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Welcome!
Thank you for purchasing Portuguese in 7 Weeks ©. You are
on the right way to improve your Portuguese reading.
When I started learning English in Brazil, I had no idea that
teaching languages would become my life career. Indeed,
there were many things I did not have! =D
With minimal resources and some friends‟ help, I started
studying and in a matter of months I became fluent in
English.
As a result, for more than 20 years I have been helping more and more people learn a
second language.
Since 2006, I have been running www.learn-portuguese-now.com as a way of paying
forward what people have done to help me learn a second language. Nowadays we have
more than 1 million page views per year, with more than 300,000 unique visitors!
Thank you for being one of them! ;-)
What you have in your hands now is a simple guide to help you increase your
vocabulary in Portuguese. I created 1095 phrases with the 365 most common words in
Portuguese. You can listen to their pronunciation by visiting our Web site.
By reading a page a day, you will finish the whole book in just 7 weeks. So, take your
time. You can read it faster or slower, depending on your own purpose:



If you want to increase your vocabulary for reading, do it faster.
If you want to improve your conversational skills, read and listen to it slower.

After reading each page, take notes or highlight the new words. When you start reading a
new page, make a quick review of the previous one.
I am here to help you along the way. If you have any questions, suggestions of just want
to say hello, feel free to contact me at charllesnunes@gmail.com or through WhatsApp:
+55 24 99954 1608.
Aquele abraço!
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“Every word has its fragrance: there is a harmony and
a disharmony of fragrances, and hence of words.”
- Friedrich Nietzsche
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Week 1 – Words 1 to 52
G
01
A
B
C

the

o, a, os, as

Every love is the first one.
The best is yet to come!
The sun is up for everyone.

Todo amor é o primeiro amor.
O melhor ainda está por vir!
O sol nasceu pra todos.

A
B
C

of
What kind of music do you like?
Which is your favorite day of the week?
Beauty is in the eye of the beholder.

de, da, do
Que tipo de música você gosta?
Qual é o seu dia preferido da semana?
A beleza está nos olhos de quem vê.

03

to

ao, para

A
B
C

We went to Rio last year.
To every problem there is a solution.
Did you lend any money to my
brother?

Nós fomos ao Rio no ano passado.
Para cada problema há uma solução.
Você emprestou algum dinheiro ao meu
irmão?

04

and

e

A
B

I speak English and a little Portuguese.
It‟s only ten dollars and fifty cents!

C

They hugged and kissed each other
very much!

Eu falo Inglês e um pouco de Português.
São apenas dez dólares e cinquenta
centavos!
Eles se abraçaram e beijaram muito!

05

a

um, uma

A
B
C

I‟ve got an idea!
A moment, please.
How much is a hamburger with fries?

Tive uma idéia!
Um momento, por favor.
Quanto é um hambúrguer com fritas?

06

in

em, no, na, nos, nas

A
B
C

I want to pay in cash.
My best friend lives in Japan.
“How do you say „thank you‟ in
Portuguese?” “Obrigado.”

Eu quero pagar em dinheiro.
Meu melhor amigo mora no Japão.
“Como se diz „thank you‟ em Português?”
“Obrigado.”

07

is

é, fica, está

A
B
C

Where‟s the bathroom?
He is working downstairs.
Portuguese is a beautiful language!

Onde fica o banheiro?
Ele está trabalhando lá embaixo.
O Português é um idioma bonito!

02
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08

it

isso; (it is: é)

A
B
C

It is my birthday!
What do you think about it?
I don‟t want to talk about it anymore.

É meu aniversário!
O que você acha disso?
Eu não quero mais falar sobre isso.

09
A
B
C

you
How are you?
Where do you work?
Can you speak slower, please?

você, tu
Como vai você?
Onde você trabalha?
Você pode falar mais devagar, por favor?

10

that

aquele, aquela, que

A
B
C

Who is that girl?
How much is that one?
I know that you can do it.

Quem é aquela garota?
Quanto é aquele ali?
Eu sei que você consegue.

11

he

ele

A
B
C

Is he married?
What does he do?
He is my best friend.

Ele é casado?
O que ele faz?
Ele é meu melhor amigo.

12

was

era, estava

Was she a good teacher?
It was very cold last night!
Her mother was present in most of the
meetings.

Ela era uma boa professora?
Estava muito frio ontem à noite!
A mãe dela estava presente na maioria
das reuniões.

A
B
C

for
A There‟s a message for you.
B I don‟t eat meat for many reasons.
C Good evening. A table for 4, please.

13

para, por
Há uma mensagem para você.
Eu não como carne por muitas razões.
Boa noite. Uma mesa para quatro, por favor.

14

on

na, no, nas, nos

A
B
C

What are you doing on Fridays?
The article continues on page 37.
Why does she get up so early on the
weekends?

O que você faz na Sexta?
O artigo continua na página trinta e sete.
Por que ela se levanta tão cedo nos fins
de semana?

15

are

é, está, são, estão

A
B
C

They are twins.
Are you hungry?
Where are you from?

Eles são gêmeos.
Você está com fome?
De onde você é?
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16

with

com

A
B
C

I live with my parents.
What‟s wrong with him?
Why don‟t you come with us?

Eu moro com meus pais.
O que há de errado com ele?
Por que você não vem com a gente?

17
A

as
I can‟t speak as fast as you.

B

He liked to work as a taxi driver.

C

As it was getting late, we decided to
come home.

tão, como
Eu não consigo falar tão rápido quanto
você.
Ele gostava de trabalhar como motorista
de táxi.
Como estava ficando tarde, nós
Decidimos vir pra casa.

18

I

eu

A
B
C

I love you.
Can I help you?
I need you tomorrow morning.

Eu te amo.
Eu posso te ajudar?
Eu preciso de você amanhã cedo.

19

his

dele

A
B
C

What is his last name?
Do you agree with his ideas?
Have you seen his new girlfriend?

Qual é o sobrenome dele?
Você concorda com as idéias dele?
Você viu a nova namorada dele?

20

they

eles, elas

A
B

They will make an effort to help you.
I love children, but they ask too much!

C

They are learning Portuguese on the
Web.

Eles vão se esforçar para te ajudar.
Eu adoro crianças, mas elas perguntam
demais!
Eles estão aprendendo Português na
Internet.

21

be

ser, seja

A
B
C

Don‟t be a fool.
He wants to be an engineer.
I want to be with you forever.

Não seja tolo.
Ele quer ser engenheiro.
Eu quero ficar com você pra sempre.

22

at

na, às

A
B
C

There is someone at the door.
I get up at six o‟clock everyday.
She studied Portuguese at college.

Tem alguém na porta.
Eu me levanto todo dia às seis.
Ela estudou Português na faculdade.
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23

one

um, uma

A
B
C

Do one thing at a time.
Can you count from one to ten?
It‟s easy: one, two, three, four, five, six,
seven, eight, nine, ten.

Faça uma coisa de cada vez.
Você sabe contar de um a dez?
É fácil: um, dois, três, quatro, cinco, seis,
sete, oito, nove, dez.

24
A
B
C

have
We have to finish it today!
How many children do you have?
I‟ve got two brothers and three sisters.

tenho, tem, temos
Temos que terminar isso hoje!
Quantos filhos você tem?
Eu tenho dois irmãos e três irmãs.

25

this

esta, este, nesta, neste

A
B
C

This is your last chance!
Can you sign in this dotted line?
I want to finish this project in time.

Esta é sua última chance!
Pode assinar nesta linha pontilhada?
Eu quero terminar este projeto a tempo.

26

from

de, da, das, do, dos

A
B
C

She works from nine to five.
Where are you from? I‟m from Brazil.
They live very far from the school.

Ela trabalha das nove às cinco.
De onde você é? Sou do Brasil.
Eles moram muito longe da escola.

27

or

ou

A
B
C

Will we go by bus or by car?
Is it Wednesday or Thursday today?
Do you live near of far from here?

Nós vamos de ônibus ou de carro?
Hoje é Quarta ou Quinta-feira?
Você mora perto ou longe daqui?

28
A
B
C

had
They had much in common.
She had a great surprise.
I had never heard about that!

tinha, tive, teve, tinham, tiveram
Eles tinham muito em comum.
Ela teve uma grande surpresa.
Eu nunca tinha ouvido sobre isso!

29

by

de, por, pelo

A
B
C

My children loved to travel by car.
The book was written by an ex-prisoner.
He prefers to be called by his nickname.

Meus filhos adoravam viajar de carro.
O livro foi escrito por um ex-presidiário.
Ele prefere ser chamado pelo apelido.

30

hot

quente

A
B
C

It‟s too hot in here. May I turn on fan?
How much is a hot dog and a soda?

Está muito quente aqui. Posso ligar o ventilador?
Quanto é um cachorro quente e um refrigerante?

Do you think these Common Words are a
'hot tip' to learn Portuguese faster?

Você acha que estas Palavras Comuns são uma
„dica quente‟ pra aprender Inglês?
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31

word

palavra

A

How many words do you know in
Portuguese?
I have no words to express my
gratitude.
You have my word. I won‟t tell anyone!

Quantas palavras você sabe em
Português?
Não tenho palavras pra expressar minha
gratidão.
Você tem a minha palavra. Eu não vou
contar pra ninguém!

but
I would like to go with you, but I can‟t.
My English is fluent, but I speak just a
little Portuguese.
Last night I could, but tonight I can‟t
anymore.

mas
Eu gostaria de ir com você, mas não posso.
Meu Inglês é fluente, mas só falo um
pouquinho de Português.
Noite passada eu podia, mas esta noite já
não posso mais.

33

what

que, qual, o que

A
B
C

What time is it?
What‟s your name?
What did you say?

Que horas são?
Qual é o seu nome?
O que você disse?

34

some

alguns, algumas

A
B
C

Some things never change.
They returned from Brazil some years ago.

Algumas coisas nunca mudam.
Eles voltaram do Brasil alguns anos atrás.

Some friends are closer than brothers.

Alguns amigos são mais próximos do que irmãos.

35

we

nós

A
B
C

We married last year!
We used to go to school together.
Why don‟t we try again later?

Nós nos casamos no ano passado!
Nós íamos juntos para a escola.
Por que não tentamos de novo mais tarde?

36
A
B
C

can
How can I help you?
Can I take a message?
Everyone can learn a foreign
language. Everyone.

posso, pode, podem
Como eu posso te ajudar?
Posso anotar recado?
Todo mundo pode aprender uma língua
estrangeira. Todo mundo.

37

out

sai, fora

A
B
C

Get out of the road!
Is it cold out today?
Someone phoned for you while you
were out.

Sai da frente!
Está frio lá fora hoje?
Alguém te ligou quando você estava fora.

B
C

32
A
B
C
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38

other

outro, outra

A
B
C

On the other hand...
They were made for each other.
She was waiting for me on the other corner.

Por outro lado...
Eles foram feitos um pro outro.
Ela estava me esperando na outra esquina.

39

where
Were you alone at home?
We were leaving when they arrived.

estava, estavam, era, eram
Você estava sozinho em casa?
Nós estávamos saindo quando eles chegaram.

All the kids were talking at the same time.

As crianças estavam falando todas ao mesmo tempo.

40

all

inteiro, inteira, todo, toda, todos, todas

A
B
C

Do you work all the week?
All my friends agree.
After all these years, they are still
together...

Você trabalha a semana inteira?
Todos os meus amigos concordam.
Depois de todos esses anos, eles ainda
estão juntos...

41

there

lá, aí

A
B
C

Did you go there alone?
Don‟t worry. I will be there.
Are you working there yet?

Você foi lá sozinha?
Não se preocupe. Eu estarei lá.
Você está trabalhando lá ainda?

42
A
B
C

when
When did you get married?
I don‟t know when he will be back.
She was only sixteen when she had
her first baby.

quando
Quando vocês se casaram?
Eu não sei quando ele vai voltar.
Ela tinha só dezesseis anos quando teve
seu primeiro bebê.

43

up

de pé, para cima, à altura

A
B
C

Can you stand up for a moment?
He‟s been up since 5 da manhã.
The water was up to the level of the windows.

Pode ficar de pé por um momento?
Ele já está de pé desde as cinco da manhã.
A água chegou à altura das janelas.

44

use

usar – uso, usa, usam

A
B
C

May I use your telephone?
Why don‟t you use your head?
If I were you, I would use that t-shirt!

Posso usar seu telefone?
Por que você não usa a cabeça?
Se eu fosse você, usaria aquela camiseta!

45

your

seu

A
B
C

What‟s your last name?
Does your husband like cooking?

Qual é o seu sobrenome?
Seu marido gosta de cozinhar?
Você aprende Português nas horas vagas?

A
B
C

Do you learn Portuguese in your free time?
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46

how

como

A
B
C

How are you?
How do you spell it?
How can I get to the bus station?

Como vai você?
Como se soletra?
Como é que eu chego na rodoviária?

47
A
B
C

said
She said she would come alone.
He said he was feeling the same.
They said you are going to be hired.

disse, disseram
Ela disse que viria sozinha.
Ele disse que estava sentindo o mesmo.
Eles disseram que você vai ser contratado.

48

an

um, uma

A
B
C

That‟s an easy question.
We‟ve got to find an answer!
She told us an interesting story...

Essa pergunta é fácil.
Nós temos que encontrar a resposta!
Ela nos contou uma história interessante...

49

each

cada

A
B
C

They costed $10 each.
Each day brings its own challenges.
Each of us sees the world differently.

Eles custaram 10 dólares cada.
Cada dia traz seus próprios desafios.
Cada um de nós vê o mundo de forma
diferente.

50

she

ela

A
B
C

Who is she?
She is not as smart as you think.
She said those were the happiest days
of her life.

Quem é ela?
Ela não é tão esperta quanto você pensa.
Ela disse que aqueles foram os dias mais
felizes da vida dela.

51

which

qual, quem

A
B
C

Which one is yours?
I don‟t even recognize which is which!
Can you guess which one is me in this
photo?

Qual é o seu?
Eu nem sei qual é qual!
Você consegue adivinhar quem sou eu
nesta foto?

52

do

fazer – faço, fazem

A
B

Can you do me a favor?
Do your best, and good things will
follow.
What do you think of these Common
Portuguese Words?

Pode me fazer um favor?
Faça o seu melhor, e as coisas boas
virão a seguir.
O que você achou destas Palavras
Comuns em Português?

C
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O, A, OS, AS

DE, DA, DO

AO, PARA

O Sol nasceu pra todos.

A beleza está nos
olhos de quem vê.

Para cada problema
há uma solução.

The sun is up for
everyone.

Beauty is in the eye
of the beholder.

To every problem
there is a solution.

THE

OF

TO

E

UM, UMA

EM, NO, NA, NOS, NAS

Eu falo Inglês e um
pouco de Português.

Um momento, por favor.

Meu melhor amigo
mora no Japão.

I speak English and
a little Portuguese.

A moment, please.

My best friend
lives in Japan.

AND

A

IN

É, FICA, ESTÁ

ISSO

VOCÊ, TU

Onde fica o banheiro?

O que você acha disso?

Como vai você?

Where‟s the bathroom?

What do you think
about it?

How are you?

IS

IT

YOU

QUE, AQUELE (A)

ELE

ERA, ESTAVA

Quanto é aquele ali?

O que ele faz?

Ela era uma boa
professora?

How much is that one?

What does he do?

Was she a good
teacher?

THAT

HE

WAS

_____________________________________________________________ 11
www.Learn-Portuguese-Now.com
© 2006-2016 Charlles Nunes

Portuguese in 7 Weeks

©

About the Author
Charlles Nunes is a Teacher Training Coordinator at BLZ Idiomas, a
Language School in Angra dos Reis, Rio de Janeiro. For more than 20
years, he has been helping people learn a second language at home and
overseas.
He is the author of Learn Portuguese at Home, Portuguese in 30 Days,
Portuguese in 7 Weeks and Portuguese Verbs Made Easy. He is also the
author of several several books in Brazilian Portuguese, including O Pulo do
Gato, Heróis Anônimos and Simplesmente Poliana.
In 2006 he created Learn Portuguese Now as a way of retributing those who
supported him when learning English on his own. It soon became one of the
leading Web sites on language learning in the world.
Charlles helps people reach specific language goals with tailor made study
plans and one-to-one classes online.

*Listen to a sample of this ebook at:
http://www.learn-portuguese-now.com/brazilian-portuguese.html
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