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Basic Greetings

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

Oi! Hello! Oi, gente! Hello, everyone!

Tudo bem? How are you? Oi, tudo bem? Hello, how are you?

Bom dia. Good morning. Bom dia, dormiu bem? Good morning, have you 
slept well? 

Boa tarde. Good afternoon. Boa tarde, já terminou por 
hoje?

Good afternoon, are you 
done for the day?

Boa noite. Good evening. Boa noite, você vai para 
casa?

Good evening, are you 
heading home?

Se cuida! Take care! Se cuida, e a gente se fala! Take care and let's talk 
soon!

Até mais! See you! Se cuida, até mais! Take care, see you!

Tchau! Bye! Até mais, tchau! See you, bye!

Boa noite. Good night. Boa noite, até mais! Good night, see you!

Being Polite

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

obrigado, obrigada thank you Muito obrigado. Thank you very much.

de nada you're welcome De nada, sem problemas. You're welcome, no 
problem. 

por favor please Este, por favor. This, please.

com licença excuse me Com licença, onde fica a 
estação?

Excuse me, where is the 
station?

desculpa sorry Desculpa, não foi de 
propósito. Sorry, it wasn't on purpose.

Prazer. Nice to meet you. Oi, prazer. Hi, nice to meet you.

bem-vindo welcome Bem-vindo à minha casa. Welcome to my home.

Personal Pronouns

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

eu I Eu cozinho. I cook.

você you Você canta. You sing.

ele he Ele fala. He speaks.

ela she Ela dorme. She sleeps.

ele, ela it Ele está na mesa. It's on the table.
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nós we Nós comemos. We eat.

vocês you (plural) Vocês viajam. You travel. (plural)

eles, elas they Eles estudam. They study.

meu, minha my Ele é o meu pai. He is my father.

seu, sua your Ela é a sua mãe. She is your mother.

dele his Ele é o irmão dele. He is his brother.

dela her Ela é a irmã dela. She is her sister.

dele, dela its O carro está sem as rodas 
dele.

The car is missing its 
wheels.

nosso, nossa our Aquela é a nossa casa. That is our house.

de vocês your (plural) A mãe de vocês está 
brava.

Your mother is angry. 
(plural)

deles, delas their A mãe deles é médica. Their mother is a doctor.

Expressing Well-being

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

bem good Eu estou bem. I am good.

ótimo, ótima great Ele está ótimo. He is great.

mais ou menos so-so Ela está mais ou menos. She is so-so.

cansado, cansada tired Nós estamos cansados. We are tired.

com sono sleepy Eles estão com sono. They are sleepy.

feliz happy Eu estou feliz. I am happy.

triste sad Você está triste. You are sad.

entediado, entediada bored Ele está entediado. He is bored.

bravo, brava angry Eles estão bravos. They are angry.

solitário, solitária lonely Nós estamos solitários. We are lonely.

eu estou I am Eu estou excelente. I am excellent.

você está you are Você está bravo. You are angry.

ele está he is Ele está feliz. He is happy.

ela está she is Ela está envergonhada. She is embarrassed.
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está it is Está bonito. It is beautiful.

nós estamos we are Nós estamos orgulhosos. We are proud.

vocês estão you are (plural) Vocês estão entediados. You are bored. (plural)

eles estão they are Eles estão tristes. They are sad.

Making Simple sentences

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

isto, este, esta this Isto é meu. This is mine.

aquilo, aquele, aquela that Aquilo, por favor. That, please.

estes, estas these Estes gatos são fofos. These cats are cute.

aqueles, aquelas those Aqueles gatos são fofos. Those cats are cute.

aqui here A minha casa fica aqui. My house is here.

ali there A minha escola fica ali. My school is there.

lá over there A minha mãe está lá. My mother is over there.

e and Isto e aquilo. This and that.

de from Eu sou de Tóquio. I'm from Tokyo.
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Numbers

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

um, uma one uma laranja one orange

dois, duas two dois gatos two cats

três three três horas three o'clock

quatro four quatro quintos four fifths

cinco five cinco dias five days

seis six seis meses six months

sete seven sete anos seven years

oito eight oito opções eight options

nove nine nove vidas nine lives

dez ten dez vezes dez ten times ten

onze 11 onze vezes eleven times

doze 12 doze andares twelve floors

treze 13 treze coroas thirteen crowns

quatorze 14 quatorze dólares fourteen dollars

quinze 15 quinze tentativas fifteen attempts

dezesseis 16 dezesseis amigos sixteen friends

dezessete 17 dezessete árvores seventeen trees

dezoito 18 aniversário de dezoito anos eighteenth birthday party

dezenove 19 quase dezenove anos almost nineteen years

vinte 20 vinte semanas twenty weeks

vinte e cinco 25 vinte e cinco segundos twenty-five seconds

trinta 30 trinta anos de idade thirty years old

trinta e três 33 trinta e três morangos thirty-three strawberries

quarenta 40 quarenta minutos forty minutes

cinquenta 50 cinquenta horas fifty hours

sessenta 60 sessenta moedas sixty coins

setenta 70 setenta carneiros seventy sheep

oitenta 80 oitenta estudantes eighty students

noventa 90 noventa anos de idade ninety years old 

cem 100 cem palavras hundred words
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Family Members

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

pai father Este é o meu pai. This is my father.

mãe mother Meu pai e minha mãe. My father and my mother.

irmão brother O meu irmão é mais velho 
que eu.

My older brother is taller 
than me.

irmã sister A minha irmã mais nova é 
fofa. My younger sister is cute.

filho son Eu tenho um filho. I have a son.

filha daughter A minha filha já é adulta. My daughter is grown up.

esposa wife A minha esposa é mais 
velha que eu. My wife is older than me.

esposo husband Meu esposo está viajando. My husband is traveling.

pais parents Os pais dela são 
divorciados. Her parents are divorced.

família family Eu amo a minha esposa e 
família. I love my wife and family.

Basic Adjectives

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

quente hot Hoje está quente. Today is hot.

frio, fria cold A cerveja está fria. The beer is cold.

grande big Eu tenho um gato grande. I have a big cat.

pequeno, pequena small A sacola é pequena. The bag is small.

alto, alta high O preço está alto! The price is high!

baixo, baixa low A temperatura está baixa. The temperature is low.

forte strong A corrente é forte. The current is strong.

fraco, fraca weak Minhas mãos estão fracas. My hands are weak.

rápido, rápida fast Ele digita rápido no 
teclado.

He types fast on the 
keyboard.

lento, lenta slow Meu computador está 
lento. My computer is slow.

pesado, pesada heavy O carteiro entregou o 
pacote pesado.

The postal carrier delivered 
a heavy package.

amável kind Ela é uma pessoa muito 
amável. She is a very kind person.
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leve light Você é leve como uma 
pena. You're light as a feather.

sujo, suja dirty A casa está suja. The house is dirty.

limpo, limpa clean O carro está limpo. The car is clean.

solteiro, solteira single Eu sou solteiro. I'm single.

casado, casada married Ele é casado. He is married.

Basic Verbs

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

andar walk O meu irmão anda rápido. My brother walks fast.

falar talk Eles falam muito todo dia. They talk a lot every day.

dirigir drive Eu dirijo para o trabalho 
todo dia. I drive to work every day.

comer eat Nós estamos comendo 
uma comida fria. We are eating a cold meal.

sentar sit Eu quero sentar e 
descansar. I want to sit and rest.

nadar swim Eu gosto de nadar. I like to swim.

escrever write
Eu estou escrevendo 
uma carta para o meu 
professor.

I am writing a letter to my 
teacher.

cantar sing Ela canta na frente da 
classe.

She sings in front of the 
class.

beber drink O meu irmão bebe café de 
manhã.

My brother drinks coffee in 
the morning.

aprender learn Aprenda enquanto dorme. Learn while sleeping.

escutar listen Eu escuto ao conselho do 
médico.

I listen to my doctor's 
advice.

assistir watch A irmã dela gosta de 
assistir filmes tristes.

Her sister likes to watch 
sad movies.

ler read Eu estou lendo uma 
história triste. I am reading a sad story.

falar speak O professor está falando 
muito rápido.

The teacher is speaking 
very fast.

Occupations

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

professor, professora teacher Nosso professor é 
rigoroso. Our teacher is strict.

estudante student Os estudantes estão na 
sala de aula. Students are in the class.
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médico, médica doctor Eu preciso ir ao médico. I need to see the doctor.

engenheiro, engenheira engineer Eu quero me tornar 
engenheiro.

I want to become an 
engineer.

garçom, garçonete waiter Onde está o garçom? Where is the waiter?

vendedor, vendedora salesperson Você trabalha como 
vendedor?

Do you work as a 
salesperson?

advogado, advogada lawyer Meu advogado é muito 
bom. My lawyer is very good.

cabeleireiro, cabeleireira hairdresser O cabeleireiro está 
cortando o cabelo.

The hairdresser is cutting 
the hair.

produtor rural, produtora 
rural farmer O produtor rural está no 

trigal.
The farmer is in the wheat 
field.

artista artist Existem muitos tipos 
diferentes de artistas.

There are many different 
kinds of artists.

atleta athlete Os atletas têm que comer 
uma dieta saudável.

Athletes have to eat a 
healthy diet.

policial police officer O policial parou o carro. The police officer stopped 
the car.

cantor, cantora singer Você tem algum cantor 
favorito?

Do you have a favorite 
singer?

ator, atriz actor Muito atores famosos 
estão neste filme.

Many famous actors are in 
this movie.

carteiro, carteira postal carrier O carteiro está entregando 
a correspondência.

The postal carrier is 
delivering the mail.

mecânico, mecânica mechanic O mecânico está olhando 
o meu carro.

The mechanic is looking at 
my car.

dentista dentist Eu tenho que ir no 
dentista. I have to see the dentist.

cientista scientist Eu estudo para me tornar 
um cientista.

I study to become a 
scientist.

jornalista journalist O jornalista escreve um 
artigo interessante.

The journalist writes an 
interesting article.

escritor, escritora writer Ela é uma escritora famosa 
de livro de crianças.

She is a famous kid's book 
writer.

Countries and Cities

Portuguese English Sample Sentence 
Portuguese Sample Sentence English

Austrália Australia A Austrália é um país e um 
continente.

Australia is a country and 
continent.

Sidney Sydney Sidney é a maior cidade da 
Austrália.

Sydney is the largest city in 
Australia.

Brasil Brazil O Brasil é o maior país da 
América do Sul.

Brazil is the largest country 
in South America.

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro é muito 
quente. Rio de Janeiro is very hot.

Canadá Canada mapa do Canadá map of Canada
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Vancouver Vancouver Vancouver é uma cidade 
do Canadá.

Vancouver is a city in 
Canada.

China China Eu sou da China. I'm from China.

Pequim Beijing Eu quero ir para Pequim. I want to go to Beijing.

Egito Egypt Egito antigo ancient Egypt

Cairo Cairo Têm pirâmides no Cairo. There are pyramids in 
Cairo.

Inglaterra England Rainha da Inglaterra Queen of England

Londres London O próximo trem para Londres 
vai chegar em trinta minutos.

The next train to London 
will arrive in thirty minutes.

França France Eu vou para a França 
amanhã. I’ll go to France tomorrow.

Paris Paris Eu também quero ir para 
Paris. I also want to go to Paris.

Alemanha Germany
Dia três de outubro é 
o feriado nacional da 
Alemanha.

The third of October 
is Germany's national 
holiday.

Berlim Berlin A capital da Alemanha é 
Berlim.

The capital city of Germany 
is Berlin.

Índia India primeiro-ministro da Índia Prime Minister of India

Nova Delhi New Delhi A Nova Delhi é uma cidade 
grande. New Delhi is a big city.

Itália Italy Quando você vai para a 
Itália?

When are you going to 
Italy?

Roma Rome A minha família vai visitar 
Roma ano que vem.

My family will visit Rome 
next year.

Japão Japan Eu nunca fui para o Japão. I've never been to Japan 
before.

Tóquio Tokyo Tóquio é ótimo. Tokyo is great.

México Mexico No sul dos Estados Unidos 
fica o país México.

To the south of the United 
States is the country of Mexico.

Cancún Cancun Cancún tem muitas praias. Cancun has many 
beaches.

Rússia Russia A Rússia é o maior país do 
mundo.

Russia is the world's 
largest country.

Moscou Moscow É muito frio em Moscou. It's very cold in Moscow.

Suécia Sweden Você já foi para a Suécia? Have you been to 
Sweden?

Estocolmo Stockholm A minha família mora em 
Estocolmo.

My family lives in 
Stockholm.

Estados Unidos United States Eu vou para os Estados 
Unidos ano que vem.

I am going to the United 
States next year.

Nova Iorque New York Eu tenho um apartamento 
pequeno em Nova Iorque.

I have a small apartment in 
New York.
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Basic questions and answers

Portuguese English

Qual é o seu nome? What's your name?

O meu nome é Camila. My name is Camila.

O meu nome é Peter. My name is Peter.

O meu nome é Ken. My name is Ken.

O meu nome é Alice. My name is Alice.

De onde você é? Where are you from?

Eu sou do Brasil. I'm from Brazil.

Eu sou dos Estados Unidos. I'm from the United States.

Eu sou do Japão. I'm from Japan.

Eu sou da França. I'm from France.

Quantos anos você tem? How old are you?

Eu tenho vinte e sete anos. I'm twenty-seven years old.

Eu tenho cinquenta e dois anos. I'm fifty-two years old.

Eu tenho quinze anos. I'm fifteen years old.

Eu tenho trinta anos. I'm thirty years old.

Onde você mora? Where do you live?

Eu moro em São Paulo. I live in Sao Paulo.

Eu moro em Nova Iorque. I live in New York.

Eu moro em Quioto. I live in Kyoto.

Eu moro em Paris. I live in Paris.

O que você faz? What do you do?

Eu sou engenheira. I'm an engineer.

Eu sou professor. I'm a teacher.

Eu sou estudante. I'm a student.

Eu sou cabeleireira. I'm a hairdresser.
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Final Review: Introducing Yourself

Portuguese English

Oi! Hello!

Prazer. Nice to meet you.

O meu nome é Camila. My name is Camila.

Eu sou do Brasil. I'm from Brazil.

Eu moro em São Paulo. I live in Sao Paulo.

Eu tenho vinte e sete anos. I'm twenty-seven years old.

Eu sou engenheira. I'm an engineer.

Eu sou solteira. I am single.

Eu tenho um cachorro. I have a dog.

Eu tenho dois irmãos. I have two brothers.

Boa tarde! Good afternoon!

Prazer. Nice to meet you.

O meu nome é Peter. My name is Peter.

Eu sou dos Estados Unidos. I'm from the United States.

Eu moro em Nova Iorque. I live in New York.

Eu tenho cinquenta e dois anos. I'm fifty-two years old.

Eu sou professor. I'm a teacher.

Eu sou casado. I am married.

Eu tenho um gato e dois cachorros. I have a cat and two dogs.

Eu tenho um irmão e uma irmã. I have a brother and a sister.

O meu nome é Ken. My name is Ken.

Eu sou do Japão. I'm from Japan.

Eu moro em Quioto. I live in Kyoto.

Eu sou estudante. I'm a student.

Eu tenho duas irmãs mais novas. I have two younger sisters.

O meu nome é Alice. My name is Alice.

Eu sou da França. I'm from France.

Eu tenho trinta anos. I'm thirty years old.

Eu tenho um esposo e dois filhos. I have a husband and two sons.


