-fifty chance of being right.
Você tem 50% de chance de estar certo.

Let’s split the bill fifty-fifty.
Vamos dividir a conta meio a meio.

4. Get down to business

• Vamos direto ao assunto, ou direto aos negócios. Também 
podemos falar get to the point, ir direto ao ponto. 

Let’s skip the formalities and get down to business.
Vamos pular as formalidades e ir direto aos negócios.
Be concise and get to the point.
Seja conciso e vá direto ao ponto.



Lesson 3
Business

5. Entrepreneur (‘ãntraprãnuãr)

Quer dizer empreendedor(a) e é vocabulário obrigatório no 
mundo business.

My friend is a successful entrepreneur.
Meu amigo é um empreendedor(a) de sucesso.

We need more Brazilian entrepreneurs.
Precisamos de mais empreendedores brasileiros.



6. On sale

Esta expressão é usada para 
dizer que algo está em oferta! 
Tome cuidado com for sale, 
que significa apenas está à 
venda.

“Notebooks are on sale today.”
Os notebooks estão em oferta
hoje.

“Is this for sale?”
Isto está à venda? 

7. State-of-the-art

Significa de ponta, de 
última geração, o melhor 
disponível. The highest
level of development.

This country needs state-of-
the-art technology.
Este país precisa de 
tecnologia de ponta.



8. Strike a deal

Significa fechar negócio ou acordo. Também podemos 
dizer “close a deal”. No passado, falamos stroke a deal, ou 
closed a deal.

Do you have the ability to close a deal?
Você tem a habilidade para fechar um negócio?

Company “A” stroke a deal with company “B” last week.
A empresa “A” fechou negócio com a empresa “B” na
semana passada.

Lesson 3
Business
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Reprodução: https://www.youtube.com/ourfamilynest

1. We’ve been doing

É a contração de We have been doing. Usamos para falar
que algo começou no passado e ainda está em andamento. 
A estrutura é have been + verbo com ing. No video, a mãe
diz:

“We’ve been doing (kind of just) some cleaning and stuff.”
Temos feito (meio que) um pouco de limpeza e coisas do 
tipo.

O “kind of just” no exemplo acima é mais um caquete de 
fala e não é realmente necessário. O stuff quer dizer
“coisas” ou “coisas deste tipo”.

Link para o vídeo: https://youtu.be/54Y121QHLw4

https://youtu.be/54Y121QHLw4


2. Chores

Refere-se às tarefas domésticas, e pode ser chamado também 
de housework. 

“After the kids get their chores done.”
Depois que as crianças terminarem suas tarefas. 

É diferente de homework, que significa lição de casa, tarefas 
de escola.

3. Bugging me

Frase utilizada para dizer que algo está lhe
incomodando. É uma expressão informal. 

“Stop bugging me!”
Pare de me incomodar (encher)!

“You are annoying/bugging me!”
Você está me incomodando!



Job interview

lesson

five



Lesson 5
Job interview

1. Tell me a little bit about yourself

Fale um pouco sobre você. Aqui vamos falar sobre experiência de 
trabalho e talvez algumas conquistas profissionais.

I have been working as a programmer for the past 2 years.
Estou trabalhando como programador nos últimos 2 anos.
I have been working  in the health industry for x years.
Já atuo (ou venho atuando) na indústria de saúde por X anos.

2. Achievements

Para falar de suas conquistas!

My team developed a new product.
Minha equipe desenvolveu um novo produto.

My project resulted in a 20 percent increase in 
sales.

Meu projeto resultou em um aumento de 20% nas
vendas.



Lesson 5

3. Why are you interested in working
for our company?

Por que você tem interesse em trabalhar para nossa 
empresa?

The company has goals that match my professional goals.
A empresa tem metas que correspondem às minhas.

Because of the company’s social policy
Por causa da política social da empresa.



4. Where do you see yourself in 5 years?

Onde você se vê em 5 anos? 

I see myself becoming a manager in this company.
Eu me vejo como um futuro gerente nesta empresa.

I see myself growing in this company.
Eu me vejo crescendo nesta empresa.

Lesson 5
Job interview
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Reprodução: https://www.youtube.com/erikconover

1. I have moved 6 times in the past 4 years.

O uso de “I have moved” é focar na ação, sem determinar o 
momento específico. Sabemos que o Erik se mudou 6 vezes
recentemente, mas não estamos pensando muito na data 
exata de cada mudança.

Frases com o auxiliary “have” geralmente possuem alguma
conexão com o presente, “até a presente data aconteceu X 
coisas”.

https://youtu.be/M126crYxrRQ


2. Actually

Significa “na verdade” ou “realmente”. Em inglês usamos 
“currently ou nowadays” para falar atualmente.

“Actually is very common in New York to move every year.”
Na verdade, em Nova York é muito comum se mudar todo ano.

3. Current events

Seria atualidades ou acontecimentos atuais. 



Extra Tips
Dicas extras

appendix



1. May I have a receipt?

(mei ai hév a recipt)

Quando você quiser pedir recibo de alguma coisa, pode usar 
essa frase.

2. How do you say “alguma coisa” 
in English

Frase utilizada perguntar como se fala uma
palavra em inglês.



3. Can I pay in installments?

Para fazer pagamento parcelado, em inglês utilizamos 
“intallments”. Posso pagar parcelado, em parcelas?

4. I was robbed! Someone has
stolen my bag!

Para dizer que uma pessoa ou local foi
roubado, usamos robbed. Para falar o objeto

furtado, usamos stolen. 

Someone has stolen my bag! 
My bag was stolen!


