
 

Bank Account 

A: How are you doing today? 

B: Great. Thanks. 

 

A: What can I help you with? 

B: I would like to open a bank account. 

 

A: What kind would you like to open? 

B: I need a checking account. 

 

A: Would you also like to open a savings 

account? 

B: That's fine. 

 

A: In order to open these accounts, you 

need to deposit a minimum of $50. 

B: I want to deposit $300. 

 

A: I'll set up your accounts for you right 

now. 

B: Make sure to put $150 in each account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Como vai você hoje? 

B: Ótima. Obrigada 

 

A: Com o que eu posso te ajudar? 

B: Eu gostaria de abrir uma conta bancária. 

 

A: Que tipo você gostaria de abrir? 

B: Eu preciso de uma conta corrente.  

 

A: Você também gostaria de abrir uma 

conta poupança? 

B: Ta bom. 

 

A: Para abrir essas contas, você precisa 

depositar um mínimo de 50 dólares. 

B: Eu quero depositar 300 dólares. 

 

A: I'll set up your accounts for you right 

now. 

B: Eu vou abrir suas contas para você 

agora. 

 

 

 

 

 

 

  



 
A: How are you doing today? 

Como vai você hoje?  

How are you? = Como você está? / Tudo bem? 

How’s it going? = Como está? / Tudo bem? 

 

B: Great. Thanks. 

Ótima. Obrigada. 

 

A: What can I help you with? 

Com o que eu posso te ajudar? 

How can I help you? = Como eu posso te ajudar? 

What can I do for you? = O que eu posso fazer por você? 

 

B: I would like to open a bank account. 

Eu gostaria de abrir uma conta bancária. 

I would do. = Eu iria fazer. / Eu faria. 

I would run. = Eu iria correr. / Eu correria. 

 

A: What kind would you like to open? 

Que tipo você gostaria de abrir? 

 

B: I need a checking account. 

Eu preciso de uma conta corrente. 

 

A: Would you also like to open a savings account? 

Você também gostaria de abrir uma conta poupança? 

 

B: That's fine. 

Ta bom. (Isso é bom) 

 

 

 



 
A: In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of $50. (fifty dollars) 

Para abrir essas contas, você precisa depositar um mínimo de 50 dólares. 

In order to = para que / afim de / com o objetivo de 

In order to help you… = Para que eu possar te ajudar… 

 

B: I want to deposit $300. (three hundred dollars) 

Eu quero depositar 300 dólares. 

 

A: I'll set up your accounts for you right now. 

Eu vou configurar (abrir) suas contas para você agora. 

How to set up your new computer. = Como configurar seu novo computador. 

 

B: Make sure to put $150 in each account. (one hundred and fifty dollars)  

Certifique-se de colocar 150 dólares em cada conta. 

Every night, I make sure that the doors are locked. = Toda noite, eu me certifico de que as 

portas estão trancadas.  
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