Portuguese in 7 Weeks

©

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
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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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Week 2 – Words 53 to 104
53

their

deles, delas

A
B
C

I believe they will keep their word.
Their parents need to know about it.

Eu creio que eles manterão sua palavra.
Você ainda tem o número do telefone deles?
Os pais deles precisam saber disso.

54

time

tempo, hora, vez

A
B
C

What time is it?
Que horas são?
Time flies when you're enjoying yourself. O tempo voa quando você está se divertindo.
Why don‟t you spend more time with
Por que você não passa mais tempo com a
your family?
família?

55

if

se

A
B
C

If I were you, I would go.
Go with him, if you want.

Se eu fosse você, iria.
Vai com ele, se você quiser.

If you won the lottery, what would you do?

Se você ganhasse na loteria, o que você faria?

56

will

(Simple Future – Futuro)

A
B
C

That will not be easy for him...
I will give you a lift!
Whether they care or not about it, even
so I will do my best.

Essa não vai ser fácil pra ele...
Vou te dar uma carona!
Se eles se importam ou não, ainda assim
farei o melhor que puder.

57

way

jeito, modo, maneira, caminho, direção

A
B
C

Why don't you do it on your own way?

Por que você não faz do seu jeito mesmo?

There are several ways of earning a living!
Which do you think is the best way to go?

Existem muitas maneiras de se ganhar a vida!

sobre, a respeito de, acerca de, com

A
B
C

about
So far, I haven't heard anything about it.
I'm worried about your sister...
What do you say about it?

59

many

muitos, muitas

A

I don't believe in many things, but in
you I do.
Mostly adults don't know how to deal
with teenagers.
In my job, there are too many chiefs
and not enough Indians.

Eu não acredito em muitas coisas, mas
em você eu acredito.
A maioria dos adultos não sabe lidar com
adolescentes.
No meu trabalho, tem muito cacique pra
pouco índio.

58

B
C

Do you still have their telephone number?

Qual você considera o melhor caminho a seguir?

Até agora, não ouvi nada sobre isso.
Estou preocupado (a) com a sua irmã.
O que me diz disso?
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60

then

então, aí

A
B
C

Then, the police arrested him.

Então, os policiais o prenderam.

First he denied it. Then, he told me the truth.

Primeiro ele negou. Depois, me contou a verdade.

Tell her the whole truth. Then she'll
agree with you.

Conte a ela toda a verdade. Aí ela vai
concordar contigo.

61

them

eles, elas, deles, delas

A
B
C

I told them not to go there.
Do you still remember them?
I had never seen them before!

Eu disse a elas pra não irem até lá.
Você ainda se lembra deles?
Eu nunca os tinha visto antes!

62

write

escrever

A
B
C

I've always wanted to write children's books.

I learned how to write when I was five!
My mother wrote me 64 letters!

Eu sempre quis escrever livros infantis.
Eu aprendi a escrever aos cinco anos!
Minha mãe me escreveu 64 cartas.

63

would

condicional (gostaria, escolheria...)

A
C
B

I would you like to stay alone.
Would you like to come with us?
If you could learn any language in the
world, which one would you choose?

Eu gostaria de ficar sozinho.
Você gostaria de vir conosco?
Se pudesse aprender qualquer idioma do
mundo, qual você escolheria?

64
A
B
C

like
Did you like my new haircut?
He speaks exactly like his father.
I would like to meet him at five sharp.

gostar
Você gostou do meu novo corte de cabelo?
Ele fala igualzinho ao pai.
Gostaria de vê-lo às cinco em ponto.

65

so

tão, então

A
B
C

I am so glad with her scores!
So, what do you intend to do now?
Thank you for being so patient with him.

Estou tão contente com as notas dela!
E então, o que você pretende fazer agora?
Muito obrigado por ser tão paciente com ele.

66

these

estes, estas

A
B
C

What are these marks in your hands?
Are you enjoying these days?
Who gave you these candies?

Que marcas são estas nas suas mãos?
Você está aproveitando estes dias?
Quem te deu estas balas?

67

her

ela, dela

A
B
C

I forgot her name again!
Did you remember her birthday?
Why don't you send her some flowers?

Esqueci o nome dela de novo!
Você lembrou do aniversário dela?
Por que você não manda umas flores pra ela?
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68

long

longo, tempo

A
B
C

It's a very long story...
How long have you been studying?
I've been waiting for such a long time!

É uma longa história...
Há quanto tempo você está estudando?
Estamos esperando há um tempão !

69
A
B
C

make
She makes all her own clothes.
Will it make any difference?
Can I make a collect call?

fazer
Ela faz suas próprias roupas.
Vai fazer alguma diferença?
Posso fazer uma ligação a cobrar?

70

thing

coisa

A

C

The first thing to do is to learn some
Portuguese words by context.
The last thing to do is to try to
memorize them all!
Things are getting better...

A primeira coisa a fazer é aprender algumas
palavras em Português pelo contexto.
A última coisa a fazer é tentar memorizar
todas elas!
As coisas estão melhorando...

71

see

ver

A
B
C

I can't see anything wrong with her.
I haven't seen her for ages...
See you later.

Não vejo nada de errado com ela.
Já faz um tempão que não a vejo...
Te vejo mais tarde. / Até logo.

72

him

ele, dele

A
B

What do you think about him?
My brother has been to Japan for six
months. I miss him so much!
Your sister is driving him crazy!

O que você acha dele?
Meu irmão foi para o Japão há seis
meses. Que saudades dele!
Sua irmã está me deixando louco!

B

C

two
A It‟s already two in the morning!
B Craig's father was a missionary in
1969.
C She bought a new dress two weeks
ago!

73

dois, duas
Já são duas da manhã!
O pai do Craig foi missionário no Brazil em
1969.
Ela comprou um vestido duas semana atrás!

74

has

tem

A
B
C

Has she been invited?
He has a very funny face!
She has to start working at 4am!

Ela foi convidada?
Ele tem uma cara muito engraçada!
Ela tem que começar a trabalhar às 4!
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75

look

olhar, parecer

A
B
C

Look! The bride is coming...
She looks like her brother.
Why don‟t you look at yourself in the mirror?

Olha! A noiva está chegando...
Ela parece com o irmão dela.
Por que você não se olha no espelho?

B
C

more
The more I have fun learning
Portuguese, the faster I learn it!
Would you like some more food?
The more you learn, the more you can.

mais
Quanto mais me divirto aprendendo
Português, mais rápido eu aprendo!
Quem mais um pouco mais de comida?
Quanto mais você aprende, mais você pode.

77

day

dia

A
B
C

What day is today?
Can you still remember that day?
Have a nice day!

Que dia é hoje?
Você ainda se lembra daquele dia?
Tenha um bom dia!

78

could

pude, poderia, consegui, conseguia

A
B
C

Could you please bring me one more cup?
Excuse me, could I just say something?

Poderia me trazer mais uma xícara?
Com licença, posso falar uma coisa?

I couldn't find my keys. It was very
dark.

Não consegui achar minhas chaves. Estava
muito escuro.

79

go

ir

A
B
C

Where do you want to go tonight?
Can't you go a bit faster?
Would you like to go by bus wity me?

Ande você quer ir hoje à noite?
Você não pode ir um pouco mais rápido?
Gostaria de ir conosco de ônibus?

80

come

vir

A
B
C

Why don't you come with us?
If you ever be in Rio, come and visit us.
I'm sorry. I couldn't come earlier.

Por que você não vem conosco?
Se você passar pelo Rio, venha nos visitar.
Desculpe. Não pude vir mais cedo.

81

did

fiz, fez, fizemos, fizeram

A
B
C

Why did you do that?
Where did you live ten years ago?
Did you know my father?

Por que você fez aquilo?
Onde você morava há dez anos atrás?
Você conheceu meu pai?

82

number
My lucky number is 13!
Please, write your phone number here.
Which number did you dial?

número
Meu número da sorte é o treze!
Por favor, anote aqui seu número de telefone.
Que número você discou?

76
A

A
B
C
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sound
Could you please turn the sound down?
That sounds like a very good idea!
Can you hear that sound?

Poderia abaixar o som, por favor?
Me parece uma ótima idéia!
Tá ouvindo esse som?

A
B
C

no
No smoking.
"Have you got any question?" "No."
"Would you like some more juice?"
"No, thanks."

não
Não fume. (Proibido fumar.)
"Você tem alguma pergunta?" "Não."
"Quer um pouco mais de suco?"
"Não, obrigado."

85

most

a maioria, quase todos

A
B
C

Most of the times, he is working late.
Most of Brazilians are friendly guys.
I don't drink beer, but I like most types
of juices.

Na maioria das vezes ele faz serão.
A maioria dos brasileiros são amigáveis.
Eu não bebo cerveja, mas gosto da
maioria dos sucos.

86

people

povo, pessoas

A
B
C

Lots of people will be grateful to you.
Smart people study foreign languages.

Muitas pessoas serão gratas a você.
Quantas pessoas virão com você?
Pessoas inteligentes estudam idiomas.

87

my

meu, minha, meus, minhas

A
B

This is my first visit to Brazil.
My top priority is to help you learn
Portuguese.
My father can still recite some poems
he learned by heart at school.

É a minha primeira vez no Brasil.
Minha prioridade número um é te ajudar a
aprender Inglês.
Meu pai ainda recita de cor os poemas
que ele aprendeu na escola.

over
When we got there, the party was
already over!
It's no use crying over spilt milk.
I told them more than once not to jump
over that fence anymore.

sobre, acima de, terminado
Quando a gente chegou lá, a festa já havia
acabado!
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Eu disse a eles mais de uma vez para
não pularem mais aquela cerca.

89

know

saber, conhecer

A
B
C

I don't know why I love you but I do
If only I knew that before...
I don't know all the answers. But I
know where to look for them.

Eu não sei porque, mas te amo.
Se eu soubesse disso antes...
Eu não sei todas as respostas. Mas sei
onde procurá-las.

83
A
B
C
84

C

88
A
B
C

How many people are coming with you?

som, soar, parecer
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90

water

água

A
B
C

Would you like a drink of water?
Can I have a mineral water, please?

Quer um gole d'água?
Me vê uma água mineral, por favor?

Do you believe that the human body is
made up to 50% of water?

Você acredita que o corpo humano é
composto de uns 50% de água?

91

than

do que

A
B
C

It's better to pay in cash than by credit.

É melhor pagar à vista do que a crédito.

It's even better to pay it forward than late.
However, paying late is better than
never paying.

É melhor pagar adiantado do que atrasado.
Entretanto, é melhor pagar atrasado do que nem
pagar.

92

call

A
B
C

Do you think we should call the police?
What's her new book called?
I just called to say 'I love you'.

chamar, ligar, telefonar
Você acha que devíamos chamar a polícia?
Como se chama o novo livro dela?
Só liguei pra dizer 'Te amo'.

93

first

primeiro (a)

A
B
C

When did you first meet each other?
I will tell my parents the truth.
I still remember our first kiss...

Quando vocês se viram pela primeira vez?
Vou contar a verdade aos meus pais.
Ainda me lembro do nosso primeiro beijo...

94

who / whom
Who knows?
Who is your best friend?
This is the teacher whom I told you about.

que, quem
Quem sabe?
Quem é seu melhor amigo?
Este é o professor que eu estava te falando.

95

may

pode

A
B
C

May I come in?
There may be better methods...
Don't mention anything about her yet.

Posso entrar?
Deve haver outros métodos melhores...
Não comente nada sobre ela ainda.

96

down

baixo, abaixo, para baixo

A
B
C

Is this elevator going down?
Can you please turn the TV down?
Don't look down, or you will get dizzy.

Este elevador tá descendo?
Pode abaixar o volume da TV?
Não olhe pra baixo, ou você vai ficar tonto (a).

97

side

lado

A
B
C

Which side is up?
They sat side by side on the floor.
Let‟s consider the two sides of the coin...

Qual lado fica pra cima?
Eles se sentaram lado a lado no chão.
Vamos considerar os dois lados da moeda...

A
B
C
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98

been

sido, estado

A
B
C

How have you been?
I have been waiting him for ages.
Uh-oh, I think I've heard that joke
before...

Como tem passado?
Estou esperando por ele faz um tempão.
Oh-oh, acho que já ouvi essa piada antes...

99

now
It's now or never!
Now he isn‟t a translator anymore.
Teenagers hardly ever can wait. They
want everything right now.

agora, no momento
É agora ou nunca!
Agora ele não é mais tradutor.
Os adolescentes dificilmente agüentam
esperar. Eles querem tudo agora.

find

encontrar, descobrir

I couldn't find her telephone number.
How did you find this little store?
Researchers found a cure for HIV!

Não consegui achar o telefone dela.
Como você descobriu esta lojinha?

any

qualquer, nenhum (a), nada

Any question?
I can't see any problem with her.
Have you got any news about the
election results?

Alguma pergunta?
Não vejo nenhum problema com ela.
Você tem alguma notícia sobre o resultado
das eleições?

new

novo, nova, novos, novas, novinho

Have you got a new job?
After all these years, her scriptures are
still brand new!
My son is very creative. He is always
coming up with new ideas.

Você conseguiu um novo emprego?
Depois de todos estes anos, as escrituras
dela ainda estão novinhas!
Meu filho é muito criativo. Ele está sempre
tendo novas idéias.

work
Where do you work?
How long have you been working there?
My watch stopped (working) again!

trabalhar, funcionar
Onde você trabalha?
Há quanto tempo você está trabalhando lá?
Meu relógio parou (de funcionar) de novo!

part

part, meio

The exam is part spoken and part written.

A prova tem duas partes: a oral e a escrita.
Ela começou a trabalhar meio-período
quando o nosso primeiro filho nasceu.
A aquisição de vocabulário é parte essencial
da aprendizagem de idiomas.

A
B
C

100

A
B
C
101

A
B
C

102

A
B
C

103

A
B
C
104

A
B
C

She started working part-time when
our first baby was born.
Vocabulary acquisition is an essential
part of language learning.

Os pesquisadores descobriram a cura para a AIDS!

_____________________________________________________________ 17
www.Learn-Portuguese-Now.com
© 2006-2016 Charlles Nunes

Portuguese in 7 Weeks

©

Week 3 – Words 105 to 156
105

A
B
C
106

take

dar, levar, requerer

Let‟s take one step at a time.
Can you take these bags upstairs?

Vamos dar um passo de cada vez.
Pode levar estas sacolas lá pra cima?

Learning a new language takes time and effort.

Aprende um novo idioma requer tempo e esforço.

get

receber, tirar (obter), conseguir

The more you give, the more you get.
He has got a 3 in his exam. He needs
to learn Portuguese quickly!
C I got a telephone call from him last night.
A
B

107

A
B
C
108

A
B
C
109

lugar, local

The Church is a great place to make
new friends.
Hey! You‟re sitting in my place!
Do you feel comfortable in your place of work?

A Igreja é um ótimo lugar para se fazer
amigos.
Ei! Você está sentado no meu lugar!
Você se sente bem no seu local de trabalho?

made
This truck was made in Brazil.
Her dress was made of pure silk.
That company still makes herbicides.

feito, fabricado, produzido
Este caminhão foi fabricado no Brasil.
O vestido dela foi feito de pura seda.
Aquela indústria ainda produz herbicidas.

live

morar – moro, viver – vivo

Onde você mora?
Há quanto tempo você mora lá?
I hope I live to see my great grandchildren. Espero viver para ver meus bisnetos.

110

A
B
C
111

C

place

Where do you live?
How long have you been living there?

A
B
C

A
B

Quanto mais você dá, mais recebe.
Ele tirou 3 na prova. Ele precisa aprender
Português rapidinho!
Eu recebi um telefonema dele noite passada.

where

onde, aonde

Where are you from?
Where are we going?
Do you like the place where you live?

De onde você é?
Aonde você está indo?
Você gosta do lugar onde mora?

after

após, depois

Do you believe in life after death?
My wife keeps working from morning to
night, day after day.
What about going to the movies on the
day after tomorrow?

Você acredita em vida após a morte?
Minha esposa continua trabalhando de
manhã até a noite, dia após dia.
O que acha de irmos ao cinema depois
de amanhã?
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©

de volta

When will you be back?

Quando você vai estar de volta?

I'm busy right now. Can I call you back?

Estou ocupado no momento. Posso te ligar de volta?

Reading those old letters again brings
me back a lot of good memories.

Reler aquelas cartas antigas me traz de volta
muitas boas memórias.

little

pequeno, mínimo, pouco

A little smile can save the day.

Um pequeno sorriso pode salvar seu dia.

Our wedding rings came in a little black box.

Nossas alianças vieram numa caixinha preta.

Little things make big things...

De pequenas coisas provém as grandes...

only

só, apenas, somente

I was only trying to help.
If you want my help, just ask.

Eu só estava tentando ajudar.
Se quiser minha ajuda é só pedir.

Only you can make my dreams come true.

Só você pode transformar meus sonhos em realidade.

round

rodar, redondo, redor, ao redor

A
B
C

Don‟t go round in circles.
Does the Moon go round the Earth?
The idea had been going round and
round in my head for a long time.

Não fique rodando em círculos.
A Lua gira em torno da Terra?
A idéia ficou rodando na minha cabeça por
bastante tempo.

116

man
My father was a very creative man.
We talked for hours as man to man.

homem, rapaz
Meu pai era um homem muito criativo.
Conversamos por horas, de homem pra homem.

That young man called us again last night.

Aquele rapaz ligou de novo noite passada.

year

ano

Merry Christmas and a Happy New Year!

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

I achieved most of my goals last year.
You can learn Portuguese in one year.

Eu atingi a maioria das minhas metas ano passado.

came

vim, veio, viemos, vieram

They came by car.
We came straight from work!
She came towards me, crying a lot.

Eles vieram de carro.
Viemos direto do trabalho!
Ela veio em minha direção, chorando muito.

show

mostrar, mostro, exibir, exibo

She began to show signs of recovery.

Ela começou a mostrar sinais de recuperação.

It shows us that time keeps going by.

Isto nos mostra que o tempo não pára.

Just show me the way. I can go on my own.

Só me mostre o caminho. Eu posso ir sozinho.

A
B
C

113

A
B
C
114

A
B
C
115

A
B
C
117

A
B
C
118

A
B
C
119

A
B
C

Você pode aprender Português em um ano.
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A
B
C

every

todo, cada

Everybody needs somebody.
Every time I looked at her, she was
looking at you!
Every day brings new opportunities.

Todo mundo precisa de alguém.
Toda hora que eu olhava pra ele, ela
estava olhando pra você!
Cada dia traz novas oportunidades.

good
A He was very good at drawing!
B Good morning. Did you sleep well?
C No good thing comes without efort and
sacrifice.

121

122

A
B
C

123

A
B
C
124

A
B
C

125

A
B
C
126

A
B
C

©

bom, boa, bons, boas; bem
Ele desenhava muito bem!
Bom dia. Você dormiu bem?
Nada de bom vem sem esforço e sacrifício.

me

me, mim

Can you forgive me?
Could you pass me the salt?
„Learn Portuguese‟ is typed about 5000
a day in the Search Engines!

Você me perdoa?
Poderia me passar o sal?
„Aprender Português‟ é digitado cerca de 5
mil vezes por dia nos sites de busca!

give

dar – dou, dá, damos, dão

Give them everything they need.
Why don't you give him a chance?
She gave me a good piece of advice.

Dê a eles tudo o que precisarem.
Por que você não dá a ele uma chance?
Ela me deu um bom conselho.

our

nosso, nossa, nossos, nossas

Would you like to borrow our car?
We bought our first car last year.
Our friendship goes back to when we
were at school together.

Você quer nosso carro emprestado?
Comprei nosso primeiro carro ano passado.
Nossa amizade vem desde o tempo de
escola.

under
The boy hid under the bed.
The situation is already under control.
They‟re living under difficult conditions.

sob, em, embaixo, debaixo
O garoto escondeu embaixo da cama.
A situação já está sob controle.
Eles estão vivendo em circunstâncias difíceis.

name

nome; chamar – chamo

What's your name?
What a beautiful name!
He put his own name in all his children!

Qual é o seu nome?
Que nome bonito!
Ele pôs o próprio nome em todos os filhos!
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very

muito, muita

Thank you very much.
That's very kind of you.
Portuguese is a very beautiful language.

Muito obrigado.
É muita bondade sua.
O Português é um idioma muito bonito.

through
I love to drive through tunnels.
The ball came through the window.
Ghosts can pass through the walls.

através, por, pela
Adoro dirigir através dos túneis.
A bola passou através da janela.
Os fantasmas passam através das paredes.

just

só, apenas, somente

Just a moment, please.
I just call to say 'I love you'.
Don't worry. He was just kidding.

Só um momento, por favor.
Só liguei pra dizer que te amo.
Não se preocupe. Ele só estava brincando.

form

forma, maneira

A
B
C

'Isn't it' is the short form of 'is not it'.
They would form a beautiful couple.

'Né' é a forma contrata de 'não é'.
Eles formariam um bonito casal.

Swimming is one of the best forms of exercise.

A natação é uma das melhores formas de exercício.

131

sentence
His sentence was very light.
Are you in favor of death sentence?
How many sentences do you already know?

pena, sentença, frase
A sentença dele foi muito leve.
Você é a favor da pena de morte?
Quantas frases você já sabe?

great

ótimo, ótima, grande, bom

That's a great idea.
It is great to see you again!
Besides every great man there stands
a great woman.

Essa é uma ótima idéia.
Que bom te ver de novo!
Ao lado de um grande homem existe sempre
uma grande mulher.

think

acha, pensa

He is usually thinking of her.
I think that life could be much simpler.
What do you think about it?

Ele está sempre pensando nela.
Eu acho que a vida poderia ser mais simples.
O que você acha disso?

say

dizer – digo

Please don‟t say goodbye.
How do you say that in Portuguese?
Can you say some of these Common
Words by heart?

Por favor, não diga adeus.
Como se diz isso em Português?
Você sabe dizer algumas destas Palavras
Comuns de cór?

127

A
B
C
128

A
B
C
129

A
B
C
130

A
B
C
132

A
B
C

133

A
B
C
134

A
B
C
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help

ajudar – ajudo, socorrer – socorro

Can you help me, please?
How can I help you in anything?
Why don‟t you help him on your own?

Pode me ajudar, por favor?
Eu posso te ajudar em alguma coisa?
Por que você não o ajuda por conta própria?

low

baixo, baixa, baixos, baixas

He is asking a very low price for that.
The temperature has been very low.
You must consider the highs and lows
before choosing a career.

Ele está cobrando um preço muito baixo por isso.

line

fila, linha

A
B
C

Sign your name on the dotted line.
We had to stand in line for 30 minutes!
I told you to stand in line...

Assine seu nome na linha pontilhada.
Tivemos que ficar na fila por 30 minutos!
Eu te disse pra ficar na fila...

138

differ
His views differ considerably from
those of his wife.
Though twins usually look alike, those
differ in everything!
Family responsibilities differ greatly
between men and women.

diferente, diferentes
Os pontos de vista dele são muito
diferentes dos da esposa.
Embora os gêmeos geralmente pareçam,
aqueles eram diferentes em tudo!
As responsabilidades de homens e
mulheres são muito diferentes.

turn

virar – viro; hora, jogada, vez

You missed your turn.
Get in line and and wait your turn!
Turn right at the traffic lights, please.

Você perdeu a jogada.
Entre na fila e espere sua vez!
Vire à direita no sinal, por favor.

cause

causa, motivo

It‟s not a cause for concern.
I'm working for a cause – helping you
learn Portuguese!

Isto não é motivo para preocupação.
Meu bisavô morreu de causas naturais.
Eu estou trabalhando por uma causa –
ajudar você a aprender Português!

much

muito, muita, muitos, muitas

135

C
A
B
136

A
B
C

137

A
B
C

139

A
B
C
140

B
A
C

My great grandfather died of natural causes.

141

B
A
C

A temperatura está muito baixa.
Você deve considerar os altos e baixos antes
de escolher uma carreira.

She is much better nowadays.
Ela está muito melhor hoje em dia.
These two languages are much similar. Estes dois idiomas são muito parecidos.
Eles ganharam bastante dinheiro no ano passado.
They earned much money last year.
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mean

significa, quer dizer – quero dizer

What does it mean?
Do you know what I mean?
Her job means the world to her.

O que isto significa?
Você sabe o que eu quero dizer?
O trabalho é tudo pra ela.

before

antes, perante

I had never seen her before.
Wash your hands before eating, kids!
Before you make a decision, pray.

Eu nunca a tinha visto antes.
Lavem as mãos antes de comer, crianças!
Antes de tomar uma decisão, ore.

move

mudar – mudo, mover – movo, mexer

Don't move! There's a little bug in your back!

Não se mexa! Tem um bichinho nas suas costas!

They moved two weeks ago.
Have you moved again?

Eles se mudaram duas semanas atrás.
Você se mudou de novo?

right

certo, direito, correto

Why does he never do anything right?
You are the right person for this job.
You are on the right track to learn.

Por que ele nunca faz nada certo?
Você é a pessoa certa para este trabalho.
Você está no caminho certo para aprender.

boy

garoto, menino

A
B
C

My little boy is just five.
We have two boys and a girl.
Boys and girls never seem to agree.

Meu garotinho tem cinco anos.
Nós temos dois meninos e uma menina.
Meninos e meninos nunca se entendem.

147

old
How old are you?
Nobody is too old to love, or to be
loved.
How old were you when you learned
how to swim?

velho
Quantos anos você tem?
Ninguém é velho demais para amar, ou
pra ser amado.
Quantos anos você tinha quando aprendeu a
nadar?

too

demais, também

Do you think I am too fat?
Nice to meet you, too!
That's too good to be true!

Você acha que eu estou muito gordo?
Prazer em te conhecer também.
É bom demais para ser verdade!

same

mesmo, mesma, mesmos, mesmas

142

A
B
C
143

A
B
C
144

A
B
C
145

A
B
C
146

C
A
B

148

A
B
C
149

A
B
C

Please bring me the same.
Pra mim pode trazer o mesmo.
We have the same last name.
Nós temos o mesmo sobrenome.
Their birthday is in on the same day!
Eles fazem aniversário no mesmo dia!
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A
B
B
151

tell

contar – conto, dizer – digo

Have I ever told you?
Tell me a bit about yourself...
Why don't you tell him the truth?

Já te contei?
Me fale um pouco sobre si mesmo...
Por que você não conta a ele a verdade?

does

faz

Does he live with you?
Ele mora com você?
What does your brother do?
O que o seu irmão faz?
Doesn't she look younger in this dress? Ela não parece mais nova neste vestido?

A
B
C
152

A
B
C

153

A
B
C

154

A
B
C

155

A
B
C

156

A
B
C

©

set

aprontar, pôr, colocar

I set the alarm for 6.00 a.m.
Will you set the table, please?
We loved to watch the sun set when
we were on the beach.

Eu programei o relógio para as 6 horas.
Quer aprontar a mesa, por favor?
Nós adorávamos ver o pôr do sol quando
estávamos na praia.

three
You‟ve got only three chances.
She graduated in Portuguese three
years ago.
One is too little, two is enough - three
is too much!

três
Você só tem três chances.
Ela se formou em Português há três anos
atrás.
Um é pouco, dois é bom - três é demais!

want

querer – quero, quer, queremos, querem

What do you want to drink?
Where do you want to go tonight?
If there's something I want to learn, it's
how to play the violin!

O que você quer beber?
Onde você quer ir hoje à noite?
Se há algo que eu quero aprender, é
tocar violino!

air

ar

Love is in the air!
Open the windows to let the room air a
little bit.
Go hiking is good to exercise and get
some fresh air.

O amor está no ar!
Abra as janelas para arejar o quarto um
pouquinho.
Caminhar é um bom exercício pra se
exercitar e respirar um pouco de ar fresco.

well

bem, poço

He worked digging wells.
Well, what shall we do now?
My father played the violin very well.

Ele trabalhava cavando poços.
Bem, o que vamos fazer agora?
Meu pai tocava violino muito bem.
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Week 4 – Words 157 to 208
157

A
B
C

158

A
B
C
159

A
B
C

160

A
B
C

161

A
B
C
162

também

My brother is also my best friend.
She is a singer, and also a dancer.
He is a teacher, and also writes books
for children.

Meu irmão é meu melhor amigo também.
Ela é cantora, e também dançarina.
Ele é professor, e também escreve livros
para crianças.

play

tocar, brincar, jogar

Play it again, John.
Do you know how to play the guitar?
Why don't you play with them now?

Toque de novo, John.
Você sabe tocar violão?
Por que você não brinca com eles agora?

small
It's a small world, isn't it?
From small things come big things.
For me the difference between 'small'
and 'little' is not very clear.

pequeno, pequena, pequenos
Esse mundo é pequeno, né?
Das pequenas coisas vêm as grandes.
Para mim a diferença entre 'pequeno' e
'pouco' não é muito clara.

end

fim, final

It's not the end of the world, anyway.
The end doesn‟t justify the means.
Please don't tell me the end yet. I still
want to read the book.

De qualquer modo, não é o fim do mundo.
O fim não justifica os meios.
Por favor, não conte o final. Eu ainda
quero ler o livro.

put

pôr – ponho, colocar – coloco

Where have you put the keys?
Put your hand in the hand of God.
He put his name in all his books.

Onde você colocou as chaves?
Ponha tua mão na mão de Deus.
Ele colocou o nome em todos os livros dele.

home

lar, casa

Home, sweet home.
Lar, doce lar.
Charity begins at home, doesn't it?
A caridade começa em casa, não é?
It's late. I think we would better go home. Já é tarde. Eu acho que é melhor irmos pra casa.

A
B
C
163

A
B
C

also

read
Do you like to read in bed?
Have you ever read 'The Little Prince'?
I read the book you lent me from cover
to cover.

ler – leio
Você gosta de ler na cama?
Você já leu 'O Pequeno Príncipe'?
Eu li o livro que você me emprestou de capa
a capa.
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hand

mão

Her hand is so soft...
They walk hand in hand!
All his toys were made by hand.

A mão dela é tão macia...
Eles ainda andam de mãos dadas!
Todos os brinquedos dele eram feitos à mão.

port

porto, entrada

All the ships in the port were white.
The port of the computer was broken.
„Port' is not a common word, is it?

Todos os navios do porto eram brancos.
A entrada do computador estava quebrada.
„Porto‟ não é uma palavra comum, é?

large

forte, grande

He is large in stature, but is still a child. Ele é bem grande, mas ainda é uma criança.
This flat is too large for just the two of us. Este apartamento é grande demais para nós dois.
I think we need a larger car.
Acho que precisamos de um carro maior.

A
B
C

spell

soletrar

A
B
C

How do you spell your last name?
Can you spell „a-b-r-a-c-a-d-a-b-r-a‟?
Children love spelling games.

Como se soletra seu sobrenome?
Você consegue soletrar „a-b-r-a-c-a-d-a-b-r-a‟?
As crianças adoram jogos de soletrar.

168

add
If you add 2 and 3 you get 5.
Add some flour to save the cake!
Add your motivation to our resources.

somar, pôr, juntar, adicionar
Se você somar 2 e 3 o resultado é 5.
Ponha um pouco de trigo para salvar o bolo!
Junte sua motivação aos nossos recursos.

even

par, sem, mesmo

2, 4 and 6 are all even numbers.
With these Common Words, you learn
Portuguese even without noticing it!
Even if I had it, I wouldn't give it to you.

2, 4 e 6 são todos números pares.
Com estas Palavras Comuns, você
aprende Português sem perceber!
Mesmo se eu tivesse, eu não te daria.

land

terra, aterrissar

Wet land is good for growing bananas.
We will land in Rio at 3pm.
America is the land of liberty.

A terra úmida é boa para plantar bananas.
Vamos aterrissar no Rio às 3 da tarde.
A América é a terra da liberdade.

here
Come back here!
Sign here, please.
Could you please bring it here?

aqui
Volte aqui!
Assine aqui, por favor.
Poderia trazer isso até aqui?

167

A
B
C
169

A
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A
B
C
171

A
B
C
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must

preciso, devo, tenho

A
B
C

I must see a doctor.
You must be joking!
We must go to bed. It‟s midnight.

Eu preciso ir ao médico.
Você tá brincando!
Precisamos ir dormir. Já é meia-noite.

173

big
Big dreamers make big things.
Have you ever faced a big dog?
Think big. There's no limit to your
achievements.

grande, grandes
Grandes sonhadores fazem grandes coisas.
Você já enfrentou um cachorro grande?
Pense grande. Não há limites para suas
realizações.

high

alto, alta, altos, altas

It's three meters high and two meters
wide.
Language Learning demands a high
level of motivation.
If you want to fly high, it is better to
warm up your wings...

Tem três metros de altura por dois de
largura.
O aprendizado de idiomas demanda um
alto nível de motivação.
Se você quiser voar alto, é melhor
aquecer as asas...

such

esse, tal, assim

I told you. There's no such thing as an
easy life.
She is leaving tomorrow again. You
know - such is life.
I tried to tell him in such a way that he
wouldn't get upset.

Eu te disse. Não existe esse negócio de
vida fácil.
Ela vai partir amanhã de novo. Você
sabe, assim é a vida.
Eu tentei contar a ele de um jeito que não
o deixasse triste.

follow

seguir – sigo

Follow me as I follow Him.
Please, follow the instructions.
The best leaders are good followers.

Siga me como eu sigo a Ele.
Por favor, siga as instruções.
Os melhores líderes são bons seguidores.

act
He acted without thinking...
You are acting like a child!
Have you ever acted in a play?

agir – ajo, atuar – atuo
Ele agiu sem pensar...
Você está agindo como uma criança!
Você já atuou em alguma peça?

why

Por que, por quê, porque, porquê

Why are they always complaining?
I don‟t know why he doesn't like me.
Why do you want to learn Portuguese?

Por que eles estão sempre reclamando?
Eu não sei porque ele não gosta de mim.
Por que você quer aprender Português?

172
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A
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A
B
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A
B
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178

A
B
C
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ask

pedir, perguntar, procurar

Can I ask you a favor?
Ask for some professional advice.
If anyone asked me again, I‟d deny it.

Posso te pedir um favor?
Procure ajuda profissional.
Se me perguntassem de novo, eu negaria.

men

homens

Those men are lying!
Aqueles homens estão mentindo!
Men and women should be partners.
Os homens e mulheres devem ser parceiros.
There are more women than men here. Tem mais mulheres do que homens aqui.

C
B
C

change

mudar – mudo, trocar – troco, trôco

A
B
C

Some things never change.
Do you have change for a 50 (fifty)?
Have you ever changed your plans at
the last hour?

Algumas coisas nunca mudam.
Você tem troco pra 50 (cinqüenta)?
Você já mudou seus planos de última
hora?

182

went
She went to the doctor.
They went to Disneyland last month.
When I was four, I went to that beach.

fui, foi, fomos, foram
Ela foi ao médico.
Eles foram à Disneylândia no mês passado.
Quanto eu tinha 4 anos, eu fui naquela praia.

light

luz, sinal

Turn left at the first traffic light.
Please, turn off the light. It's one a.m!
Her mind is light years ahead than mine.

Vire à esquerda no primeiro sinal de trânsito.
Por favor, desligue a luz. É uma da manhã!
A mente dela está anos-luz à frente da minha.

kind

tipo, espécie, bom, bondoso

Please, be kind to her!
What kind of movies do you like?
What kind of job are you looking for?

Por favor, seja bonzinho com ela!
Que tipo de filmes você gosta?
Que tipo de emprego você está procurando?

off

desligado, desligada, tirar

He's off at the moment.
I can't get the lid off this jar.
Could you please turn the TV off?

Ele não está no momento.
Não consigo tirar a tampa dessa jarra.
Pode desligar a TV?

need
Friends need to be loyal.
I need to find a better job.
What do you need to be happy?

precisar – preciso, necessitar
Os amigos precisam ser leais.
Eu precido encontrar um emprego melhor.
O que você precisa para ser feliz?
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house

casa

In how many houses did you live?
She told me that our house was on fire!
He wakes the whole house when he
comes in!

Em quantas casas você já morou?
Ela disse que nossa casa pegou fogo!
Ele acorda a casa inteira toda vez que ele
chega!

picture

foto, imagem

Let's take a picture together?
We couldn't get a clear picture.
My aunt hates having her picture
taken.

Vamos tirar uma foto juntos?
Não conseguimos uma boa imagem.
Minha tia detesta tirar fotos.

try

tentar, experimentar

Did you try that recipe?
The line is busy. Try a bit later.
Don't try to learn Portuguese by
simply memorizing words, OK?

Você experimentou aquela receita?
A linha está ocupada. Tente mais tarde.
Não tente aprender Português tentando
apenas memorizar palavras, OK?

us
Join us and enjoy the ride!
He promised us to be here at 7.
Thank you for teaching us so much.

nós, nos, a gente
Junte-se a nós e aproveite a viagem!
Ele nos prometeu chegar às sete.
Obrigado por nos ensinar tanto.

again

de novo, outra vez, novamente

Let me try again!
I will never get there alone again!
Why don‟t you invite her to go out
again?

Me deixa tentar de novo!
Nunca vou lá sozinha outra vez!
Por que você não a convida para sair de
novo?

animal

animal

Do you like animals?
Which animal is the king of the jungle?
He drives like an animal!

Você gosta de animais?
Qual animal é o rei da selva?
Ele dirige como um animal!

point

ponta, apontar, assunto

That knife has a very sharp point.
Son! Haven‟t I told you not to point
your finger at people?
Let'se go straight to the point. We don‟t
have the whole day!

Essa faca tem uma ponta muito afiada.
Filho! Eu já não te falei pra não apontar o
dedo para as pessoas?
Vamos direto ao assunto. Não temos o dia
inteiro!
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mother

mãe

May I talk to your mother?
Necessity is the mother of invention.
She was 40 when she got married.

Posso falar com a sua mãe?
A necessidade é a mãe da invenção.
Ela tinha quarenta anos quando se casou.

world

mundo

I didn't watch the World Cup final.
The World War Two ended in 1945.
This world is getting so complicated!

Eu não assisti à final da Copa do Mundo.
A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945.
Este mundo está ficando tão complicado.

near

perto, próximo, próxima

Is there a bank near here?
I keept a dictionary near at hand.
Do you live near of far from here?

Tem algum banco aqui perto?
Eu mantenho um dicionário sempre à mão.
Você mora perto ou longe daqui?

build
Rome wasn't built in a day.
Their house was built of stones.
We must build a better future for them.

construir, fazer, edificar
Roma não foi feita num dia.
A casa deles foi construída de pedras.

self

mim mesmo (a), si mesmo (a)

Don‟t be so self-centered!
My son has finally found his true self.
Overcoming selfishness is a great victory.

Não seja tão centrado em si mesmo!
Meu filho finalmente encontrou-se.
Vencer o egoísmo é uma grande vitória.

earth

terra, planeta, aterrar

This earth is very fertile.
We must care better for the Earth.
He got a nasty shock. The heater
wasn‟t earthed properly!

Esta terra é muito fértil.
Precisamos cuidar melhor do planeta.
Ele levou um baita choque. O aquecedor não
estava bem aterrado.

father

pai

My father is a musician.
Where is your father from?
She considers her father as a hero.

Meu pai é músico.
De onde é o seu pai?
Ela considera o pai um herói.

head
He heads a huge organization.
Have you got a headache again?
Who has put that idea into your head?

cabeça, líder
Ele lidera uma grande organização.
Você está com dor de cabeça de novo?
Quem colocou essa idéia na sua cabeça?

Precisamos construir um futuro melhor para eles.
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stand

suportar, levantar, significar

I can't stand his voice!
Every stood up when she came in.
What do those initials stand for?

Não suporto a voz dele!
Todo mundo se levantou quando ela entrou.
O que significam essas iniciais?

own
Are you the owner of that car?
Why don't you do it on your own?
Each region in Brazil has its own
characteristics.

ter, possuir, ser dono; por si mesmo
Você é o dono daquele carro?
Por que você não faz por sua conta?
Cada região do Brazil tem suas próprias
características.

page

página

How many pages have you read?
For further information, see page 104.
This is my favorite Web page!

Quantas páginas você já leu?
Para maiores informações, vide página 104.
Esta é minha página preferida da Internet!

should

deveria

I think you should see a doctor before
it gets worse.
I should have written to him earlier.
Now it is already too late.
Why should anyone study a language
that is not spoken anymore?

Eu acho que você deve ir ao médico
antes que piore.
Eu deveria ter escrito para ele antes.
Agora é tarde demais.
Por que alguém estudaria uma língua que
não é mais falada?

country

país, campo

Country life is much healthier.
How many countries do you know?
I would you like to visit your country...

A vida no interior é muito mais saudável.
Quantos países você conhece?
Eu gostaria de visitar seu país...

found
I‟ve finally found the keyword!
I‟ve already found the whole truth.
How did you find these „Common
Portuguese Words‟?

achar – achei, encontrar – encontrei
Eu finalmente encontrei a palavra-chave!
Eu já descobri toda a verdade.
Como você achou estas „Palavras Comuns
em Português‟?

answer

responder

What's the answer to letter 'B'?
Qual é a resposta da letra 'B'?
He hasn‟t given us an answer yet.
Ele ainda não nos deu uma resposta.
Do you think you have all the answers? Você acha que tem todas as respostas?
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Week 5 – Words 209 to 260
209

A
B
C

210

A
B
C
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A
B
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A
B
C
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A
B
C
215

A
B
C

school

escola

Our school is being repaired this year.
How old were you when you started
school?
In Brazil, the volunteers who help at
schools are called School Friends.

Nossa escola está sendo reformada este ano.
Com que idade você começou a estudar?

grow

crescer – cresço

We grew up together.
Everybody needs to grow.
Money doesn't grow on trees.

Nós crescemos juntos.
Todo mundo precisa crescer.
O dinheiro não cresce em árvores.

study

estudar – estudo

Do you like to study?
When do you usually study?
How long have you been studying?

Você gosta de estudar?
Quando você geralmente estuda?
Há quanto tempo você estuda?

still

ainda

I still don't know.
We are still hungry!
He says he still is the same guy.

Eu ainda não sei.
Nós ainda estamos com fome!
Ele diz que ainda é o mesmo cara.

learn

aprender – aprendo

What else would you like to learn?
We are learning how to play the violin!
The more you learn, the more you can.

O quê mais você gostaria de aprender?
Nós estamos aprendendo a tocar violino!
Quanto mais você aprende, mais você pode.

plant

plantar, planta; cultivar

I've never planted a tree.
She grows many plants in her yard.
Some plants grow better in the shade.

Eu nunca plantei uma árvore.
Ela cultiva muitas plantas no quintal.
Algumas plantas crescem melhor na sombra.

cover

capa, cobrir – cubro

I read that book from cover to cover.
She covered the boy with a blanket.
They covered the face in shame.

Eu li aquele livro de capa a capa.
Ela cobriu o garoto com o cobertor.
Eles cobriram o rosto de vergonha.

No Brasil, os voluntários que ajudam nas
escolas são chamados de Amigos da Escola.
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food

comida, alimento

How often do you buy food?
My nephew is allergic to certain foods.
Have we got enough food for today?

Com que freqüência você compra comida?
Meu sobrinho é alérgico a certos alimentos.
Temos comida suficiente para hoje?

sun

sol

I just love sunny days.
The sunset is so beautiful.
Japan is the Land of the Rising Sun.

Eu adoro dias de sol.
O pôr-do-sol é muito bonito.
O Japão é a Terra do Sol Nascente.

four

quatro

A
B
C

What is six plus four?
We arrived four hours late.
There were four children in the room.

Quanto é seis mais quatro?
Nós chegamos com quatro horas de atraso.
Havia quatro crianças na sala.

219

between
I avoid eating between meals.
She weighs between 50 and 60 Kg.
There‟s nothing between us anymore.

entre
Eu evito comer entre as refeições.
Ela pesa entre cinqüenta e sessenta quilos.
Não há mais nada entre nós.

state

estado

The lady was in a state of shock.
She was in a confused state of mind.
In which State do you prefer to learn
Portuguese: Rio or São Paulo?

A senhora estava em estado de choque.
Ela estava em estado de confusão mental.
Em qual estado você prefere aprender
Português: Rio ou São Paulo?

keep

guarde – guardo, continuar, cumprir

Keep the change.
It‟s better to keep your word...
Keep trying. You will succeed.

Guarde o troco.
É melhor cumprir sua palavra...
Continue tentando. Você vai conseguir.

eye

olho

Beauty is in the eye of the beholder.
I can‟t see clearly with my right eye.
Want to learn Portuguese words by
heart? Keep an eye on them!

A beleza está nos olhos de quem vê.
Eu não enxergo bem com o olho direito.
Quer aprender as palavras comuns em
Português? Fique de olho nelas!

never
Never say never.
Better late than never.
I have never been abroad.

nunca
Nunca diga nunca.
Antes tarde do que nunca.
Eu nunca estive no exterior.
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last

último, última, passado, passada

What's your last name?
Where did you go last night?
This is the last time that I tell you...

Qual é o seu sobrenome? (último nome)
Onde você foi noite passada?
É a última vez que eu vou te falar...

let
Let me see.
Let's suppose you are right...
Why don't you let him go alone?

deixa, deixe, (let us: vamos)
Deixe-me ver.
Vamos supor que você esteja certo...
Por que você não o deixa ir sozinho?

thought

pensar, pensamento

I thought they were just friends...
He thought we could do it all alone.
This was the first thought that I had.

Pensei que eles fossem só amigos...
Ele pensou que podia fazer sozinho.
Este foi o primeiro pensamento que eu tive.

city

cidade

Do you know our city?
In how many cities did you work?
Rio de Janeiro is a perfect city to learn
Portuguese.

Você conhece nossa cidade?
Em quantas cidades você trabalhou?
O Rio de Janeiro é uma cidade perfeita para
se aprender Português.

tree

árvore

We rested under a tree for shade.
Have you ever seen a bonsai tree?
My wife is working to complete our
family tree.

Descansamos sob a sombra de uma árvore.
Já viu uma árvore bonsai?
Ela está trabalhando pra completar nossa
árvore genealógica.

cross

cruzar, atravessar

He can cross the river swimming.
It's not safe to cross the road on foot.
Cross the bridge and turn right at the
next corner.

Ele consegue atravessar o rio nadando.
Não é seguro cruzar a pista a pé.
Atravesse a ponte e vire à direita na
próxima esquina.

farm

fazenda, campo, interior

Would you like to be a farmer?
My grandfather has lived all his life in
the farm.
Life in the farm is much healthier than
in the city.

Você gostaria de ser fazendeiro?
Meu avô morou toda sua vida na fazenda.
A vida no campo é muito mais saudável
do que na cidade.
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hard

duro, dura, bastante, difícil

Life is short. Play hard.
The book had a hard cover.
Study hard. It is worthwhile.

A vida é curta. Jogue duro.
O livro tinha capa dura.
Estude bastante. Vale à pena.

Start
Why don‟t we start it all again?
What time does the session start?
Press the green button to start it.

começar – comecei, iniciar – iniciei
Por que não começamos tudo de novo?
À que horas começa a sessão?
Aperte o botão verde para começar.

might

pode, poderia

He might have been with us.
I might visit you next year again.
Watch out! It might be dangerous.

Ele poderia ter estado com a gente.
Eu poderia visitar vocês no ano que vem.
Cuidado! Pode ser perigoso.

story

história, estória

That's another story.
Have you seen 'Toy Story'?
She told us very beautiful stories.

Mas essa é uma outra história...
Você viu 'Toy Story'?
Ela nos contava estórias muito bonitas.

saw

vi, viu, vimos, viram – via, viam

I saw her again last night.
When I saw her face, I believed.
He saw the scene in black and white.

Eu a vi de novo ontem à noite.
Quando eu vi o rosto dela, eu acreditei.
Ele viu a cena em preto e branco.

far
Do you live far from here?
I can't live so far from you.
How far is it from Rio to Fortaleza?

longe, distante
Você mora longe daqui?
Eu não posso viver tão longe de você.
Qual é a distância entre o Rio e São Paulo?

sea

mar

He lives by the sea.
There was a sea of little smiling faces.
There are lost treasures under the sea.

Ele mora à beira-mar.
Havia um mar de carinhas sorridentes.
Existem tesouros perdidos no fundo do mar.

draw

desenhar – desenho

I don't know how to draw.
My brother draws very well.
I need to learn how to draw.

Eu não sei desenhar.
Meu irmão desenha muito bem.
Eu preciso aprender a desenhar.
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left

saí, saiu, saíram; esquerda

They left after midnight.
He left the house by the back door.
Turn left at the traffic light. You can't
miss it!

Eles saíram depois da meia-noite.
Ele saiu da casa pela porta dos fundos.
Vire à esquerda no sinal luminoso. Você
não vai errar!

late
It was late at night.
Did you get up late again?
He usually works late at the end of the
month.

tarde, atrasado
Já era tarde da noite.
Você acordou atrasado de novo?
Ele geralmente faz serão no fim do mês.

run

correr – corro

Let's run away!
A little girl ran up to me, crying for her
mummy.
Some athletes can run 100 meters in
only 12 seconds!

Vamos correr!
Uma garotinha correu para o meu lado,
chorando pela mãe.
Algumas atletas conseguem correr 100
metros em apenas 12 segundos!

don’t

não

I don't know.
Why don't you buy another one?
I'm sorry. I still don't understand
Portuguese...

Eu não sei.
Por que você não compra um outro?
Desculpe. Eu ainda não entendo Português...

while

enquanto, um pouco, logo

I will be fine in a while.
She only stayed for a short while.
While we were out, they ate
everything.

Eu ficarei bem logo, logo.
Ela só ficou um pouquinho.
Enquanto estávamos fora, eles comeram
tudo.

press

pressionar, apertar, passar

Press down firmly on the lever.
Can you give this shirt a quick press?
Press that button to stop the machine.

Pressione a alavanca com força para baixo.
Você pode passar esta camisa?
Aperte aquele botão para parar a máquina.

close

fechar, fecho

Close the door, please.
What time does it close?
Close your eyes - I've got a surprise for
you.

Feche a porta, por favor.
À que horas fecha?
Feche os olhos – Eu tenho uma suspresa
pra você.
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night

noite

Good night.
I didn't sleep well last night.
That was a very lonely night.

Boa noite.
Eu não dormi bem noite passada.
Aquela foi uma noite muito solitária.

real

verdadeiro, de verdade, real

He is a real gentleman.
Friendship is a real treasure.
Real friends we can never forget.

Ele é um verdadeiro cavalheiro.
A amizade é um verdadeiro tesouro.
Amigos de verdade nunca se pode esquecer.

life

vida

Life is such a wonderful thing.
Her husband lost his life in the war.
Enjoy your life the very best you can.

A vida é uma coisa maravilhosa.
O esposo dela perdeu a vida na guerra.
Aproveite ao máximo sua vida.

few
Few things can disturb nowadayst.
He is saying just a few words lately.
I've got a few questions about the
Portuguese language.

pouco, pouca, poucos, poucas
Poucas coisas me incomodam hoje em dia.
Ele está falando muito pouco ultimamente.
Eu tenho algumas perguntas sobre a
língua portuguesa.

north

norte

North, South, East or West?
They‟ve gone towards North.
They‟ve lived in North America.

Norte, Sul, Leste ou Oeste?
Eles foram para o Norte.
Eles já moraram na América do Norte.

open

abrir – abro, aberto, aberta

Could you open the window, please?
You‟ve forgotten the door open again.
It‟s better for them to open their eyes!

Poderia abrir a janela, por favor?
Você esqueceu a porta aberta de novo.
É melhor que eles abram os olhos!

seem

parecer, parece

He seemed a bit upset yesterday.
She seems younger than her sister.

Ele parecia um pouco triste ontem.
Ela parece mais jovem do que a irmã.

It seems to me that you are learning these
Portuguese words quite soon.

Me parece que você está aprendendo estas palavras
em Português rapidinho.

together
We have been together for 35 years!
They like very much to play together.
We can be together forever someday.

juntos, juntas
Estamos juntos há trinta e cinco anos!
Eles gostam muito de brincar juntos.
Pdemos ficar juntos pra sempre algum dia.
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next

próximo, próxima, próximos, próximas

Next!
Be careful next time.
Take the next turning on the left.

O próximo!
Tenha cuidado da próxima vez.
Vire a próxima à esquerda.

white
She was all in white.
They painted her house in white.
White and blue are my favorite colors.

branco, branca, brancos, brancas
Ela estava toda de branco.
Eles pintaram a casa dela de branco.
Branco e azul são minhas cores preferidas.

children

filhos, crianças

My children are 15, 13 and 11.
How many children do you have?
Some people are eternal children.

Meus filhos têm 15, 13 e 11 anos.
Quantos filhos vocês têm?
Algumas pessoas são eternas chianças.

begin

começar – começo, iniciar – inicio

What time did the session begin?
When he heard the news, he began to
cry.
When did you begin to learn
Portuguese?

Que horas começou a sessão?
Quando ele ouviu as novidades, começou
a chorar.
Quando você começou a aprender
Português?

got

ter, conseguir, tirar, obter

A
B
C

You've got a friend in me.
She got an 'A' in her exam!
I've finally got the job of my life!

Você tem um amigo em mim.
Ela tirou 'A' na prova!
Finalmente consegui o emprego da minha
vida!

259

walk
She walks like a model.
Walk faster. We are late.
They get a walk every morning.

andar – ando, caminhar – caminho
Ela anda igual a uma modelo.
Anda mais rápido. Nós estamos atrasados.
Eles caminham todas as manhãs.

example

exemplo

See the example below.
He has never set good example for the
boys.
Parents are usually the children's best
example.

Veja o exemplo abaixo.
Ele nunca deu um bom exemplo para os
garotos.
Os pais costumam ser o melhor exemplo
dos filhos.
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Week 6 – Words 261 to 312
ease

aliviar, calmo, acalmar, amenizar

I hope this pill is going to ease the
pain.
If it will ease your mind, I‟ll send you a
brand new one.
To ease the problem, why don‟t you tell
your mother?

Espero que este comprimido alivie a dor.

paper

papel

Have you got some wrapping paper?
Bibles are printed in thin paper.
Recycled paper is very popular
nowadays.

Você tem papel de presente?
As Bíblias são impressas em papel fino.
O papel reciclado é bem popular hoje em dia.

group

banda, agrupar, grupo

What‟s your favorite group?
We all grouped together around her.
This is already the sixth group of
Common Portuguese Words!

Qual é a sua banda preferida?
Nós todos nos agrupamos ao redor dela.
Este já é o sexto grupo das Palavras Comuns
em Português!

always

sempre

A
B
C

I will always remember you.
The customer is always right.
She always spells my name wrong?

Eu vou sempre me lembrar de você.
O freguês sempre tem razão.
Ela sempre soletra meu nome errado.

265

music
Can you read music?
Do you like Brazilian music?
What kind of music do you listen to?

música
Você sabe ler música?
Você gosta da música brasileira?
Que tipo de música você gosta de ouvir?

those
Those were unforgettable days.
It has just been one of those days...
Where have you put those old shoes?

esses, essas, aqueles, aquelas,
Aqueles foram dias inesquecíveis.
É apenas um daqueles dias...
Onde você colocou aqueles sapatos velhos?

both

os dois, as duas, ambos

261
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C

262
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C

263

A
B
C

264

A
B
C
266

A
B
C
267

A
B
C

Se isso te deixa mais calmo, vou te mandar
um novinho em folha.
Para amenizar o problema, por que você não
conta pra sua mãe?

I loved both of them.
Eu adorei os dois.
Both of us know who they are.
Nós dois sabemos quem eles são.
They were both good teachers.
Ambos eram bons professores.
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mark

marca

Scars are marks of the past.
Put a mark next to the correct word.
The experience has left deep marks.

Cicatrizes são marcas do passado.
Faça uma marca próxima à palavra correta.
A experiência deixou marcas profundas.

often
I often sleep after midnight.
How often do you wash your car?
I want to learn Portuguese more often.

geralmente, com freqüência
Eu geralmente durmo depois da meia-noite.
Com que freqüência você lava seu carro?
Eu quero aprender Português com mais
freqüência.

letter

carta, letras

Her letters made me cry.
Did you write any letter last year?
Haven‟t you received my letter?

As cartas dela me fizeram chorar.
Você escreveu alguma carta ano passado?
Você não recebeu minha carta?

until

até, até que, para

He waited for you until noon.
Stay until the rain has stopped.
Never put off until tomorrow what you
can do today.

Ele esperou por você até meio-dia.
Fique aqui até a chuva passar.
Nunca deixe para amanhã o que se pode
fazer hoje.

mile

milha

We are a hundred miles from home.
The speed limit is 30 miles per hour.

O limite de velocidade é de trinta milhas por hora.

The nearest town is miles away from here.

A cidade mais próxima fica a milhas daqui.

river
We rested on the riverbank.
They sailed slowly down the river.
Can you cross the river swimming?

rio
Nós descansamos na beira do rio.
Eles desceram vagarosamente o rio.
Você consegue atravessar o rio a nado?

car

carro

Where did he park his car?
When did you buy your first car?
He bought another second-hand car.

Onde ele estacionou o carro?
Quando você comprou seu primeiro carro?
Ele comprou um outro carro de segunda mão.

feet

pés

His feet were still wet.
Jump with your both feet!
Clean your feet before entering!

Os pés dele ainda estavam molhados.
Pule com os dois pés!
Limpe os pés antes de entrar!

Estamos a cem milhas de distância de casa.
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I just don‟t care.
Eu nem ligo.
If roads are wet, drive with care.
Com a estrada molhada, dirija com cuidado.
People don‟t care how much you know. As pessoas se importam com o quanto você
sabe.
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second

segundo, segunda

There are sixty seconds in a minute.
This was the second time that I told
him not to chat.
Have you got a second?

Cada minuto tem sessenta segundos.
Esta foi a segunda vez que que falei para ele
não conversar.
Você tem um segundo?

book

livro

My life is an open book.
You shouldn‟t judge a book by its
cover.
The book is on the table! (I thought I‟d
never say this phrase!)

Minha vida é um livro aberto.
Você não deve julgar um livro pela capa.

carry
Would you like me to carry it for you?
These boxes are too heavy for me to
carry on my own.
Can you help me to carry these bags?

carregar
Quer que eu carregue pra você?
Estas caixas são muito pesadas para eu
carregar sozinho.
Pode me ajudar a carregar estas sacolas?

took

interpretar, levar, pegar

I believe she took me wrong.
It took me 10 years to graduate!
His mother took him by his arm.

Acredito que ela me interpretou mal.
Levei dez anos para me formar!
A mãe dele o pegou pelo braço.

science

ciência

Science performs miracles.
What do you think of Science?
Learning Portuguese is not rocket
science, right?

A Ciência faz milagres.
O que você acha da Ciência?
Aprender Português não é bicho de sete
cabeças, certo?

eat

comer, almoçar

Do you eat meat?
We usually eat at about 1 p.m.
I don‟t feel like eating right now.

Você come carne?
Nós geralmente almoçamos a uma tarde.
Eu não estou a fim de comer agora.

O livro está sobre a mesa! (Pensei que nunca
fosse dizer essa frase!)
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quarto, sala, cômodo

She‟s upstairs in her room.
I think she is in the living room.
How many rooms are there?

Ela está lá em cima no quarto.
Eu acho que ela está na sala.
São quantos cômodos?

friend
True friends are forever.
That‟s what friends are for.
We‟ve been friends for years.

amigo, amiga
Os amigos de verdade são para sempre.
É para isso que existem os amigos.
Nós somos amigos há anos.

began

comecei, começou, começaram

I began the book three months ago.
Do you know why she began to cry?
He began by singing „Waters of March‟.

Eu comecei o livro há três meses atrás.
Você sabe porquê ela começou a chorar?
Ele começou cantando „Águas de Março‟.

idea

idéia

She is full of great ideas.
I have no idea where we‟re going...

Ela é cheia de boas idéias.
Não tenho nem idéia de onde estamos indo...
Tive uma idéia - por que não vamos de carro?

fish
I don‟t like fish.
She felt like a fish out of water.
He caught the biggest fish I‟ve ever seen!

peixe
Eu não gosto de peixe.
Ela se sentiu como um peixe fora d‟água.
Meu tio pegou o maior peixe que eu já vi!

mountain

monte, montanha

I‟ve got a mountain of work to do.
Eu tenho um monte de trabalho pra fazer.
Which is the biggest mountain in Peru? Qual é a maior montanha do Peru?
Would you like to go to the mountains? Você gostaria de passear nas montanhas?
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I‟ve got an idea - why don‟t we go by car?
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stop

parar, pare, parado

We couldn‟t stop laughing!
My watch must have stopped.
Stop the car, I want to get out!

Não conseguimos parar de rir!
Meu relógio deve ter parado.
Pare o carro, eu quero descer!

once

uma vez

Once I had a dream about that.
At least once I had that chance!
Once you've learned Portuguese with
these common words you can aply
them to learn any language!

Uma vez eu tive um sonho sobre isso.
Ao menos uma vez eu tive essa chance!
Uma vez que tenha aprendido inglês com
estas palavras comuns você pode aplicá-las
ao aprendizado de qualquer idioma!
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base

base

Their main base is in Brazil.
We‟re aiming to expand our student
base.
I drank in a crystal glass with a heavy
base.

A base principal deles é no Brasil.
Nosso objetivo é aumentar nossa base de
estudantes.
Eu bebi num copo de cristal com a base
reforçada.

hear

ouvir, escutar

A
B

Did you hear that?
Speak louder, please. I can‟t hear you!

C

Can you hear me well?

Você ouviu isso?
Fale mais alto, por favor. Não consigo te
ouvir!
Você está me ouvindo bem?

horse

cavalo

I knew it was a Trojan horse!
Do you know how to ride a horse?
Horses are very obedient animals.

Eu sabia que era um cavalo de Tróia!
Você sabe andar a cavalo?
Os cavalos são animais muito obedientes.

cut
Where did you have your hair cut?
She cut the cake into twelve pieces
and gave each of us a slice.
To cut a long story short, we married
after 5 months.

cortar – cortei, encurtar
Onde você cortou o cabelo?
Ela cortou o bolo em doze pedaços e deu um
pra cada um.
Para encurtar a história, nós nos casamos
depois de 5 meses.

sure

certo, seguro, certeza, certificar

Are you sure?
I am sure they have been dating.
Make sure you‟re learning Portuguese
in your free time.

Tem certeza?
Tenho certeza que eles estão namorando.
Aproveite para aprender Português nas
horas vagas.

watch

relógio; assistir, ver

My watch stopped again!
I got the feeling I was being watched.
I watched him disappearing on the horizon.

Meu relógio parou de novo!
Tive a sensação de estar sendo observado.
Eu o vi desaparecendo no horizonte.

color

cor

What color are her eyes?
What‟s your favorite color?
I want all the photos in color.

Qual a cor dos olhos dela?
Qual é a sua cor preferida?
Eu quero todas as fotos coloridas.
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face

cara, rosto, passar por, enfrentar, encarar

It‟s hard to face the truth.
They‟ve never talked face-to-face.
We‟ve faced many troubles together.

É difícil encarar a verdade.
Eles nunca conversaram cara-a-cara.
Nós passamos por muitas dificuldades juntos.

wood

floresta, madeira, lenha

They got lost in the wood.
It will be on Friday 13th, knock wood.
Let‟s gather some wood to build a fire?

Eles se perderam na floresta.
Vai ser na Sexta-feira treze, bata na madeira.
Vamos juntar lenha pra fazer uma fogueira?

main

mais importante, principal

The main thing is not to worry.

A coisa mais importante é não se preocupar.

The main problem was the lack of interest.
One of the main reasons why I want to
learn Portuguese is to visit Brazil.

O problema principal foi a falta de interesse.
Um das razões principais porque eu quero
aprender Português é para visitar o Brasil.

enough

suficiente, bastante

I have seen enough now.
Have you had enough to eat?
Is there enough cake for everyone?

Já vi o suficiente.
Você já comeu o bastante?
Tem bolo suficiente pra todo mundo?

plain

liso, claro

She was beautiful in that plain red dress.

Ela estava linda naquele vestido vermelho liso.

Can you speak plain English?
It‟s plain for me that you are learning it.

Você pode rasgar o verbo?
Pra mim está claro que você está aprendendo.

girl

garota, menina

My youngest girl is five.
They have two girls and a boy.
The girls at work complain a lot!

Minha caçula tem cinco anos.
Eles têm duas garotas e um menino.
As meninas do trabalho vivem reclamando!

usual

de costume, como sempre, de sempre

He went to bed at his usual time.
I found the keys in their usual place.
She was, as usual, quick to respond.

Ele foi para cama no horário de costume.
Eu achei as chaves no local de sempre.
Ela foi, como sempre, rápida em responder.

young
He is my youngest son.
Her boyfriend is very young!
She is 5 years younger than me.

novo, nova, jovem
Ele é meu filho caçula.
O namorado dela é bem novinho!
Ela é cinco anos mais nova do que eu.
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ready

pronto, pronta, prontos, prontas

He said that the work is ready.
Are you ready to order?
Are you ready? Let‟s go!

Ele disse que o trabalho está pronto.
Pronto pra fazer o pedido?
Você está pronta? Vamos lá!

above

acima, a partir

All of the above have been invited.
Above all, I would like to thank you.

Todos os acima relacionados foram convidados.

The game was for kids aged 3 and above.

Acima de tudo, eu gostaria de te agradecer...
O jogo era pra crianças a partir dos três anos.

ever

já, até

Have you ever been to Brazil?
The results are better than ever.
We‟ve been celebrating ever since.

Você já esteve no Brasil?
Os resultados são os melhores possíveis.
Estamos comemorando até hoje!

red
Her favorite color was red.
She‟s got lots of red lipsticks.
She has got red cheeks.

vermelho, vermelha, vermelhos
A cor preferida dela é vermelho.
Ela tem um monte de batões vermelhos.
Ela ficou com as bochechas vermelhas.

list

lista, alistar

Is your name on the list?
Have you brought the shopping list?
Can you list 5 languages that you
would like to learn?

Seu nome está na lista?
Você trouxe a lista de compras?
Pode alistar cinco idiomas que você gostaria
de aprender?

though

embora

He hasn‟t phoned, though he said he
would.
Though we are neighbors, we‟ve never
talked.
I believe she‟s coming next week,
though I don‟t know which day.

Ele não telefonou, embora tenha dito que iria.

feel

sentir – sinto, sente, semtem

Please, feel at home.
Is she feeling better now?
How are you feeling, now that you are
almost finishing these Portuguese
words?

Por favor, sinta-se em casa.
Ela está se sentindo melhor agora?
Como se sente, agora que está quase
terminando estas palavras em Português?

Embora sejamos vizinhos, nós nunca
conversamos.
Acredito que ela vem na próxima semana,
embora eu não saiba o dia exato.
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Week 7 – Words 313 to 365
talk

falar, conversa, conversar

Talk to me, please.
Let‟s talk about it?
Why don‟t you talk to him later?

Fale comigo, por favor.
Vamos conversar sobre isso?
Por que você não conversa com ele de novo?

bird

pássaro, passarinho

A

A little bird told me you are dating...

C
B

She is feeling free as a bird...
A bird in the hand is worth two in the
bush.

Um passarinho me contou que vocês estão
namorando...
Ela se sente livre como um passarinho...
É melhor um pássaro na mão do que dois
voando.

soon

logo, em breve

I will be back soon.
I hope she gets better soon.
As soon as you finish these Common
Words, test your Portuguese.

Volto logo.
Espero que ela melhore logo.
Tão logo termine estas Palavras Comuns,
teste seu Português.

body

corpo

313

A
B
C
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315

A
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316

The spirit ant the body are the soul of man. O espírito e o corpo são a alma do homem.

A
C
B

He has an adult body, but a child‟s mind.
His body language that showed us that
he was very upset.

Ele tem corpo de adulto, mas mente de criança.
A linguagem corporal dele mostrava que ele
estava bem triste.

dog

cão, cachorro

A dog is a man‟s best friend.
How many dogs do they have?
That dog barked the whole night again!

O cão é o melhor amigo do homem.
Quantos cachorros eles tem?
Aquele cachorro latiu a noite inteira de novo.

family

família

A
B
C

How is your family?
They have a very beautiful family.
My family is my most precious treasure.

Como vai sua família?
Eles têm uma família muito bonita.
Minha família é meu tesouro mais precioso.

319

direct
I like his frank and direct manner.
They took direct control of the project.

direto, direta
Eu gosto da maneira franca e direta dele.
Eles assumiram o controle direto do projeto.
Ele negou qualquer envolvimento direto com
o caso.

317

A
B
C
318

A
B
C

He denied any direct involvement in the
deal.
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A
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pose

posar, pôr, impôr, propor

We all posed for a photograph.
The war posed a threat to the people.
Who posed that stupid question?

Nós todos posamos para uma foto.
A guerra impunha temor no povo.
Quem fez essa pergunta idiota?

leave

sair, partir, deixar

He has just left.
Ele acabou de sair.
Don‟t leave me now.
Não me deixe agora.
Never leave home without an umbrella. Nunca saia de casa sem um guarda-chuvas.

A
B
C
322

A
B
C
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A
B
C
324

A
B
C
325

A
B
C
326

A
B
C

song

música, canção

May I sing a song?
Everybody loves love songs.
What‟s your favorite Brazilian song?

Posso cantar uma música?
Todo mundo adora canções de amor.
Qual é sua música brasileira preferida?

measure
This set measures your heart rate.
I don‟t think this is a safe measure.
Did you measure that footsprint?

medir, medida
Este aparelho mede as batidas do coração.
Eu não acho que seja uma medida segura.
Você mediu aquela pegada?

door

porta

Could you shut the door, please?
Don‟t shut the doors behind yourself.
Their front door was painted in black!

Pode fechar a porta, por favor?
Não feche as portas atrás de si mesmo.
A porta da frente deles foi pintada de preto!

product

produto

What‟s your main product?
Our product is so good it sells itself.
Language learning is our product.

Qual é seu produto principal?
O produto é tão bom que vende por si mesmo.
Aprendizagem de idiomas é o nosso produto.

black

preto, preta, pretos, pretas

Can you lend me your black tie?
Did you watch the serial „Men in Black‟?

Pode me emprestar sua gravata preta?
Você acredita que gato preto dá azar?
Você assistiu a séria „Homens de Preto‟?

short
The short form is „Unicef‟.
He is short, but his sister is very tall.
Anyone can learn Portuguese in a short
while with these Common Words!

abreviado, baixo, rápido, curto, pequeno
A forma abreviada é „Unicef‟.
Ele é baixinho, mas a irmã dele é bem alta.
Qualquer um pode aprender Português com
estas Palavras Comuns rapidinho!

Do you believe a black cat brings bad luck?

327

A
B
C
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A
B
C
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A
B
C
331

A
B
C
332

A
B
C

333

A
B
C

334

A
B
C
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numeral

número, numeral

Numerals are everywhere.
The numerals were all in bold.
How many numerals can you see in
that board?

Os numerais estão por toda parte.
Os numerais estavam todos em negrito.
Quantos números você vê naquele quadro?

class
Did you like the class?
My last class ends at 5:30p.m.
He missed the Portuguese class again.

aula, classe
Você gostou da aula?
Minha última aula termina às cinco e meia.
Ele faltou à aula de Português outra vez.

wind

vento

For us our father ran like the wind.
Don‟t even try to sail against the wind.
There wasn‟t enough wind to fly a kite.

Para nós nosso pai corria como o vento.
Nem tente navegar contra o vento.
Não tinha vento suficiente para soltar pipa.

question

pergunta, questão

That‟s a good question!
Have you got any question?
Many questions remain unanswered.

Boa pergunta!
Vocês tem alguma pergunta?
Muitas perguntas permanecem sem resposta.

happen

acontecer

What‟s happened?
A funny thing happened at school
today.
From now on, anything can happen...

O que aconteceu?
Aconteceu uma coisa engraçada na escola
hoje.
Daqui pra frente, qualquer coisa pode
acontecer.

complete
Our wall took three years to complete.
I‟ve just completed writing my 7th book.
Complete the sentences below with the
correct verbal tense.

completo, completar, terminar
Nosso muro levou três anos para terminar.
Ele acabou de escrever meu sétimo livro.
Complete as sentenças abaixo com o tempo
verbal adequado.

ship

navio, enviar, mandar

They ship books to Brazil every week.
Can you ship them on Monday?
A ship is a large boat for traveling
across the sea.

Eles enviam livros para o Brasil toda semana.
Você pode enviá-los na Segunda?
Um navio é um barco grande que viaja pelo
mar.
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A
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C
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A
B
C

338

A
C
B
339

B
C
A
340

A
B
C
341

B
A
C
342

A
B
C
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area

área

Let‟s clean this area?
This is a very poor area.
Houses in this area are too expensive!

Vamos limpar esta área?
Esta é uma área muito pobre.
As casas nesta área estão caras demais!

half
This glass is half-empty.
Half of the guests didn‟t come.
Half an hour later, they gave up.

meio, meia, metade
Este copo está meio vazio.
A metade dos convidados não vieram.
Meia hora depois, eles desistiram.

rock

rocha, pedra, ninar, rock

The boat struck a rock and sank.
Can you rock the baby until he sleeps?
Elvis was the greatest rock star of all
times.

O barco bateu numa rocha e afundou.
Pode ninar a neném até ele dormir?
O Elvis foi a maior estrela do rock de todos os
tempos.

order

pedido, ordem

Can I take your order?
They lined up in order of age.
Line up in order of height, kids!

Posso anotar seu pedido?
Eles fizeram uma fila por ordem de idade.
Façam fila por ordem de tamanho, criançada!

fire

fogo, fogueira, incêndio

We build a fire on the beach.
The fire destroyed everything.
Where there‟s smoke, there‟s fire.

Nós fizemos uma fogueira na praia.
O incêndio destruiu tudo.
Onde há fumaça, há fogo.

south
He is from South Africa.
The best beaches are in the south.

sul
Ele é da África do Sul.
As melhores praias estão no sul.
Which is the largest city in South America? Qual é a maior cidade da América do Sul?
problem

problema

He had a drinking problem.
I can‟t see any problem with that.
Any problem if I speak in English?

Ele tinha problemas com a bebida.
Não vejo problema nenhum com isso.
Algum problema se eu falar em inglês?

piece

pedaço, parte, peça

She cut the cake into 7 pieces.

Ela cortou o bolo em sete pedaços.
Quantas peças tem o jogo de xadrez?
Este quebra-cabeças está faltando uma peça.

How many pieces are there in the chess?
This jigsaw puzzle has one piece missing.
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C
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A
B
C
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A
B
C

346

A
B
C
347

A
B
C

falei, disse, contei, falou, disse, contou

I told you! I told you!
She told us to hurry up.
He told us not to get there anymore.

Eu te disse! Eu te disse!
Ela nos disse para nos apressarmos.
Ele falou para não irmos mais lá.

knew

soube, sabia, soubesse, conheceu

If only I knew it before...
He knew nothing about that.
When I knew my father I was 18!

Se eu soubesse disso antes...
Ele não sabia nada disso.
Conheci meu pai aos 18 anos!

pass

passar

Could you pass the salt please?
We will never pass this way again!
If you pass a drugstore, could you get
me some medicine?

Pode passar o sal, por favor?
Nunca vamos passar por aqui de novo!
Se você passar por alguma farmácia, pode
me trazer um comprimido?

since
I‟ve been teaching Portuguese since
1993.
My brother moved 2 years ago and I
haven‟t seen him since.
She has been crying since they left.

desde
Eu estou ensinando Português desde 1993.

top

topo, cima

The top steps were broken.

Os degraus do topo estavam quebrados.
Eles pintaram a casa de cima a baixo.
Ele está te esperando no topo da escada.

He is waiting for you at the top of the
stairs.

A
B
C
349

A
B
C

told

We painted the house from top to bottom.

348

©

Meu irmão se mudou há dois anos, e desde
então nunca mais o vi.
Ela está chorando desde que eles se foram.

whole

todo, toda, inteiro, inteira

There‟s a whole month until Christmas.
I spent the whole week learning
Portuguese with these Common Words.
They‟ve finished the whole cake!

Ainda há um mês inteiro até o Natal.
Eu passei a semana inteira aprendendo
Português com estas Palavras Comuns.
Eles comeram o bolo todo!

king

rei

Who is the king of the jungle?
Would you like to be a king? Why?
In the offline world, the 486 owner is
king!

Quem é o rei da selva?
Você gostaria de ser rei? Por quê?
No mundo offline, quem tem um 486 é rei!
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C
B
A
352

A
B
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A
C
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A
B
C
355

B
A
C
356

A
B
C
357

A
B
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space

lugar, espaço

Is there any space for me yet?
Would you like to go into the space?
Leave your comments in the space below.

Ainda tem lugar pra mim?
Você gostaria de ir ao espaço?
Deixe seus comentários no espaço abaixo.

heard

ouvi, ouviu, ouvimos, ouviram, escutei

Have you heard the news?
We still heard when she cried.
I heard a strange noise outside.

Você já ouviu as novidades?
Nós ainda ouvimos quando ela gritou.
Eu ouvi um barulho estranho lá fora.

best

melhor, melhores

He is one of my best friends yet.
What‟s the best way to get there?

Ele ainda é uma dos meus melhores amigos.
Os pais dela só querem o melhor para ela.
Qual é amelhor maneira de chegar lá?

hour
She gets paid by the hour.
There are only 24 hours in a day.
They have been playing for 3 hours!

hora
Ela recebe por hora.
O dia só tem vinte e quatro horas.
Eles estão tocando há três horas!

better

melhor, melhores

Life is much better nowadays.
My wife is much better than I am.
Their relationship couldn‟t be better.

A vida está muito melhor hoje em dia.
Minha esposa é muito melhor do que eu.

true

real, de verdade, verdadeiro (a)

I love true-life stories.
It was too good to be true!
A true friendship is priceless.

Eu adoro histórias baseadas em fatos reais.
Era bom demais pra ser verdade!
Uma amizade de verdade não tem preço.

during

durante, no, na, em

Did you work during last holiday?
The groom fainted during the wedding!

Você trabalhou no último feriado?
O noivo desmaiou durante o casamento!

We woke up several times during the night.

Nós levantamos diversas vezes durante a noite.

hundred

cem, centena

I agree with you one hundred per cent.
I‟ve told you 100 times not to do that!
She knows more than 100 countries!

Eu concordo cem por cento contigo.
Já te disse cem vezes pra não fazer isso!
Ela conhece mais de 100 países!

Her parents only want what is best for her.

353
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O relacionamento deles não poderia estar melhor.
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five

cinco

A
C
B

She usually gets up before five.
My grandmother had five couples!
I‟ve never stayed at a five-star hotel.

Ela geralmente se levanta antes das cinco.
Minha avó teve cinco casais!
Eu nunca fiquei num hotel cinco estrelas.

359

remember
Do you still remember him?
I will always remember her way.
I can‟t remember his phone number.

lembrar – lembro
Você ainda se lembra dele?
Eu sempre me lembrarei do jeito dela.
Não consigo me lembrar do telefone dele.

step

passo

Follow the instructions step by step.
Our daughter is taking her first steps!
I will be with you every step of the way.

Siga as instruções passo a passo.
Nosso filho está dando os primeiros passos.
Estarei contigo a cada passo do caminho.

early

cedo, de manhã

Would you like to study early?
Did you get up early on the weekend?
Want to take a good seat? Arrive early.

Você gostaria de estudar de manhã?
Você acordou cedo no fim de semana?
Quer pegar um bom lugar? Chegue cedo.

hold

segurar – seguro

She held the little baby in her arms.
Can this rope hold my weight?
Hold my hand. Let‟s cross the street.

Ela segurou o bebezinho nos braços.
Essa corda consegue segurar meu peso?
Segure minha mão. Vamos atravessar a rua.

west
America is to the west of Europe.
My parents-in-law live in the west.
West is one of the four cardinal points.

oeste
A América fica ao oeste da Europa.
Meus sogros moram no oeste.
O oeste é um dos quatro pontos cardeais.

ground

chão, solo

He sat down on the ground and cried.
The ground was too hard to dig.

He se sentou no chão e chorou.
O Brazil é um solo fértil para os negócios.
O chão era muito duro pra se cavar.

interest

interesse

I am interested in learning Portuguese.

358
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B
C
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A
B
C

Brazil is a very fertile ground for business.

365

A
B

We lost interest half way through the film.

Estou interessado em aprender Português.
Perdemos o interesse na metade do filme.

C

Are you interested in her?

Você está interessado nela?
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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
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EM, NA, ÀS

UM, UMA

TENHO, TEM, TEMOS

Eu me levanto
às seis todo dia.

Faça uma coisa
de cada vez.

Quantos filhos
você tem?

I get up at six everyday.

Do one thing at a time.

How many children
do you have?

AT

ONE

HAVE

PARA, POR

NO, NA, NOS, NAS

É, ESTÁ, SÃO, ESTÃO

Há uma mensagem
para você.

O que você faz
na Sexta?

De onde você é?

There‟s a message
for you.

What do you do
on Fridays?

Where are you from?

FOR

ON

ARE

TIVE, TEVE

DE, POR, PELO

QUENTE

Ela teve uma
grande surpresa.

O livro foi escrito por
um ex-presidiário

Está muito quente aqui,
não está?

She had a
great surprise.

The book was written
by an ex-prisoner.

It‟s too hot in here,
isn‟t it?

HAD

BY

HOT

COM

TÃO, COMO

EU

Eu moro com meus
pais.

Ele trabalhava como
motorista de táxi.

Eu te amo.

I live with my parents.

He worked as
a taxi driver.

I love you.

WITH

AS

I
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DELE

ELES, ELAS

SER, SEJA

Qual é o
sobrenome dele?

Eles estão aprendendo
Português online.

Eu quero ficar
com você pra sempre.

What is his last name?

They are learning
Portuguese online.

I want to be
with you forever.

HIS

THEY

BE

PALAVRA

MAS

O QUE

Quantas palavras você
sabe em Português?

Eu gostaria de ir com
você, mas não posso.

O que você disse?

How many words do you
know in Portuguese?

I would like to go with
you, but I can‟t.

What did you say?

WORD

BUT

WHAT

ALGUNS

NÓS

POSSO, PODE

Alguns amigos são mais
próximos que irmãos.

Por que não
tentamos de novo?

Todo mundo pode
aprender Português.

Some friends are
closer than brothers.

Why don‟t we try again?

Everyone can
learn Portuguese.

SOME

WE

CAN

ESTA, ESTE

DE, DA, DO, DAS

OU

Esta é sua
última chance!

Ela trabalha das
nove às cinco.

Você mora perto
ou longe daqui?

This is your last chance!

She works from
nine to five.

Do you live near
or far from here?

THIS

FROM

OR
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FORA

OUTRO, OUTRA

ERA, ESTAVA

Está frio lá fora hoje?

Eles foram feitos
um pro outro.

Você estava
sozinho em casa?

Is it cold outside?

They were made
for each other.

Were you
alone at home?

OUT

OTHER

WERE

TODO, TODA

LÁ, AÍ

QUANDO

Você trabalha
a semana inteira?

Não se preocupe.
Eu estarei lá.

Quando vocês
se casaram?

Do you work
all the week?

Don‟t worry.
I will be there.

When did you
get married?

ALL

THERE

WHEN

EM PÉ

USAR

SEU, SUA

Pode ficar de pé
por um momento?

Posso usar
seu telefone?

Qual é o
seu sobrenome?

Can you stand up
for a moment?

May I use
your telephone?

What‟s your last name?

UP

USE

YOUR

COMO

DISSE, DISSERAM

UM, UMA

Como se soletra?

Ele disse que eles estão
bem melhor.

Ela nos contou uma
história interessante...

How do you spell?

He said they are
much better.

She told us
an interesting story...

HOW

SAID

AN
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CADA

ELA

QUAL

Cada dia traz
seus próprios desafios.

Ela é mais esperta
do que você pensa.

Eu nem sei qual é qual!

Each day brings
its own challenges.

She is smarter
than you think.

I don‟t even know
which is which!

EACH

SHE

WHICH

FAÇO, FAÇA, FAZER

DELES, DELAS

TEMPO, HORA, VEZ

Não descanse antes
de fazer o seu melhor.

Você tem o número
do telefone deles?

Que horas são?

Never rest before
you do your best.

Do you have their
telephone number?

What time is it?

DO

THEIR

TIME

SE

FUTURO SIMPLES

O

Se eu fosse você, iria.

Faremos o melhor
que pudermos.

Faça do seu jeito
mesmo!

If I were you, I would go.

We will do our best.

Do do it on
your own way!

IF

WILL

WAY

SOBRE

MUITOS, MUITAS

ENTÃO

Vamos conversar
sobre isso?

Eu não acredito
em muitas coisas...

Somente então
a polícia o prendeu.

Let‟s talk about it?

I don‟t believe
in many things...

Only then the
police arrested him.

ABOUT

MANY

THEN
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ESCREVER

CONDICIONAL

GOSTAR

Eu sempre quis
escrever livros infantis.

Você gostaria
de vir com a gente?

Você gostou do meu
novo corte de cabelo?

I've always wanted to
write children's books.

Would you like
to come with us?

Did you like
my new hair cut?

WRITE

WOULD

LIKE

TÃO

ESTAS

DELA

Muito obrigado por ser
tão paciente com ele.

Que marcas são estas
nas suas mãos?

Você lembrou do
aniversário dela?

Thank you for being
so patient with him.

What are these marks
in your hands?

Did you remember
her birthday?

SO

THESE

HER

LONGA, LONGA

FAZ, FAZER

COISA

É uma longa história...

Faz alguma
diferença?

As coisas estão
melhorando...

It's a long story...

Does it make
any difference?

Things are
getting better...

LONG

MAKE

THING

ELE, DELE

DOIS, DUAS

TEMO

O que você acha dele?

Já são duas da manhã!

Ele tem uma cara
muito engraçada!

What do you think
of him?

It‟s already two
in the morning!

He has a
very funny face!

HIM

TWO

HAS
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OLHA, OLHAR

MAIS

DIA

Olha! A noiva
está chegando...

Quanto mais você sabe,
mais você pode.

Que dia é hoje?

Look! The bride
is coming...

The more you know,
the more you can.

What day is today?

LOOK

MORE

DIA

PODERIA

IR

VEM, VIR

Poderia me trazer
mais um?

Onde você quer
ir hoje à noite?

Por que você não
vem conosco?

Could you please
bring me another one?

Where do you want
to go tonight?

Why don't you
come with us?

COULD

GO

COME

PASSADO SIMPLES

NÚMERO

SOM

Você conheceu
meu pai?

Por favor, anote aqui
seu número de telefone.

Tá ouvindo esse som?

Did you know
my father?

Please, write your
phone number here.

Can you hear
that sound?

DID

NUMBER

SOUND

NÃO

MAIORIA

PESSOAS

Não fume.

Na maioria do tempo
ele trabalha sozinho.

Pessoas inteligentes
estudam idiomas.

No smoking.

Most of the time
he works alone.

Smart people study
foreign languages.

NO

MOST

PEOPLE
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MEU, MINHA

SOBRE

O

É a minha primeira
vez no Brasil.

Não adianta chorar
sobre o leite derramado.

Eu não sei porque, mas
ainda te amo.

This is my first
visit to Brazil.

It's no use crying
over spilt milk.

I don't know why,
but I still love you.

MY

OVER

O

ÁGUA

DO QUE

O

Me vê uma água
mineral, por favor?

É melhor pagar à vista
do que a crédito.

Só liguei pra dizer
'Te amo'.

Can I have a mineral
water, please?

It's better to pay in cash
than by credit.

I just called to say
'I love you'.

WATER

THAN

O

PRIMEIRO

QUEM

POSSO, PODE

Ainda me lembro do
nosso primeiro beijo...

Who is your best friend?

Posso entrar?

I still remember
our first kiss...

Quem é seu
melhor amigo?

May I come in?

FIRST

WHO

MAY

BAIXO

LADO

ESTAVA

Não olhe pra baixo.

Qual lado fica pra cima?

Onde você estava?

Don't look down.

Which side is up?

Where have you been?

DOWN

SIDE

BEEN

_____________________________________________________________ 60
www.Learn-Portuguese-Now.com
© 2006-2016 Charlles Nunes

Portuguese in 7 Weeks

©

ACHAR

Não consegui achar
o telefone dela.
I couldn't find her
telephone number.
ENCONTRAR

VER, VEJO

Te vejo mais tarde.

“Cada palavra tem seu perfume:
há harmonia e desarmonia
Every word
hasasitsfragâncias...
fragrance: there is a
entre
harmony and
a disharmony
of fragrances,
O mesmo
se dá and hence
com of
aswords.
palavras.”
- Friedrich Nietzsche

- Friedr

See you later.
SEE
ELES

Eu disse a eles
pra não voltarem lá.

THEM

“Every word has its fragrance:
there is a harmony and a
disharmony of fragrances...

AGORA

And hence of words.”

É agora ou nunca!

- Friedrich Nietzsche

I told them
not to go back there.

It's now or never!
NOW
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*Listen to a sample of this ebook at:
http://www.learn-portuguese-now.com/learn-portuguese-words.html
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