


No SOS viagem vamos aprender TUDO o que você precisa desde que você chega nem
um país hispanohablante, até fazer pedidos em restaurantes e fazer o check-in no seu
hotel! 

Na última aula, a gente passou pela imigração e agora nós ESTAMOS MORRENDO DE
FOME e antes de ir para o hotel, já vamos em um restaurante matar essa fome. E eu
preparei um diálogo CHEIO de expressões muito importantes que eu tenho certeza
que você ainda não conhecia. 

Esse é o material de apoio do episódio 2! São 3 episódios no total, em que eu vou te
ensinar como se comunicar nas mais diversas situações em uma viagem para um
país hispanohablante, mesmo que você esteja começando a aprender espanhol do
ABSOLUTO ZERO. 

Este é um resumo do que vimos na aula. Bons estudos!

E aqui já aparecem outras palavras importantes para quando você chega ao
aeroporto:

Restaurante 

CAMARERO
¡Hola! ¡Bienvenidos!
Olá, bem-vindos! 

CLIENTE
Una mesa para dos, por favor.
Uma mesa para dois, por favor.

CAMARERO
Sígame, por favor. / Por aquí, por favor.
Siga-me, por favor. / Por aqui, por favor.

CAMARERO
Aquí está el menú / la carta, vuelvo en un minuto.         en un rato/ratito
Aqui está o cardápio, volto em um minuto.                         em um momento

Outras formas de perguntar:
¿Mesa para dos? / ¿Mesa para cuántos?
Mesa para dois?  / Mesa para quantos? 



Se o garçom não te oferecer o cardápio, você pode pedir:
Puedo ver el menú / la carta, ¿por favor?

El menú / La carta, por favor. 

Posso ver o cardápio, por favor?

O cardápio, por favor.

Aperitivos

Pollo

Cerdo

Filet / Bistec

Pescado

Mariscos

Hamburguesa

Guarniciones

Papas / Patatas fritas

Pez

Arroz, Fritas, Bebidas, Postre

Aperitivos, entradas

Frango

Porco

Biife

Peixe Peixe

Frutos do mar

Hambúrguer

Acompanhamentos Arroz, Fritas, Bebidas, Sobremesa

Batata frita

Vocabulário importante no cardápio:



CAMARERO
¿Qué van a tomar? / ¿Qué van a beber?
O que vão beber?

CAMARERO
¿Y para comer?
E para comer?

CAMARERO
¿Cómo prefieres la carne?
Como você prefere a carne?

CLIENTE
Un agua, por favor. 
Uma água, por favor.

CLIENTE
Quiero bistec con papas fritas, por favor.
Quero carne com batata frita, por favor.

CLIENTE
Al punto, por favor.
Ao ponto, por favor. 

Uma outra opção para falar a mesma coisa é:
¿Qué desean tomar?
O que desejam para beber?

Vocabulário importante:
Agua con gas            Jugo / Zumo           Gaseosa                        Jugo de naranja

Vaso                 Taza                   Copa            Taza de té

Servilleta                 Cubiertos       Cuchara         Tenedor       Cuchillo

Água com gás           Suco                               Refrigerante             Suco de laranja

Copo                 Xícara              Taça              Xícara de chá

Guardanapo        Talheres          Colher                Garfo             Faca



Tren        Metro         Autobús / Colectivo         Taxi

Após comer, você pede a conta:

E não esqueça de dar a Propina

Transporte

Pontos da carne:

Poco hecha

Poco hecha, pero más

Hecha / Al punto

Un poco más que hecha

Muy hecha

Formas de pagamento:
Voy a pagar con tarjeta de crédito

En efectivo

Mal-passada

Ao ponto para mal-passada

Ao ponto

Ao ponto para bem passada

Bem passada

Vou pagar com cartão de crédito

Em dinheiro

Tren        Metro         Autobús / Colectivo         Taxi

(Gorjeta)

CLIENTE
Me puedes traer la cuenta, ¿por favor? / La cuenta, por favor.
Pode trazer a conta para mim, por favor? / A conta, por favor.



Com licença

Onde posso encontrar um táxi? 

Onde posso comprar uma passagem?

Como faz para ir a este endereço?

Permiso

¿Dónde puedo encontrar un taxi?

¿Dónde puedo comprar un pasaje / un billete? (de tren, de autobús, de metro)

¿Cómo se va a esta dirección?

Vou chegar ao hotel de ônibus
Voy a llegar al hotel en autobús

Hotel:
Recepción
Recepção

CUMPRIMENTOS:
Buenos días, Buenas tardes, Buenas noches
Bom dia, boa tarde, boa noite

HUÉSPED
¡Hola! Tengo una reserva a nombre de…
Olá! Tenho uma reserva em nome de (seu nome)

RECEPCIONISTA
Puedo ver su DNI, por favor? / Puedo ver su documento, por favor?
Posso ver seu documento de identidade, por favor? / Posso ver seu documento, por
favor?

RECEPCIONISTA
¿Cuál va a ser la forma de pago?
Qual será a forma de pagamento?

Atenção: Com meios de transporte, utilizamos “EN” e não de como em português.

E para pedir informações sobre os meios de transporte, você pode usar as
seguintes frases:

Hotel



NÃO ESQUEÇA DE ASSISTIR ÀS PRÓXIMAS AULAS E ME ACOMPANHAR 
NAS REDES SOCIAIS! 

 Instagram

Você ainda não chegou ao seu destino, ainda temos muito a aprender! Então não deixe de
assistir às próximas aulas para conseguir se comunicar em qualquer situação durante
a sua viagem! 

clique aqui

 YouTube

clique aqui

HUÉSPED
Tarjeta de crédito            En efectivo             Ya está pago
Cartão de crédito            Em dinheiro           Já está pago

HUÉSPED
¿A qué hora es el desayuno?
A que hora é o café da manhã? 

RECEPCIONISTA
De las 6 (seis) a las 10 (diez) de la mañana.
Das 6 às 10 da manhã.

RECEPCIONISTA
Aquí están las llaves.
Aqui estão as chaves.

https://www.instagram.com/sejapoliglota/
https://www.youtube.com/channel/UCVqK2hLK5nO6d-ZCBoTT6Eg

