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Greeting and introducing yourself 1

Oi. Answer the following questions:
Hi.

Tudo bem? Tudo bem?
All good?

Tudo! E com você?

Everything! And with you?

Tudo ótimo.

Everything great.

Qual é o seu nome? Qual é o seu nome?
What's your name?

O meu nome é ________.

My name is

Muito prazer _________. *
Nice to meet you.

O prazer é meu.

The pleasure is mine.

*literally: 'Much pleasure.' langmatrix.com



Where you're from 2

De onde você é? ¿De dónde eres?
Where are you from?

Sou dos Estados Unidos .
I'm from the United States

¿Eres do Brasil ? Você é dos Estados Unidos?
Are you from Brazil

Não sou de Portugual

I'm not from Portuguese Você é do Brasil?

Sim Não.

Yes. No.

Talking about languages

Você fala português ? Você fala português?
Do you speak Portguese

Falo inglês .

I speak English
Você fala inglês?

Não falo

I don't speak

um pouco de

a little

langmatrix.com



Estudo com um professer . Você estuda português? 3
I study with a teacher (m)

Você estuda com uma professora ?

Do you study with a teacher (f )
Onde você estuda português?

Não estudo com um livro

I don't study with a book

Onde você estuda?

Where do you study?

¿Por qué você estuda português? Por quê você estuda português?
Why do you study Portuguese?

Gosto de estudar .

I like to study

Quero aprender

I want to learn

poder falar com as pessoas

to be able to speak with people

porque

because

langmatrix.com



past present future 4

Falei Falo português Vou falar

I spoke I speak Portuguese I'm going to speak

Você falou Você fala Você vai

Did you speak Do you speak Are you going 

Não falei Não falo Não vou

I didn't speak I don't speak I'm not going to

Estudei Estudo estudar

I studied I study to study

Você estudou Você estuda

Did you study Do you study

Não estudei Não estudo

I didn't study I don't study

ontem hoje amanhá

yesterday today tomorrow

todo dia

everyday

Você falou português hoje? Você fala português todo dia? Você vai falar português amanhá?

Você falou português ontem? Você estuda español todo dia? Você vai estudar português amanhá?

langmatrix.com



Core Verb: 'be' 5

past present future

Estava Estou Vou estar ?
I was I am I'm going be

Você estava Você está Você vai .
Were you Are you Are you going

no trabalh em casa

at work at home

antes agora depoes

earlier right now later

Onde você estava antes? Onde você está agora? Onde você vai estar depois?

What are you doing?

O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora?
Where are you doing right now?

Estou falando português .

I'm speaking Portuguese Você está estudando português?

Você está estudando

Are you studying

Não estou aprendendo muito Você está aprendendo muito?
I'm not learning a lot
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Core Verbs: 'like' and 'want' 6

Gosto de falar português . Você gosta de falar português?
I like to speak Spanish

Você gosta de estudar ?
Do you like to study

Você gosta de estudar português?
Não gosto de

I don't like to

Quero praticar com você

I want to practice with you

Você quer comigo

Do you want with me ¿Quieres practicar conmigo?

Não quero

I don't want to

Core Verbs: 'can' and 'try'

Posso falar um pouco de português .
I can speak a little Spanish

Você pode muito ? Você pode falar português?
Can you a lot of

Não posso

I can't

Estoy tentando aprender

I'm trying to learn

langmatrix.com



Describing places 7

Como é a sua cidade? Como é a sua cidade?
What's your city like?

É muito bonito .

It's very nice É bonito?

É grande ?
Is it big

Não é pequeno É muito grande?
It's not small

Tem muita gente na minha cidade . Tem muita gente na sua cidade?
There are many people in  my city

Tem muitos restaurantes na sua ?

Are there many restaurants in your

Tem muito restaurantes na sua cidade?

Como é Nova Iorque?

Como é Chicago?

Como é Los Angeles?

langmatrix.com



Weather 8

Como está o tempo hoje ? Como está o tempo hoje?
How is the weather today

na primavera

in the spring
Como está o tempo na sua cidade no verão?

no verão

in the summer

no outono

in the fall Como está o tempo na sua cidade no inverão?

no inverão

in the winter

Está muito ensolarado .
It's very sunny Está muito ensolarado na sua cidade no verão?

Está nublado ?
Is it cloudy

Não está chovendo

It's not raining

nevando

snowing

Faz* muito frío .

It's very cold Faz muito frio na sua cidade no inverão?

Faz calor ?
Is it hot

Não faz

It's not

*literally: It makes much cold/heat. langmatrix.com



Family 9

Tenho um irmão . Você tem irmãos?
I have a brother

Você tem dois irmãos ?
Do you have two brothers

Você tem filhos?
uma irmã

a sister

duas irmãs

two sisters

um filho

a son

dois filhos

two sons

uma filha

a daughter

duas filhas

two daughters

e

and

Quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem?
How many brothers and sisters do you have?

filhos

kids
Quantos filhos você tem?
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How was your day? 10

Como foi o seu dia ? Como foi o seu dia?
How was your day

a sua semana

your week
Como foi a sua semana?

o seu final da semana

your weekend

Foi muito bem . Como foi o seu final da semana?
It was very good

Não foi ocupado

It wasn't busy

What did you do?

O que você fez hoje ? O que você fez hoje?
What did you do today

ontem a noite

last night
O que você fez ontem a noite?

.
Fui ao trabalho

I went to work

Você foi a uma festa ? Você foi ao trabalho hoje?
Did you go to a party

Não fui

I didn't go Você foi a uma festa ontem a noite?
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What are you going to do today? 11

O que você vai fazer hoje ? O que você vai fazer hoje?
What are you going do today

mañana

tomorrow

O que você vai fazer hoje a noite?
Vou ao trabalho .

I'm going to work

Você vai a escola ?

Are you going to school Você vai ao trabalho hoje?

Não vou

I'm not going sair na tarde

to go out in the afternoon
O que você vai comer hoje a noite?

comer hoje a noite

to eat tonight

Tenho que trabalhar hoje . Você tem que trabalhar amanhá?
I have to work today

Você tem que todo o dia ?
Do you have to all day

O que você tem que fazer hoje? O que você tem que fazer hoje?
What do you have to do today?
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Have you been to...? 12

Você já foi* ao Brasil ? Você já foi ao Brasil?
Have you been to Brasil

Já fui a Portugal .

I have been to Portugual
Você já foi a Portugual?

Não fui

I haven't been

Nunca fui

I've never Você já foi a Nova Iorque?

Fui uma vez .
I went once

duas vezes

twice

faz um ano

a year ago

faz dois anos

two years ago

*literally: 'You already went...?' langmatrix.com
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Core Verbs - estar 13

past present future

estava estou vou estar

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

estava está vai estar

he/she was he/she is he/she is going to be

estávamos estamos vamos estar

we were we are we are going to be

estavam estão vão estar

you (pl) were you (pl) are you (pl) are you going to be

estavam estão vão estar

they were they are they are going to be
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Core Verbs - ter 14

past present future

tinha tenho vou ter

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

tinha tem vai ter

he/she had he/she has he/she is going to have

tinhamos temos vamos ter

we had we have we are going to have

tinham têm vão ter

you (pl) had you (pl) have you (pl) are going to have

tinham têm vão ter

they had they have they are going to have

langmatrix.com



Core Verbs - ir 15

past present future

fui vou vou

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

foi vai vai

he/she went he/she goes he/she is going to go

fuimos vamos vamos

we went we go we are going to go

foram vão vão

you (pl) went you (pl) go you (pl) are going to go

foram vão vão

theyw ent they go they are going to go

langmatrix.com



Core Verbs - fazer 16

past present future

fiz faço vou fazer

I did I do I'm going to do

você fez você faz você vai fazer

did you do do you do are you going to do

fez faz vai fazer

he/she did he/she does he/she is going to do

fizemos fazemos vamos fazer

we did we do we are going to do

fizeram fazem vão fazer

you (pl) did you (pl) do you (pl) are going to do

fizeram fazem vão fazer

they did they do they are going to do

langmatrix.com



Core Verbs - gostar 17

past present future

gostei de gosto de vou gostar de

I liked I like I'm going to like

você gostou de você gosta de você vai gostar de

did you like do you like are you going to like

gostou de gosta de vai gostar de

he/she liked does he/she like he/she is going to like

gostamos de gostamos de vamos gostar de

we liked we like we are going to like

gostaram de gostam de vão gostar de

you (pl) liked you (pl) like you (pl) are going to like

gostaram de gostam de vão gostar de

they liked they like they are going to like
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Core Verbs - querer 18

past present future

queria quero vou querer

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

queria quer vai querer

he/she wanted he/she wants he/she is going to want

queríamos queremos vamos quere

we wanted we want we are going to want

queriam querem vão querer

you (pl) wanted you (pl) want you (pl) are going to want

queriam querem vão querer

they wanted they want they are going to want
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Core Verbs - precisar 19

past present future

precisei preciso vou precisar

I needed I need I'm going to need

você precisou você precisa você vai precisar

you needed do you need are you going to need

precisou precisa vai precisar

he/she needed he/she needs he/she is going to need

precisamos precisamos vamos precisar

we needed we need we are going to need

precisaram precisam vão precisar

you (pl) needed you (pl) need you (pl) are going to need

precisaram precisam vão precisar

they needed they need they are going to need
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Core Verbs - ter que 20

past present future

tive que tenho que vou ter que

I had to I have to I'm going to have to

você teve que você tem que você vai ter que

did you have to do you have to are you going to have to

teve que tem que vai ter que

he/she had to he/she has to he/she is going to have to

tivemos que temos que vamos ter que

we had to we have to we are going to have to

tiveram que têm que vão ter que

you (pl) had to you (pl) have to you (pl) are going to have to

tiveram que têm que vão ter que

they had to they have to they are going to have to

langmatrix.com



Core Verbs - poder 21

past present future

podia posso vou poder

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

podía pode vai poder

he/she was able to he/she can he/she is going to be able to

podiamos podemos vamos poder

we were able to we can we are going to be able to

podiam podem vão poder

you (pl) were able to you (pl) can you (pl) are going to be able to

podiam podem vão poder

they were able to they can they are going to be able to
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Core Verbs - tentar 22

past present future

tentei tento vou tentar

I tried I try I'm going to try

você tentou você tenta você vai tentar

did you try do you try are you going to try

tentou tenta vai tentar

he/she tried he/she tries he/she is going to try

tentamos tentamos vamos tentar

we tried we try we are going to try

tentaram tentam vão tentar

you (pl) tried you (pl) try you (pl) are going to try

tentaram tentam vão tentar

they tried to they try they are going to try

langmatrix.com



AR verbs 23

past present future

falei falo vou falar

I spoke I speak I'm going to speak

você falou você fala você vai falar

did you speak do you speak are you going to speak

falou fala vai falar

he/she spoke he/she speaks he/she is going to speak

falamos falamos vamos falar

we spoke we speak we are going to speak

falaram falam vão falar

you (pl) spoke you (pl) speak you (pl) are going to speak

falaram falam vão falar

they spoke they speak they are going to speak
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ER verbs 24

past present future

comi como vou comer

I ate I eat I'm going to eat

você comeu você come você vai comer

did you eat do you eat are you going to eat

comeu come vai comer

he/she ate he/she eats he/she is going to eat

comimos comemos vamos comer

we ate we eat we are going to eat

comeram comem vão comer

you (pl) ate you (pl) eat you (pl) are going to eat

comeram comem vão comer

they ate they eat they are going to eat
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IR verbs 25

past present future

dormi dormo vou dormir

I slept I sleep I'm going to sleep

você dormiu você dorme você vai dormir

did you sleep do you sleep are you going to sleep

dormiu dorme vai dormir

he/she slept he/she sleeps he/she is going to sleep

dormimos dormimos vamos dormir

we slept we sleeo we are going to sleep

dormiram dormem vão dormir

you (pl) slept you (pl) sleep you (pl) are going to sleep

dormiram dormem vão dormir

they slept they sleep they are going to sleep
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Tense/Aspect Matrix 26

past present future

falei falamos falo falamos vou falar vamos falar

I spoke we spoke I speak we speak I'm going to speak we are going to speak

você falou falaram você fala falam você vai falar vão falar

did you speak you (pl) spoke do you speak you (pl) speak are you going to speak you (pl) are going to speak

falou falaram fala falam vai falar vão falar

he/she spoke they spoke he/she speaks they speak he/she is going to speak they are going to speak
________ ________ ________ ________

estava falando estávamos falando estou falando estamos falando vou estar falando vamos estar falando

I was speaking we were speaking I'm speaking we are speaking I'm going to be speaking we are going to be speaking

você estava falando estavam falando você está falando estão falando você vai estar falando vão estar falando

were you speaking you (pl) were speaking are you speaking you (pl) are speaking are you going to be speaking you (pl) are going to be speaking

estava falando estavam falando está falando estão falando vai estar falando vão estar falando

he/she was speaking they were speaking he/she is speaking they are speaking he/she is going to be speaking they are going to be speaking
________ ________ ________ ________

tinha falado tinhamos falado já falei já falamos terei falado teremos falado

I had spoken we had spoken I have spoken we have spoken I will have spoken we will have spoken

você tinha falado tinham falado você já falou já falaram você terá falado terão falado

had you spoken you (pl) had spoken have you spoken you (pl) have spoken will you have spoken you (pl) will have spoken

tinha falado tinham falado já falou já falaram terá falado terão falado

he/she had spoken they had spoken he/she has spoken they have spoken he/she will have spoken they will have spoken
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Adverbs 27

past present future frequency

antes agora depois sempre

earlier/before now/right now later/after always

ontem hoje amanhá quase sempre

yesterday today tomorrow almost always

ontem de manhã hoje de manhã amanhá de manhã usualmente

yesterday morning this morning tomorrow morning usually

ontem de tarde hoje de tarde amanhá de tarde frequentemente

yesterday afternoon this afternoon tomorrow afternoon often

ontem à noite hoje à noite amanhá à noite as vezes

last night tonight tomorrow night sometimes

a semana passada esta semana a semana que vem raramente

last week this week next week rarely

o mês passado este mês o mês que vem quase nunca

last month this month next month almost never

o ano passado este ano o ano que vem nunca

last year this year next year never

a última vez esta vez a próxima vez

last time this time next time
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Must-know Verbs 28

verbs of...

being going doing putting sensing moving

ser ir fazer colocar se sentir se sentar

be go do put feel sit down

estar chegar começar tirar ver se levantar

be arrive start take away see/watch stand up

ter entrar continuar guardar escutar caminhar

be there go in continue keep hear/listen walk

ter ir embora terminar tirar tocar correr

have leave finish throw away touch run

voltar parar dar sentir o cheiro dirigir

come back stop give smell drive

sair levar provar

go out take with taste

trazer

bring back
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Gender and plurality 29

masculine feminine

o homem a mulher

the man the woman

um uma

a a

este esta

this this

aquele aquela

that that

os homens as mulheres

the men the women

uns umas

some some

estos estas

these this

aqueles aquelas

those those
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Possessive pronouns 30

masculine feminine

o meu amigo a minha amiga singular
my friend my friend

a sua a sua

your your

o amigo dele/dela a amiga dele/dela

his/her friend his/her friend

o nosso a nossa 

our our

o seu a sua amiga

your (pl) your (pl)

o amigo deles a amigas deles

their friend their friend

os meus amigos as minhas amigas plural
my friends my friends

as suas as suas

your your

os amigos dele/dela as amigas dele/dela

his/her friend his/her friends

os nossos as nossas amigas

our our

os seus as suas

your (pl) your (pl)

os amigos deles as amigas deles

their friends their friends
langmatrix.com



Contractions 31

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)

este   = deste carro neste carro essa   = desta casa nesta 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   = destes carro nestes carro essas   = destas casas nestas 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 Pronoun Matrix 32

one where thing

every todo mundo toda parte tudo

some alguém alguma parte alguma coisa

no ninguém nenhuma parte nada
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Core Nouns 33

pessoa person

familia family profissões professions

pais parents professor teacher
mãe mom estudante student
pai dad doutor doctor
irmãos siblings enfermeiro nurse
irmão brother advogado lawyer
irmãs sister engenheiro engineer

lugar place

casa house cidade city mundo world

bahneiro bathroom escola school estado state
quarto bedroom parque park país country
cozinha kitchen rua street mar sea
sala living room loja store

coisa thing

animal animal comida food cuerpo body ropa clothing

cachorro dog carne meat cabeça head camisa shirt
gato cat vegetais vegetables mãos hands calça pants
cavalo horse fruta fruit pês feet sapatos shoes

arroz rice estómago stomach chapeu hat
feijão beans braços arms meias socks
frango chicken pernas legs
bife steak coração heart
maçã apple
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Object pronouns 34

direct object pronouns

me nos

me us

te os

you you (pl)

o os

it (m) them (m)

a as

it (f ) them (f )

indirect object pronouns

me nos

to me to us

te os

to you to you (pl)

lhe os

to him / her to them (m)
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