
Greetings 

and introductions
Como usar saudações



Assim como em português, em inglês, há 

saudações específicas para cada período 

do dia em que estamos. Seja para iniciar 

uma conversa com um vizinho, um colega 

do trabalho, é importante conhecê-las. 

7:00 a.m

Good morning!

Good morning!



1:00 p.m.

Good afternoon!

Good afternoon!



Good evening!

Good evening!

8:00 p.m.

Good evening!

Good evening!



Além dessas saudações básicas, podemos usar outras 

para perguntar e falar sobre como alguém está. 

Vale lembrar que elas independem do período do dia.

SE LIGA!
Essas saudações estão em níveis de formalidade diferentes.

Esses níveis de formalidade se referem às situações, aos 

contextos, em que podemos usar uma ou outra saudação. 

Vamos ver cada um deles?



Voiceless sounds

Good afternoon, Ms. 

Johnson! I’m fine, thank you.

How about you?

Good afternoon, Mr. White!

How are you?

I’m fine, too.



Saudações Formais
São aquelas usadas em situações mais formais, mais sérias. Por 

exemplo, em uma entrevista de emprego, com pessoas com quem 

não temos intimidade, em um discurso político...

Alguns exemplos:

Good morning.

Good afternoon.

Good evening. 



Alguns exemplos:
Mr. – para homens

Miss – para mulheres solteiras

Mrs. – para mulheres casadas

Ms. – para mulheres, no geral (casadas, 

divorciadas ou solteiras)

Good morning,

Miss Peaks.
Good morning,

Ms. Johnson.

Saudações Formais
Também usamos títulos com o nome completo ou o sobrenome das pessoas. 



Hey, Sam. 

Not bad. What’s up?

Hey, Mike. 

How’s it going? 

Not much.



Saudações Informais
São aquelas usadas em contextos descontraídos, quando falamos 

com pessoas próximas a nós. Por exemplo, conversas com amigos, 

família...

Alguns exemplos:
Hi./Hello./Hey!

A: How’s it going?

B: Fine./Great!/Not bad.

A: What’s up?

B: Not much.



Saudações Neutras
São aquelas que podemos usar tanto em contextos mais formais 

quanto nos informais. Ou seja, podem ser usadas em uma conversa 

com um amigo ou em uma reunião com o chefe.

Alguns exemplos:

A: How are you?

B: I’m fine/great.



Você sabia?
Você sabia que em francês, se usa a mesma saudação 

para o período da manhã e da tarde? Bonjour! é usado 

para dar bom dia e boa tarde.



Linking sounds
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