
Numbers for 
telling price 
• (How much)

• Como estar preparado para 

falar os preços em inglês?



Numbers for 
telling the price...
Os preços em inglês se escrevem da 

seguinte maneira:

$30.40

Thirty dollars and forty cents.

Já na fala, as pessoas são mais concisas:

$30.40

Thirty forty.



am/are/is

Ordem para dizer o preço

$23.98

Twenty-three dollars (and) ninety-eight (cents)

As palavras and e cents estão em parênteses porque 

podem ser omitidas na fala.



Você sabia?

1,000 – uma vírgula (,) separa a 

casa do milhar

7.99 – um ponto (.) separa os 

centavos



• Nos Estados Unidos, a moeda é o dollar
e o centavo tem o nome de cent.

$5.99

Five dollars ninety-nine cents.

• No Reino Unido, a moeda é o pound e o
centavo tem o nome de pence.

£15.80

Fifteeen pounds eighty pence.

Dica!

Diferentemente de 

cents, pence não vai 

para o plural.



Hundred and Thousand

$100

A/one hundred dollars

$999

Nine hundred (and) ninety-

nine dollars

$1,000

A/one thousand dollars

$3,794

Three thousand seven hundred 

(and) ninety-four dollars

Fique de olho!
• Não há s no final de hundred ou thousand

• Não há and depois de thousand



Million and Billion

$4,000,000,000

Four billion dollars

$987,654,321

Nine hundred and eighty-seven 

million six hundred and fifty-four 

thousand three hundred and twenty-

one dollars.

$3,000,000

Three million dollars

$100,000

One hundred thousand dollars

Fique de olho!
• Quando se sabe o número exato, million

e billion não vão para o plural.



How much?
• Para fazer perguntas em relação a preços 

usa-se a expressão how much.

How much is that coat?

It’s 101.99

How much is that coat?

It’s 101.99

How much are those shoes?

They’re 50.50



American coins

$0.01

Penny

$0.05

Nickel
$0.10

Dime

$0.25

Quarter

Você pode falar:

One cent ou a/one penny

Five cents ou a/one nickel

Ten cents ou a/one dime

Twenty-five cents ou

a/one quarter

A segunda opção 

é a mais usada 

pelos falantes.

As moedas de 50 centavos e 

de 1 dólar existem, mas são 

menos comuns de serem 

encontradas.



Currency
As moedas mais comuns utilizadas por falantes da língua inglesa são:

• American dollar, usado nos Estados Unidos, mas alguns países aceitam
a moeda no turismo. Seu símbolo é representado por $

• Australian dollar, usado na Austrália. Seu símbolo é representado por A$

• Canadian dollar, usado no Canadá. Seu símbolo é representado por C$

• Euro, usado nos países da União Europeia. Seu símbolo é representado
por €

• Pound, usado no Reino Unido (composto por Inglaterra, Escócia, Irlanda
do Norte e País de Gales). Seu símbolo é representado por £



Na Inglaterra...

▪ 1 centavo, assim como nos Estados Unidos, também 
se fala penny.

▪ Para os demais centavos se fala pence.

▪ Todavia, geralmente quando as pessoas estão com 
pressa, preferem dizer p /piː/ em vez de pence. 
Exemplo: £0.50 (fifty p.)

▪ Quid é uma gíria comum para expressar pounds
(libras esterlinas). Exemplo: 50 quid - 50 conto.

Você sabia?
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