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PROFESSORA: VANUSA ALVES FERNANDES DA SILVA 

                           

9º ANO 

ALUNO: ____________________________________________________________ 

 

GREETINGS - SAUDAÇÕES  

Saudações de chegada 

As saudações de chegada são aquelas que usamos para cumprimentar quem está no local onde  
 

chegamos ou que usamos quando alguém chega a um lugar onde já estamos. 

Hello/Hi! – Olá/Oi!  

Good morning! - Bom dia!  

Good afternoon! - Boa tarde!  

Good evening! - Boa noite!  

Welcome! - Seja bem-vindo!  

Greetings - Saudações  

Ao se despedir  

Bye! – Tchau!  

Goodbye! – Adeus!  

Good night! - Boa noite!  

Have a nice day! – Tenha um bom dia!  

Have a good one! – Tenha um bom dia!  

It was good seeing you! – Foi bom te ver!  

See you later! - Até mais tarde!  
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See you soon! – Até logo!  

See you tomorrow!  - Até amanhã!  

Until next time! - Até a próxima!  

Take care! - Cuide-se!  

So long! – Até mais!  

ATIVIDADES 

1 - Complete the greetings: 

 

a) Bom dia! - Good _________ 

b) Boa tarde! - Good ______________ 

c) Boa noite! (ao encontrar com alguém) - Good ____________ 

d) Boa noite! (ao despedir-se de alguém) - Good ____________ 

 

2 - Ao despedir-se, você pode expressar quais cumprimentos em inglês? 

     Assinale apenas uma alternativa: 

 

a) Good bye! 

b) Hello! 

c) Hi! 

d) Good evening! 

 

3 - Leia atentamente as alternativas e responda o significado do item: 

 

a) Good night! ___________________ 

b) See you tomorrow! _______________ 

c) Good afternoon! _________________ 

d) Have a nice day! _________________ 

e) Hi! _____________________ 

 

4 - Assinale a alternativa que contém expressões em inglês, as quais podem ser utilizadas em qualquer 

momento do dia: 

 

a) Hi!, Hello!, See you! 

b) Good afternoon!, Good night!, Good evening! 

c) Good afternoon! See you later! Good evening! 

d) So long! Good afternoon!, Good morning! 
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5 - Assinale a alternativa que contém a informação correta: 

 

a) Hi! Hello! São cumprimentos utilizados somente aos sábados. 

b) See you! - Significa, sono atrasado. 

c) See you later! - Dizemos quando nos despedimos à noite. 

d) So long! - Significa, até logo. 

  

6 - Relacione as expressões em inglês da primeira coluna de acordo com sua tradução na segunda 

coluna: 

 

a) Good night!            (   ) Bom dia! 

b) Welcome!               (   ) De nada! 

c) You are welcome!   (   ) Até amanhã! 

d) Hi!                          (   ) Adeus! 

e) Good-bye!              (   ) Boa noite! 

f) Hello!                      (   ) Oi 

g) Good morning!       (   ) Alô! 

h) See you tomorrow! (   ) Bem-vindo! 

 

 

Good Luck!!  (Boa Sorte!) 

 

 

Teacher Vanusa 
 

 

  

 

 

 


