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Core Verbs

Past Present Future

estar Estava Estou Vou estar
(be) (I was) (I am) (I'm going to be)

Você estava? Você está? Você vai estar?
(Were you?) (Are you?) (Are you going to be?)

ter Tinha Tenho Vou ter
(have) (I had) (I have) (I'm going to have)

Você tinha? Você tem? Você vai ter?
(Did you have?) (Do you have?) (Are you going to have?)

ir Fui Vou Vou
(go) (I went) (I go) (I'm going to go)

Você foi? Você vai? Você vai?
(Did you go?) (Do you go?) (Are you going to go?)

fazer Fiz Faço Vou fazer
(do) (I did) (I do) (I'm going to do)

Você fez? Você faz? Você vai fazer?
(Did you do?) (Are you going to do?) (Are you going to do?)

O que você fez hoje? O que você está fazendo agora? O que você vai fazer hoje à  noite?
(What did you do today?) (What are you doing right now?) (What are you going to do tonight?)
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Core Verbs (part two)

Past Present Future

Gostar Gostei de Gosto de Vou gostar de
(like) (I liked) (I like) (I'm going to like)

Você gostou? Você gosta? Você vai gostar?
(Did you like?) (Do you like?) (Are you going to like?)

querer Queria Quero Vou querer
(want) (I wanted) (I want) (I'm going to want)

Você queria? Você quer? Você vai querer?
(Did you want?) (Do you want?) (Are you going to want?)

precisar Precisava Preciso Vou precisar
(have to) (I had to) (I have to) (I'm going to have to)

Você precisava? Você precisa? Você vai precisar?
(Did you have to?) (Do you have to?) (Are you going to have to?)

poder Podia Posso Vou poder
(be able to) (I was able to) (I can) (I'm going to be able to)

Você podia? Você pode? Você vai poder?
(Were you able to?) (Can you?) (Are you going to be able to?)
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Regular Verbs

AR Verbs falar (speak)
Past Present Future

Falei Falamos Falo Falamos Vou falar Vamos falar
Falou Falaram Fala Falam Vai falar Vão falar
Falou Falaram Fala Falam Vai falar Vão falar

ER Verbs comer (eat)

Comí Comimos Como Comemos Vou comer Vamos comer
Comeu Comeram Come Comem Vai comer Vão comer
Comeu Comeram Come Comem Vai comer Vão comer

IR Verbs abrir (open)

Abrí Abrimos Abro Abrimos Vou abrir Vamos abrir
Abriu Abriram Abre Abrem Vai abrir Vão abrir
Abriu Abriram Abre Abrem Vai abrir Vão abrir
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Top Irregular Verbs

Past Present Future

ser (be)

Era Éramos Sou Somos Vou ser Vamos ser
Era Eram É São Vai ser Vão ser
Era Eram É São Vai ser Vão ser

estar (be)

Estava Estávamos Estou Estamos Vou estar Vamos estar
Estava Estavam Está Estão Vai estar Vão estar
Estava Estavam Está Estão Vai estar Vão estar

ter (have)

Tinha Tinhamos Tenho Temos Vou ter Vamos ter
Tinha Tinham Tem Têm Vai ter Vão ter
Tinha Tinham Tem Têm Vai ter Vão ter

ir (go)

Fui Fuimos Vou Vamos Vou Vamos
Foi Foram Vai Vão Vai Vão
Foi Foram Vai Vão Vai Vão

fazer (do)

Fiz Fizemos Faço Fazemos Vou fazer Vamos fazer
Fez Fizeram Faz Fazem Vai fazer Vão fazer
Fez Fizeram Faz Fazem Vai fazer Vão fazer
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Verbs of...
being going doing putting sensing knowing feeling moving living

ser ir fazer colocar sentir saber se sentir se mover viver
(be) (go) (do) (put) (feel sth.) (know) (feel) (move) (live)

estar vir começar tirar olhar conhecer amar ficar de pé se acordar
(be) (come) (start) (take away/off) (look at) (be familiar w/) (love) (stand up) (wake up)

ter chegar terminar meter ver pensar odiar se sentar comer
(be there) (arrive) (finish) (put in) (see) (think) (hate) (sit down) (eat)

ter entrar continuar sacar assistir achar que... sentir saudades caminhar tomar
(have) (enter) (continue) (take out) (watch) (think that...) (miss) (walk) (drink)

sair parar guardar ouvir acreditar importat correr tomar banho
(go out) (stop) (keep) (hear) (believe) (be important) (run) (take a shower)

ir embora usar jogar escutar lembrar ficar dirigir trabalhar
(leave) (use) (throw out) (listen to) (remember) (become) (drive) (work)

ficar ajudar levar tocar esquecer subir viajar
(stay) (help) (take with) (touch) (forget) (go up) (travel)

voltar concertar trazer sentir o cheiro aprender descer nascer
(go/come back) (fix) (bring back) (smell) (learn) (go down) (be born)

mandar ensinar esperar crescer
(send) (teach) (wait) (grow up)

receber dizer morrer
(receive) (say) (die)

perder
(lose)

achar
(find) 5



Adverbs

Past Present Future

antes agora depois
(before) (right now) (later)

ontem hoje amanhá
(yesterday) (today) (tomorrow)

ontem a noite hoje a noite amanhá a noite
(last night) (tonight) (tomorrow night)

a semana passada esta semana a semana que vem
(last week) (this week) (next week)

o mes passado este mes o mes que vem
(last month) (this month) (next month)

o ano passado este ano o ano que vem
(last year) (this year) (next year)

faz pouco tempo agora mesmo daqui a pouco
(a little bit ago) (right now) (soon)

faz muito tempo daqui a muito tempo
(a long time ago) (a long time from now)

sempre
(always)

as vezes
(sometimes)

nunca
(never)
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Gender and Number

Masculine Feminine

Singular carro casa
(car) (house)

o carro a casa
(the car) (the house)

um carro uma casa
(a car) (a house)

esse carro essa casa
(this car) (this house)

aquele carro aquela casa
(that car) (that house)

Plural carros casas
(cars) (houses)

os carros as casas
(the cars) (the houses)

uns carros umas casas
(some cars) (some houses)

esses carros essas casas
(these cars) (these houses)

aqueles carros aquelas casas
(those cars) (those houses)
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Contractions

Masculine Feminine

Singular de em de em

+ o   = do carro no carro + a   = da casa na casa
(the) (of the car) (in the car) (the) (of the house) (in the hoise)

esse   = desse carro nesse carro essa   = dessa casa nessa casa
(this) (of this car) (in this car) (this) (of this house) (in this house)

aquele   = daquele carro naquele carro aquela   = daquela casa naquela casa
(that) (of that car) (in that car) (that) (of that house) (in that house)

Plural de em de em

+ os   = dos carros nos carros + as   = das casas nas casas
(the) (of the cars) (in the cars) (the) (of the houses) (in the houses)

esses   = desses carro nesses carro essas   = dessas casas nessas casas
(these) (of this car) (in these cars) (these) (of this house) (in these houses)

aqueles   = daqueles carro naqueles carro aquelas   = daquelas casas naquelas casas
(those) (of that car) (in those cars) (those) (of those houses(in those houses)
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Indefinite Pronouns

- / +

Person ninguem alguem todo mundo
(no one) (someone) (everyone)

Place nenhum lugar algum lugar toda parte
(nowhere) (somewhere) (everywhere)

Thing nada alguma coisa tudo
(nothing) (something) (everything)
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Sozinho Caetano Veloso

Às vezes, no silêncio da noite
Eu fico imaginando nós dois
Eu fico ali sonhando acordado
Juntando o antes, o agora e o depois

Por que você me deixa tão solto?
Porque você não cola em mim?
Tô me sentindo muito sozinho!

Não sou nem quero ser o seu dono
É que um carinho às vezes cai bem
Eu tenho os meus segredos e planos secretos
só abro pra você, mais ninguém

Por que você me esquece e some?
E se eu me interessar por alguém?
E se ela, de repente, me ganha?

Quando a gente gosta
É claro que a gente cuida
Fala que me ama
Só que é da boca pra fora

Ou você me engana
Ou não está madura

Onde está você agora?
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Astronauta Gabriel o Pensador

Astronauta!

Tá sentindo falta da Terra?
Que falta que essa Terra te faz?

A gente aqui embaixo continua em guerra
Olhando aí prá lua implorando por paz

Então me diz: Porque quê você quer voltar?
Você não tá feliz onde você está?

Observando tudo a distância
Vendo como a Terra é pequenininha

Como é grande a nossa ignorância
E como a nossa vida é mesquinha

A gente aqui no bagaço morrendo de cansaço
De tanto lutar por algum espaço

E você com todo esse espaço na mão
Querendo voltar aqui pro chão? 

Ah não, meu irmão! Qual é a tua?
Que bicho te mordeu aí na lua?

Eu vou pro mundo da lua
Que é feito um motel

Aonde os deuses e deusas
Se abraçam e beijam no céu...

11



Deusa do Amor Moreno Veloso

Tudo fica mais bonito quando você está por perto 
Você me levou ao delírio por isso eu confesso

Os seus beijos são ardentes
Quando você se aproxima o meu corpo sente 

Os seus beijos são ardentes 
Quando você se aproxima o meu corpo sente

Vem pra cá deusa do amor

Vejam o bloco Olodum ao passar na avenida
Todos cantando felizes de bem com a vida

Caminhando lado a lado
Formamos um belo casal somos dois namorados

No suingue dessa banda
Balança o mais forte alicerce que tem neste mundo

O cupido me flechou
Foi no bloco Olodum que encontrei meu amor

Vem pra cá deusa do amor 
Vem me embalar, neném
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Velha Infancia Os Tribalistas

Você é assim
Um sonho pra mim
E quando eu não te vejo

Eu penso em você
Desde o amanhecer
Até quando eu me deito

Eu gosto de você
E gosto de ficar com você
Meu riso é tão feliz contigo
O meu melhor amigo é o meu amor

E a gente canta
E a gente dança
E a gente não se cansa
De ser criança
A gente brincar
Em nossa velha infância

Seus olhos, meu clarão
Me guiam dentro da escuridão
Seus pés me abrem o caminho
Eu sigo e nunca me sinto só

Você é assim
Um sonho pra mim
Quero te encher de beijos

Eu penso em você
Desde o amanhecer
Até quando eu me deito
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Odara Caetano Veloso

Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara
Minha cara minha cuca ficar odara

Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara
Pra ficar tudo jóia rara

Qualquer coisa que se sonhara
Canto e danço que dará
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