
 

 

Módulo 1   

Apresentações e 

cumprimentos em Inglês 

 
Veja as Legendas nessa explicação: 

• Vermelho = Inglês; 

• [Roxo ou Lilás] = Pronúncia (como se fala) 

• Azul = Português; (Tradução) 

 
Ao se cumprimentarem as pessoas dizem: 

Hi! Hello! [Rái, Réllou] Oi! Olá! 

Para saber como as outras pessoas estão: 

How are you? [Rau ar iul?] Como você está? 

Se você estiver bem, diz: 

I’m fine, thanks. [Ai ém fáin, ténks] Estou bem, obrigado 

I’m = I am (forma contraída) 

Ao se apresentarem, as pessoas dizem: 

I’m Bob. [Aim Bob] Eu sou Bob 

Hi Bob! My name is Tom. [Rái Bob! Mai neim is Tom] 

Oi Bob! Meu nome é Tom. 

 

Para se cumprimentarem, as pessoas também podem dizer: 

Good morning! [Guud Mórnin] (No período da manhã) 

Good afternoon! [Guud Áfternum] (No período da tarde) 

Good evening! [Guud ivinin] (No período da noite) 

Good night! [Guud Nait] (No período da noite ao se despedir) 

• No dialogo a seguir, Bob e Tom se encontram, se apresentam e 

perguntam: “como vai você?” 

Note: Neste diálogo não teremos a pronúncia nem a tradução devido as 

palavras serem já conhecidas por você. 

Obs: Nem sempre teremos a tradução e pronúncia, somente quando se tratar 

de uma palavra desconhecida. Use um dicionário para ajudá-lo. 



 

 

Leia com atenção: 

Text: 

Bob: Hi! I’m Bob. 

Tom: Hello, Bob. My name is Tom. 

Bob: How are you, Tom? 

Tom: I’m fine, thanks. And you? 

Bob: I’m fine. 

GREETINGS [GRIITINS] CUMPRIMENTOS 

Hi! Hello! 

Good morning! 

Good afternoon! 

Good evening 

PRESENTATION [PRESENTEIXION] APRESENTAÇÃO 

I’m ............... (nome da pessoa que fala) . 

ou 

My name is .............. (nome da pessoa que fala). 

Ex: I’m James. Or My name’s James. 

Note: What is your name? [Uót is iór neim?] Qual é o seu nome? 

Caso alguém te pergunte: 

COMO VAI? 

How are you? 

A RESPOSTA É: 

I’m fine 

1ª PESSOA DO SINGULAR 

I = Eu 

Ao se conhecerem, todas as pessoas dizem 

Nice to meet you! [Náis tiú miit iúl] Prazer em conhece-lo (la). 

INTRODUCING MYSELF 

[INTRODUCIN MAISÉLF] ME APRESENTANDO 

How to ask names and answer it? 

[Ráu tiú ésk neim én énswer it?] Como perguntar e responder o nome. 

Tip: Um diálogo básico é fundamental para o início de uma conversa. 

É através de diálogos como estes que seguiremos com o nosso estudo da 

língua inglesa, enriquecendo-o a cada página com frases e palavras 

fundamentais para uma conversa. 

 

Hi! Oi! [raí]* 

Hello! Olá/ Alô [réllou] 



 

 

What’s you name? Qual o seu nome? [ uót is iór neime] 

My name is... Meu nome é... [mai neim is...] 

How are you? Como vai? [rau ar iul] 

I am fine thanks. Vou bem obrigado [ai em fain thénks] 

Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo [nais tiu miit iul] 

By the way. Á propósito [bai dhe uei] 

And you? E você? [énd iul] 

 

* [A pronúncia aqui utilizada é um padrão utilizado pelo autor e entendido 

por ele como uma maneira mais fácil do aluno entender, por isso, se for 

comparada com os símbolos fonéticos dos dicionários, observar-se-á uma 

diferença devido alguns utilizarem os símbolos fonéticos padrão]. 

Nunca confunda a pronúncia com a escrita. Pelo fato desta apostila ser uma 

apostila também de auto estudo, optamos por inserir nela a pronúncia entre 

colchetes. 

Hello! What’s your name? 
 

Veja agora um dialogo entre duas pessoas e tente descobrir o que eles estão 

falando. 

Text 1. 

Hello! My name is Richard Brown. 

My surname is Bud. I’m Rose Bud. 

Text 2. 

What’s your name? 

My first name is Harold. I’m Harold Morgan. And you? What’s your name? 

My name is Edward Peter William. My friends call me Ed. 

Note: 

Name: Edward Peter William. [Neim]* 

First name: Edward. [Fãrst neim] 

Middle name: Peter. [Midou neim] 

Surname ou Last name: William. [Surneim] 

Nickname: Ed. [Nickneim] 

* Pronúncia somente das palavras desconhecidas 

 

Responda em um caderno separado. 

1. What’s your name? 

2. What’s your first name? 



 

 

 

 

 

 

Aparência 



 

 

 

 

 

Appearance 



 

 

attractive, good-looking, beautiful, handsome, pretty, cute, nice; 

plain, plain-looking, unattractive, ugly; 

well-dressed, nicely dressed, casually dressed, poorly dressed; 

neat, clean, untidy, dirty. 

 

Height 

 

tall, very tall, quite tall, six feet tall, not very tall, short; 

average height, medium height, middle height; 

he is average height; she is of middle height. 

 

 

 

 👉BEST TIPS TO LEARN and MEMORIZE VOCABULARY ✌️ 

 

Weight and Build 

thin, quite thin, slim, slender, skinny, medium-build, overweight, fat; 

strong, muscular, athletic. 

 

Hair 

dark, fair, black, red, brown, blond, chestnut brown, white, gray; 

long, short, medium-length, shoulder-length; 

straight, curly, wavy, thick, thinning, bald; 

shiny, smooth, neatly combed; 

dull, tousled, disheveled. 

 

Eyes 

 

blue, green, gray, brown, light-blue, dark-gray, grayish-blue, dark; 

big, bright, expressive, with long lashes. 

Age 

young, old, middle-aged; 
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twenty years old, in her thirties, about forty. 

 

Character 

pleasant personality, good-tempered, good-natured, easy-going; 

terrible character, bad-tempered, ill-natured; 

friendly, sociable, outgoing, unfriendly, hostile, unsociable; 

strong, tough, independent, mature, weak, immature; 

dependable, reliable, trustworthy, honest, unreliable, dishonest; 

reasonable, sensible, unreasonable, unpredictable, impulsive; 

ambitious, hard-working, energetic, lazy; 

disciplined, organized, careful, accurate; 

undisciplined, disorganized, careless, inaccurate, inattentive; 

attentive, alert, perceptive, observant, insightful, thoughtful, considerate; 

aggressive, pushy, self-centered, selfish, egoistical, inconsiderate; 

self-confident, shy, timid, modest, humble; 

haughty, arrogant, impudent; stubborn, obstinate; 

moody, melancholic, self-conscious, touchy, sensitive; 

humorous, amusing, funny, interesting, dull, boring; 

generous, unselfish, kind, kind-hearted; 

economical, thrifty, stingy, miserly, greedy; 

formal, official, informal, relaxed, casual; 

strange, odd, weird, eccentric, crazy. 

 

 

Mind 

intelligent, broad-minded, sharp, keen, bright, quick, agile, wise, clever; 

foolish, stupid, narrow-minded, silly. 

 



 

 

 

 

 



 

 

• Grandparents (avôs):  

Grandmother (avó) , grandfather (avô) 

• Parents (pais) 

Mother (mãe), father, (pai) 

Wife (esposa), husband (esposo). 

• Children (crianças): 

Son (filho), daughter (filha), brother (brother), sister (sister), siblings (irmãos), 
brothers(imãos) and sisters (irmãs). 

• Uncle (tio), aunt (tia), niece (sobrinha), nephew (sobrinho). 

• Cousins (primos). 

  

 


