
 

Do you know how to say the alphabet?(Você sabe dizer o alfabeto?) 

È comum estudantes brasileiros terem problemas na pronúncia do Inglês. 
Afinal é outra lingua com outras raízes.  
Ocorre que existem em inglês inúmeras palavras vindas do Latim,assim como no 
Português,no Italiano e no Espanhol. 
Por isso tendemos a dar às letras um som parecido com os nossos, o que leva a 
muitos enganos. 
Cuidado! Às vezes uma palavra mal pronunciada pode soar como um palavrão para 
um estrangeiro.  
Veja o alfabeto inglês com as pronúncias das letras entre parênteses. 
Claro que o ideal é ouvir um professor falar,mas isto ajuda em 90% dos casos, o 
que não é pouco, certo? Vamos lá! 
 

A(ei)    B(bi)    C(ci)    D(di)    E(i)    F(éf)    G(gi)    H(eich)  I(ai)  J(jei)    K(kei) 
 

 L(éll)    M(emm)    N(én)    O(ôu)    P(pi)    Q(kiu)    R(ár)    S(éss)    T(ti)    U(iu) 
 

             V(vi)    W(dâbliu)    X(éks)    Y(uai)    Z(zi). 
 

Note: às vezes a letra "Z" é pronunciada "zéd" (inglaterra) 

Isto é o mais próximo que conseguimos chegar da pronúncia das letras. 
Leia o pequeno diálogo. 

A: Hello.My name is Susan Wong. 
B: Hello. I am David Lynch. I'm sorry. What's your last name ? Is it Wan? 
A:No,Wong - W - O - N – G ( dâbliu – ou – én – gi). 
And how do you spell Lynch? 

B: L - Y - N - C - H. (él – uai – énn – ci – eich) 

Do pequeno diálogo acima observe a pergunta- "How do you spell...? que significa 
"Como se soletra" ou ainda "Como se escreve?" 
 "Spell" é o verbo "Soletrar". Quando você quer saber como escrever o nome de 
alguém,ou qualquer outra coisa, você pergunta: 

"How do you spell your name?" (Como se escreve seu nome?) 
"How do you spell computer?" (Como se escreve(ou soletra) computador? 
And so on (e assim por diante) 
 
Se alguém lhe perguntar: "How do you spell "astronaut"? 
Você só diz: "ei-és-ti-ár-ou-enn-ei-iu-ti". Certo?(pronúncia figurada) 
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Visite o site: www.steacher.pro.br- Há muito mais para você. 
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