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ESPAÑOL     PORTUGUÉS 

 
Si      Sim 
No      Não  
Por favor     Por favor 
Aquí tiene     Aqui está 
Gracias      Obrigado 
De nada     De nada 
Disculpe     Com licença 
Tal vez-Quizás     Talvez | Pode ser 
Hola!       Olá | Oi 
Adios!      Adeus! 
Buen día!     Bom dia! | Boa tarde! 
Buenos dias!     Bom dia! 
Buenas tardes!     Boa tarde! 
Buenas noches!     Boa noite! 
Bienvenido!     (Seja) Bem-vindo (a) 
Buen viaje!     Boa viagren! 
Hablas...?     seu fala...? 
Yo hablo...     Falo... 
No hablo...     Eu não falo... 
Hablo un poco de...    Falo um pouco de... 
Inglés      Inglês 
Francés      Francês 
Alemán      Alemão 
Español      Espanhol 
Portugués     Português 
Entiendes?     Você está entendendo? 
Me entiendes?     Você está me entendendo? 
Entiendo     Estou entendendo/ Eu entendo 
Te entiendo     Estou te entendendo 
No comprendo     Não estou entendendo/Não entendo 
No te comprendo    Não estou te entendendo 
Podrías repetírmelo?    Será que você poderia repetir, por favor? 
Puede/Puedes hablarme más lentamente? Será que você poderia falar mais devagar, por favor? 
Puede/Puedes anotarlo por favor?  Será que você poderia escrever isso, por favor? 
No sé como decir esto    Não sei como dizer isso 
No sé la palabra correcta   Não sei a palavra correta 
Qué dijo/dijiste?     O que você falou? 
Cómo se dice eso en..?    Como se diz isso em...? 
Cómo se escribe eso?    Como é que se escreve isso? 
Cómo se pronuncia eso?   Como é que se pronuncia isso? 
Puede/Puedes traducirme esto?  Será que você poderia traduzir isso para mim? 
Lo he dicho correctamente?   Será que eu falei isso certo? 
Cómo está/estás?     Como vai? 
Estoy muy bien!    Estou ótimo! 
Estoy bien     Estou bem 
No estoy tan bien    Não estou muito bem 
Cuántos años tienes?    Quantos anos você tem? 
Tengo.... años     Tenho ... anos 
No lo sé     Não sei 
No me gusta eso    Não gosto disso 
Estoy listo     Estou pronto 
Vamos!      Vamos! 
Lo siento      Desculpe | Sinto muito 
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Puedo pagar en efectivo?   Posso pagar em dinheiro (à vista)?  
Puedo pagar con tarjeta?   Posso pagar com cartão de crédito? 
Acepta?/Aceptas?    Vocês aceitam...? 
Puede/Puedes cambiar  
estos cheques de viajero?   Pode trocar estes cheques de viagem? 
Puede/Puedes (cambiar esto a ...  Pode trocar isso por...? 
Puede/Puedes darme un costo aproximado? Pode me dar uma estimativa do custo? 
Acá tiene/tienes mi tarjeta.   Está aqui o meu cartão 
Cuánto cobra/cobras de comisión?  Quanto você cobra de comissão? 
Quiero cambiar algunos dólares/euros/libras. Quero trocar alguns dolares/ euros/ libras 
Cuál es la tasa de cambio?   Qual é a taxa de câmbio? 
Cuál es la tasa de inflación?   Qual é a taxa de inflação? 
Dónde puedo cambiar dinero?   Onde posso trocar meu dinheiro? 
Dónde puedo sacar fotocopias?   Onde é que eu posso tirar xerox? 
Dónde está el banco más cercano?  Onde é o banco mais próximo? 
Dónde debo firmar?    Onde é que eu assino? 
Tiene/Tienes un catálogo?   Você tem um catálogo? 
Tengo una cita con ...    Tenho uma reunião com... 
Cuánto cuesta la entrada?   Quanto é a taxa de entrada? 
Cuál es el precio por día?   Quanto custa a diária? 
Cuál es el precio por hora?   Quanto custa por hora? 
Cuál es el precio por semana?   Quanto custa por semana? 
Es gratis?     É de graça? | É grátis? 
Tienes computadora?    Você tem um computador    
El disco duro esta lleno    O disco rígido está cheio 
Tienes módem?     Você tem um modem? 
Tienes conección a internet?   Você tem acesso à internet? 
Puedo enviar un correo electrónico?  Posso enviar um e-mail? 
Puedo leer mi correo electrónico?  Posso ler meu e-mail? 
Puedo imprimir algo?    Posso imprimir uma coisa? 
Puedo escanear algo?    Posso escanear uma coisa? 
Mi computadora se trabó   Meu computador travou 
Necesitas reiniciar    Você tem que reiniciar 
Puedo instalar ...?    Será que eu posso instalar...? 
Cuál es tu correo electrónico?   Qual é o seu e-mail? 
Mi correo electrónico es ...   Meu e-mail é... 
Tienes una página web?    Você tem uma página? 
Cuál es la dirección?    Qual é o endereço? 
Qué estudia/estudias?    Você estuda o quê? 
Estudio ...     Estudo... 
idiomas      Letras 
informática     Computação 
En qué universidad estudia/estudias?   Em que universidade você estuda? 
Estudio en ...     Estudo na... 
Tengo clases hoy    Tenho aula hoje 
Estoy disponible hoy    Tenho o dia livre hoje 
Está/Estás en secundaria?   Você está no secundário? 
Estoy en secundaria.    Estou no secundário 
Debo ir a clases ahora    Tenho que ir para a aula agora 
Llame/Llama a un doctor!   Chame um médico! 
Llame/Llama una ambulancia!   Chame uma ambulância! 
Llame/Llama a la policía!   Chame a polícia! 
No puede respirar.    Ele não está a respirar 
No puede moverse.    Ele não se consegue mexer 
No se detuvo.     Ele não parou 
El se tropezó conmigo.    Ele atropelou-me 
El iba conduciendo muy rápido   Ele estava a conduzir muito depressa 
Se cortó.     Ele cortou-se 
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No puedo mover mi brazo.   Não consigo mexer o braço 
No puedo mover mi pierna.   Não consigo mexer a perna 
Me robaron.     Fui assaltado 
Detengan ese ladrón!    Apanha que é ladrão! 
Me robaron el pasaporte.   Roubaram-me o passaporte 
Me robaron el dinero.    Roubaram-me o dinheiro 
Me robaron el auto.    Roubaram-me o carro 
Hay un incendio!    Há um incêndio! 
Dónde está el hospital más cercano?  Onde é o hospital mais próximo? 
Dónde está la estación de policía más cercana? Onde é a esquadra mais próxima? 
Le/Te (formal/informal) gusta?   Você gosta disso? 
Me gusta     Eu gosto disso 
Estoy feliz     Eu estou feliz 
Estoy enojado     Eu estou zangado   
Estoy decepcionado    Eu estou decepcionado 
Estoy contento     Eu estou contente 
Estoy cansado     Eu estou cansado 
Estoy asustado     Eu estou com medo 
Tengo calor     Eu estou com calor 
Tengo frío     Eu estou com frio 
Tengo sueño     Eu estou com sono 
Nos gusta ahí     Nós gostamos daqui 
(Muy) interesante    É (muito) interessante 
Nos parece muy interesante   Nós achamos isto muito interessante 
Es (muy) aburrido    É (muito) chato 
Es hermoso     É bonito 
El es (muy) atractivo    Ele é (muito) bonito 
Ella es (muy) bonita    Ela é muito bomita 
El está muy bien    Ele é gostoso! 
Ella está muy bien    Ela é gostosa! 
Es muy amable     Ele/ ela é muito gentil 
Mira!      Veja! 
Escucha!     Ouça! 
genial!      Legal!/ Massa! 
Impresionante!     Incrível! 
 
COMIDA Y RESTAURANTE 
 
Tengo hambre     Eu estou com fome 
Tengo sed     Eu estou com sede 
Tiene/Tienes algo de comer?   O que você tem para comer? 
Tiene/Tienes algo de beber?   O que você tem para beber? 
Quiere/Quieres algo de comer?   Você deseja comer alguma coisa? 
Quiere/Quieres algo de comer?   Posso trazer algo para você comer? 
Quiere/Quieres algo de beber?   Você quer alguma coisa para beber? 
Quisiera ... , por favor    Eu gostaria de .....(para beber), por favor 
una taza de café    uma xícara de café 
una taza de té     uma xícara de chá 
un tarro de cerveza    uma cerveja 
un vaso de vino     um copo de vinho 
un vaso de vino tinto    um copo de vinho tinto 
un vaso de vino blanco    um copo de vinho branco 
un vaso de jugo de naranja   um suco de laranja 
un vaso de jugo de manzana   um suco de maçã 
Quiere/Quieres algo de beber?   Posso trazer algo para você beber? 
Qué le gustaría/te gustaría beber?  O que você gostaria de beber? 
Qué le gustaría/te gustaría comer?  O que você gostaria de comer? 
Qué recomienda/recomiendas?   O que você recomenda? 
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Puedo ver el menú, por favor?   Posso ver o menu/ cardápio, por favor? 
Puedo ver la carta de vinos, por favor?  Posso ver a carta de vinhos, por favor? 
Me gustaría esto, por favor   Eu gostaria deste, por favor. 
Desea una entrada ?    Gostaria de um aperitivo? 
Quisiera una entrada, por favor   Eu gostaria de um aperitivo, por favor 
Quisiera algo de pescado, por favor  Eu gostaria de peixe, por favor 
Quisiera algo de carne, por favor  Eu gostaria de carne, por favor 
quisiera algo de cerdo, por favor  Eu gostaria de carne de porco, por favor 
Quisiera una ensalada, por favor  Eu gostaria de uma salada, por favor 
Quisiera una sopa, por favor   Eu gostaria de uma sopa, por favor 
Quisiera algo vegetariano, por favor  Eu gostaria de algo vegetariano, por favor 
Quiere/Quieres postre?    Gostaria de uma sobremesa? 
como entrada, quisiera ...   Para aperitivo, gostaria de ... 
Para plato fuerte, quisiera ...   Para o prato principal, gostaria de .... 
Para postre, quisiera ...   Para sobremesa, gostaria de ... 
Puedo ordenar esto con [papas fritas]  Posso pedir este com batatas fritas/ arroz/ 
/arroz/papas?     batatas? 
Puedo ordenar esto sin ...?   Posso pedir este sem ...? 
Me puede dar sólo una porción  
pequeña por favor?    Posso pedir uma porção pequena, por favor? 
Qué ensaladas tiene?    Que saladas vocês têm? 
Nada más, gracias.    Nada mais, obrigado. 
Es para llevar     É para viagem 
Soy vegetariano    Eu sou vegetariano 
Soy vegetariano    Eu sou vegan 
No puedo comer eso    Eu não posso comer isto. 
Esto tiene ...?     Isto contém..? 
(mucha) sal     uma porção de) sal 
(mucha) azúcar     ( uma porção de ) açúcar 
(mucha) grasa     (uma porção de) gordura 
carne      qualquer carne 
mariscos     qualquer fruto do mar 
pescado     qualquer peixe 
productos lácteos    qualquer laticínio 
No bebo (alcohol)    Eu não bebo (álcool) 
No tengo tenedor    Eu não tenho garfo  
No tengo cuchillo    Eu não tenho faca 
No tengo cuchara    Eu não tenho colher 
Falta un vaso     Está faltando um copo 
Falta un plato     Está faltando um prato 
Esto no está limpio    Isto não está limpo 
Está muy frío     Está muito frio 
Está muy condimentado   Está muito temperado/apimentado 
Esto no es lo que ordené   Não foi isso que eu pedi 
Hay un error     Há um engano aqui 
Estaba delicioso    Estava delicioso 
Quisiera pagar, por favor   Eu gostaria de pagar 
Puede/Puedes traerme la cuenta?  Pode me trazer a conta, por favor? 
Vamos a pagar cuentas separadas  Gostaríamos de pagar em separado 
Está todo incluido?    Está incluído? 
Está incluida la propina?   A gorgeta está incluída? 
Le/Te gustaría cocinar?    Você gosta de cozinhar? 
Quién cocinará esta noche?   Quem irá cozinhar esta noite? 
Debo cocinar esta noche?   Posso cozinhar esta noite? 
Qué debo preparar?    O que eu posso fazer? 
Quiere/Quieres una taza de café?  Você gostaria de uma xícara de café? 
Quiere/Quieres una taza de té?   Você gostaria de uma xícara de chá? 
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SALUD Y ENFERMEDAD 
 
Estoy enfermo     Eu estou doente. 
Tengo catarro     Eu estou gripado 
Tengo un resfriado    Eu tenho um resfriado 
Tengo alergia     Eu tenho alergia 
Soy diabético.     Eu sou diabetico/a 
Me duele.     Estou sentindo dores 
No me siento bien.    Eu não estou me sentindo bem 
Tomo la píldora.    Eu tomo pílula (anticoncepcional) 
Estoy embarazada.    Eu estou grávida 
No puedo comer.    Eu não consigo comer 
No puedo dormir.    Eu não consigo dormir 
No puede respirar.    Ele não está a respirar 
No quiero nada muy fuerte.   Eu não quero nada muito forte 
Me siento mareado.    Estou tonto 
Tengo náusea.     Eu sinto náuseas 
Tengo un diente roto.    Eu tenho um dente quebrado 
Tengo tos.     Eu estou com tosse 
Me duele la cabeza.    Eu estou com dor de cabeça 
Me duele el estómago.    Eu estou com dor de estômago 
Me duele el pecho.    Meu peito está doendo 
Tengo una infección    Eu tenho uma infecção 
Tengo un piquete    Eu fui picado 
Tengo una mordedura    Eu fui mordido 
Le/Te duele?     Está sentindo dores? 
Duele?      Isto machuca/ dói? 
Duele cuando hago esto?   Quando faço isto, dói? 
Puede/Puedes tomar medicina?   Você toma algum medicamento? 
Cuál es su/tu temperatura?   Qual é a sua temperatura? 
Necesito una silla de ruedas   Preciso de uma cadeira de rodas 
Estoy en silla de ruedas    Estou numa cadeira de rodas 
Dónde está la farmacia/drogueria  
más cercana?     Onde é a farmácia/ drograria mais próxima? 
Puedo llevarlo sin receta?   Posso obter isto sem receita médica? 
Tiene algo para piquetes de insectos?  Você tem algo para mordidas de insetos? 
Tiene algo para quemaduras solares?  Você tem algo para queimaduras? 
Tengo una receta médica.   Eu tenho uma receita médica 
Necesito algo para ...    Eu preciso de algo para... 
Cada cuámto debo tomarlo?   Com que freqüência devo tomar isto? 
 
HOBBIES 
 
Cuáles son tus hobbies?    Quais são os seus hobbies/ passatempos? 
Qué haces en tu tiempo libre?   O que você faz no seu tempo livre? 
Te gusta leer?     Você gosta de ler? 
No me gusta leer    Eu não gosto de ler 
Me gusta leer     Eu gosto de ler 
Me gusta cocinar    Eu gosto de cozinhar 
Me gusta escuchar música   Eu gosto de ouvir música 
Toco el piano     Eu gosto de tocar piano 
Toco la guitarra    Eu gosto de tocar guitarra 
Me gusta cantar    Eu gosto de cantar 
Me gusta jugar ajedrez    Eu gosto de jogar xadrez 
Me gusta salir     Eu gosto de sair 
Me gusta viajar     Eu gosto de viajar 
Me gusta ir de compras    Eu gosto de ir ao shooping 
Me gusta la jardinería    Eu gosto de jardinagem 
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 Me gusta ver televisión    Eu gosto de ver TV 
Me gusta navegar en Internet   Eu gosto de navegar na Internet 
Qué clase de música te gusta?   Qual tipo de música você gosta? 
Me gusta la música clásica   Eu gosto de música clássica 
Me gusta la música pop    Eu gosto de música pop 
Me gusta la ópera    Eu gosto de ópera 
Me gusta el jazz    Eu gosto de jazz 
Me gusta el tecno    Eu gosto de techno 
Me gusta el rock pesado   Eu gosto de rock pesado 
Cuáles son tus bandas favoritas?  Quias são as suas bandas favoritas? 
Qué prefieres?     O que você prefere? 
Prefiero ...     Eu prefiro ... 
 
PRESENTÁNDOSE 
 
Mi nombre es ...    Meu nome é ... 
Cuál es tu nombre    Qual é o seu nome? 
Soy ...      Eu sou... 
Quién eres?     Quem é você? 
Te presento a ...?    Posso apresentar você a ...? 
Me presentas a ...    ou apresentar você a .... 
Ella es mi esposa    Esta é minha esposa 
El es mi esposo     Este é meu marido 
Ella es mi novia     Esta é minha namorada 
El es mi novio     Este é o meu namorado 
El/Ella es mi amigo/amiga    Este é o meu amigo 
El es mi hijo     Este é o meu filho 
Ella es mi hija     Esta é a minha filha 
Ella es mi madre    Esta é a minha mãe 
El es mi padre     Este é meu pai 
Gusto en conocerte    Prazer em conhece-lo 
 
PLANES Y CITAS 
 
Está/Estás libre hoy / mañana / esta noche? Você está livre hoje/ amanhã/ esta tarde? 
Tengo una cita con ...    Tenho uma reunião com... 
Ya tengo planes    Eu já tenho planos 
Voy a ir al cine     Eu vou ao cinema 
Voy a ir al teatro    Eu vou ao teatro 
Voy a ir al museo    Eu vou ao museu 
Quiere/Quieres salir conmigo esta noche? Você quer sair comigo hoje à noite 
Me encantaría     Eu adoraria 
Tienes boletos?     Você tem os ingressos? 
Tengo boletos para ...    Eu tenho dois ingressos para ... 
No me gusta la música    Eu não gosto da música 
La música está demasiado fuerte  A música está muito alta 
Está demasiado lleno aquí   Aqui está muito cheio 
Vamos a otro lugar?    Devemos ir a mais algum lugar? 
Cómo te pareció la película?   O que achou do filme? 
 
RESIDENCIA, VISITA Y HOSPEDAJE 
 
De dónde es/eres | De qué país viene/vienes  De onde você é? De que país você é? 
Soy de ...     Eu sou (do/da).... 
Francia      da França 
Reino Unido     do Reino Unido 
España      da Espanha 
Alemania     da Alemanha 
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Estados Unidos     dos Estados Unidos 
China      da China 
Brasil      do Brasil 
Japón      do Japão 
Rusia       da Rússia 
Canadá      do Canadá 
Australia     da Austrália 
 
Qué nacionalidad tienes?   Qual a sua nacionalidade? 
Soy ...      Eu sou ... 
Británico/Británica     Britânico/ Britânica 
Francés/Francesa F    rancês/ Francesa 
Alemán/Alemana     Alemão/ Alemã 
Chino/China      Chinês/ Chinesa 
Japonés/Japonesa     Japonês/ Japonesa 
Ruso/Rusa      Russo/ Russa 
Brasileño/Brasileña     Brasileiro/ Brasileira 
Canadiense      Canadense 
De dónde eres? | En qué ciudad vives?  De onde é você? Em que cidade você vive? 
Vivo en Londres/París/Berlín   Eu vivo em Londres/ Paris/ Berlim 
Eso está cerca de ...?    É perto de ...? 
Eso está lejos de ...?    É longe de ....? 
Vivo cerca de ...    Eu moro perto de .... 
Vivo lejos de ...    Eu moro longe de ... 
En donde te hospedas?    Onde você está hospedado? 
Me estoy hospedando en el Hotel ...  Eu estou no Hotel ... 
Cuánto tiempo estará/estarás aquí?  Quanto tempo você ficará aqui? 
Cuándo regresa/regresas?    Quando você voltará? 
Cuándo llegó/llegaste?     Quando você chegou? 
EstáEstás aquí solo?    Você está sozinho/ sozinha? 
Estoy aquí sólo     Eu estou sozinho/ sozinha 
Estoy aquí con mi familia   Eu estou com a minha família 
Vive/Vives aquí?    Você mora aqui? 
No soy de aquí     Eu não sou daqui 
Tiene/Tienes vacantes?    Há algum quarto vago? 
Tiene/Tienes una habitacion?   Há espaço para uma tenda? 
Cuánto es por noche?    Quanto é por noite? 
Queremos quedarnos una semana.  Queremos ficar uma semana 
Dónde están las duchas?   Onde são os chuveiros? 
Dónde están los sanitarios?   Onde são os toaletes? 
Quiero una habitación sencilla, por favor Gostaria de um quarto de solteiro, por favor 
Quiero una habitación con ...   Eu quero um quarto com ... 
bañouma      banheira 
duchaum      chuveiro 
vista      vista 
balcón      uma varanda 
una cama extra     uma cama extra 
camas separadas    camas separadas 
Queremos una habitación doble, por favor Gostaríamos de um quarto duplo, por favor 
Incluye el desayuno?    O café da manhã está incluído? 
Cuándo se sirve el desayuno?   Quando o café da manhã é servido? 
Hay habitaciones más baratas?   Há quartos mais baratos? 
Hay mensajes para mi?    Há alguma mensagem para mim?Poderia dar-me minha     

                                                           chave, por favor? 
Cuál es mi número de habitación?  Qual é o número do quarto? 
Pedí una habitación con ducha.   Eu pedi um quarto com banheiro/ chuveiro 
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COMPRAS 
 
Puede/Puedes ayudarme?   Você pode me ajudar? 
Puedo ayudarle/ayudarte?    Posso lhe ajudar? 
Qué le/te gustaría?    O que você deseja? 
Qué está/estás buscando?   O que você está procurando? 
Sólamente estoy viendo   Estou só olhando 
Me gusta este     Eu gosto deste 
Me gustan estos pantalones   Eu gosto destas calças 
Me gusta esta playera    Eu gosto desta camiseta 
Me gusta esta chaqueta    Eu gosto dessa jaqueta 
Me gusta esta blus    Eu gosto desta blusa 
Me gusta este traje    Eu gosto deste terno 
Me gustan estos lentes    Eu gosto destes óculos 
Me gustan estos zapatos   Eu gosto destes sapatos 
Busco ...     Eu estou procurando ... 
Puedo probármelo?    Posso vestir? 
Puedo probarlo?    Posso experimentar? 
Dónde están los vestidores?   Onde é o provador? 
Está demasiado largo    Está muito comprido 
Está demasiado corto    Está muito curto 
Está demasiado apretado   Está muito apertado 
Está demasiado flojo    Está muito largo. 
No me queda     Não serve. 
Me queda muy bien    Serviu muito bem 
Qué talla es/eres?     Qual é o seu tamanho? 
Soy talla ...     Eu sou tamanho ... 
No entiendo estas tallas   Eu não compreendo estes tamanhos 
Tiene uno más grande?    Você quer um maior? 
Tiene uno más pequeño?   Você quer um menor? 
Me gusta el color    Eu gostei da cor 
No me gusta el color    Eu não gostei da cor 
Tiene este en rojo/azul/amarillo/verde/          Você tem este em vermelho/ azul/ amarelo/ verde/ 
morado/rosado?    roxo/ rosa? 
Tiene uno más barato?    Você tem algo mais barato? 
De qué está hecho?    De que isto é feito? 
Puede reparar esto?    Pode consertar isto? 
 
TURISMO 
 
Puedo tomar fotografías?   Posso tirar fotos? 
No puede/puedes tomar fotografías aquí Aqui, você pode tirar fotos 
Hay paseos en bote por el lago?   Há passeios de barco no lago? 
Hay paseos en bote por el río?   Há passeios de barco no rio? 
Hay tours guiados?    Há passeios com guia? 
Cuánto tarda el tour?    Quanto tempo dura o passeio? 
Hay buenos clubs nocturnos?   Há alguma boa boate/ casa noturna? 
Me gustaría visitar la catedral   Eu gostaria de visitar a catedral 
Me gustaría visitar la iglesia   Eu gostaria de visitar a igreja 
Me gustaría visitar la mezquita   Eu gostaria de visitar a mesquita 
Me gustaría visitar el templo   Eu gostaria de visitar o templo 
Hay descuento en grupo?   Há desconto para grupos? 
Hay descuento para personas mayores?  Há desconto para idosos? 
Hay descuento para estudiantes?  Há desconto para estudantes? 
A qué horas está abierto?   Em que horas está aberto? 
A qué hora cierra?    A que horas vocês fecham? 
A qué hora abre?    A que horas vocês abrem? 
A qué hora empieza el show?   A que horas começa o show ? 
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Cuándo fue construido?    Quando foi construído? 
Quién construyó esto?    Quem construiu este? 
Qué altura tiene esa montaña?   Qual é a altura desta montanha? 
Cómo se llama ese animal?   Qual é o nome deste animal? 
Cómo se llama esa ave?    Qual é o nome daquele pássaro? 
Cómo se llama esa flor?    Qual é o nome desta flor? 
Cómo se llama ese árbol?   Qual é o nome desta árvore? 
Cómo se llama ese edificio?   Qual é o nome daquele edifício? 
Cómo se llama esa montaña?   Qual é o nome daquela montanha? 
Cómo se llama ese río?    Qual é o nome daquele rio? 
 
 
 
TIEMPO 
 
Qué día es hoy?     Que dia é hoje? 
Es ...       É...... 
Qué día fue ayer?    Que dia foi ontem? 
Ayer fue ...     Ontem foi.... 
Mañana será ...     Amanhã será..... 
Lunes      Segunda-feira 
Martes      Terça-feira 
Miércoles     Quarta-feira 
Jueves      Quinta-feira 
Viernes      Sexta-feira 
Sábado      Sábado 
Domingo     Domingo 
En qué mes estamos?    Qual é o mês? 
Estamos en el mes de ...   Este mês é 
El mes pasado fue ...    Mês passado foi 
El próximo mes será ...    Próximo mês será.... 
Enero      Janeiro 
Febrero      Fevereiro 
Marzo      Março 
Abril      Abril 
Mayo      Maio 
Junio      Junho 
Julio      Julho 
Agosto      Agosto 
Septiembre     Setembro 
Octubre     Outubro 
Noviembre     Novembro 
Diciembre     Dezembro 
Qué hora es?     Que horas são? 
Son las ocho en punto    São oito horas. 
Son las ocho y media    São oito e meia/ São oito e trinta. 
Son las ocho y quince/ y cuarto   São oito e quinze 
Son las nueve menos cuarto   São quinze para as nove 
Son las ocho cuarenta y cinco    São oito e quarenta e cinco. 
Son las ocho y diez    São oito e dez. 
Son las ocho y veinte    São oito e vinte. 
Son las ocho menos veinte    São vinte para as oito/  
Son las siete y cuarenta   São sete e quarenta. 
Son las ocho menos diez    São dez para as oito 
Son las siete y cincuenta                                  São sete e cinqüenta. 
Qué fecha es hoy?    Qual é a data? 
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Es 15 de Diciembre de 1982   É quinze de Dezembro de 1982 
Cuándo puedo venir?    Posso ir? 
Cuándo me visitarás?    Quando você vai me visitar? 
Te visitaré esta mañana   Eu vou o/a visitar essa manhã 
 
 
Te visitaré en la mañana   Eu vou visitá-lo/la pela manhã. 
Te visitaré esta noche    Eu vou visitá-lo/la essa tarde 
Te visitaré en la noche    Eu vou visitá-lo/la pela tarde. 
Te visitaré esta semana    Eu vou visitá-lo/la essa semana. 
Te visitaré este fin de semana   Eu vou visitá-lo/la esse final de semana. 
Te visitaré el fin de semana   Eu vou visitá-lo/la no final de semana. 
Te visitaré al mediodía    Eu vou visitá-lo/la ao meio-dia 
Te visitaré en dos horas   Eu vou visitá-lo/la em duas horas. 
Te visitaré a las diez y media   Eu vou visitá-lo/la às dez e meia 
Te visitaré después de las diez y media  Eu vou visitá-lo/la após as dez e meia. 
Te visitaré antes de las diez y media  Eu vou visitá-lo/la antes das dez e meia. 
Te visitaré entre las diez y media y   Eu vou visitá-lo/la entre as dez e meia 
Las once en punto    e as onze horas. 
Te visitaré de diez y media a once en punto Eu vou visitá-lo/la das dez e meia às onze horas. 
Te visitaré en la primavera   Eu vou visitá-lo/la na primavera 
Te visitaré en el verano    Eu vou visitá-lo/la no verão. 
Te visitaré en otoño    Eu vou visitá-lo/la no outono. 
Te visitaré en invierno    Eu vou visitá-lo/la no inverno. 
Te visitaré el 15 de Diciembre   Eu vou visitá-lo/la no dia 15 de dezembro. 
Cuánto tiempo te puedes quedar conmigo? Quanto tempo pode ficar comigo? 
Me puedo quedar dos horas   Posso ficar duas horas. 
Te visitaré dos horas    Eu vou visitá-lo/la por duas horas. 
Vienes muy tarde    Você está atrasado demais. 
Vienes justo a tiempo    Você chegou bem na hora. 
En qué estación estamos?   Que estação estamos? 
No tengo tiempo    Não tenho tempo. 
Espera un minuto por favor   Por favor, espere um minuto. 
Estaré ahí en cinco minutos   Estaremos aí em cinco minutos 
 
 
 
TRANSPORTE 
 
Tienes automóvil?    Você tem carro? 
Tengo automóvil    Eu tenho carro 
No tengo automóvil    Eu não tenho carro 
Llevamos mi automóvil o el suyo/tuyo?  Devemos ir no seu carro ou no meu? 
Tienes licencia de conducir?   Você tem carteira de motorista? 
No tengo licencia de conducir   Eu não tenho carteira de motorista 
Cuándo llegó/llegaste?     Quando você chegou? 
Cuándo partiremos?    Quando nós vamos partir? 
Hacia dónde vamos?    Aonde estamos indo? 
Hacia dónde vas?    Aonde está indo? 
De dónde vienes?    De onde você está vindo?/ veio 
Debo transbordar bus?    Eu tenho que mudar de ônibus? 
Dónde están los buses?    Onde estão os ônibus? 
Dónde está la parada de bus?   Onde é a parada de ônibus? 
Puede/Puedes decirme cuándo bajarme? Você poderia me avisar quando devo descer? 
Este bus va hacia ... ?    Esse ônibus vai para....? 
Dónde está el aeropuerto?   Onde é o aeroporto? 
Cuándo parte el avión?    Quando parte o avião? 
Cuándo llega el avión?    Quando chega o avião? 
Cuánto tarda el vuelo?    Qual é a duração do vôo? 
A qué hora debo registrarme?   A que horas devemos embarcar? 
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Puedo ver su pasaporte, por favor?  Poderia ver seu passaporte, por favor? 
Acá tiene mi pasaporte    Aqui está meu passaporte. 
Puedo llevarme esto?    Posso levar isso comigo? 
Dónde puedo recoger mi equipaje?  Posso pegar minha bagagem? 
No encuentro mi equipaje   Não encontro minha bagagem 
Puede ayudarme con mi equipaje?  Poderia me ajudar com minha bagagem? 
Creo que ese es mi asiento   Acho que esse é meu assento. 
Está ocupado este asiento?   Este lugar está ocupado? 
Dónde está la estación del tren?  Onde é a estação de trens? 
Debo transbordar de tren?   Tenho de trocar de trens? Tenho de fazer baldeação? 
Este tren para en ... ?    Este trem para em ...? 
Va este tren hacia ... ?    Este trem vai para...? 
Cuánto tiempo para el tren aquí?  Por quanto tempo este trem para aqui? 
Qué estación es ésta?    Que estação é esta? 
Cuándo sale el próximo tren?   Quando é o proximo trem? 
Cuándo sale el último tren?   Quando é o último trem? 
Dónde puedo tomar un taxi?   Onde posso peagr um taxi? 
Hay un aparcamiento cerca?   Onde é o estacionamento mais próximo? 
Puedo aparcar aquí?    Posso estacionar aqui? 
Cuánto tiempo puedo aparcar aqui?  Por quanto tempo posso estacionar aqui? 
Dónde puedo aparcar?    Onde posso estacionar? 
Mi automóvil se ha descompuesto.  Meu carro quebrou 
Mi automóvil no arranca.   Meu carro não dá a partida 
Dónde está la gasolinera más cercana?  Onde é posto de gasolina mais perto? 
Adonde es el garage el mas cerca?  Onde é a garagem mais perto? 
Tengo una llanta pinchada.   Eu tenho um pneu furado 
No tengo gasolina    Estou sem combustível 
Puedo ver su licencia de conducir?  Posso ver sua licença de motorista, por favor? 
Acá tiene mi licencia de conducir.  Aqui está a minha licença de motorista 
Qué tan lejos está el siguiente pueblo?  Qual a distancia até a próxima vila? 
Cuánto tiempo lleva en automóvil?  Quanto demora de carro? 
Cuánto tiempo lleva a pie?   Quanto demora a pé? 
Quisiera alquilar un automóvil por una  Eu gostaria de alugar um carro por uma 
Semana / tres días.     semana/ por três dias 
 
 
 
CLIMA 
 
Cómo estará el clima mañana?   Qual a previsão do tempo para amanhã? 
Cómo es el clima usualmente?   Como é o tempo normamlmente? 
Mañana lloverá     Choverá amanhã 
Está nevando     Está nevando 
Está soleado     Está sol 
Está nublado     Está nublado 
Hace calor afuera    Está calor aqui dentro 
Hace frío afuera    Está frio lá fora 
Qué tiempo más horrible!   Que tempo horrível! 
Qué día tan hermoso!    Que dia maravilhoso! 
Bonito día, no?     Lindo dia, não está? 
Siempre hace este calor?   Está sempre assim tão quente? 
Siempre es así de lluvioso?   Está sempre assim tão chuvoso? 
Siempre está así de nublado?   Está sempre assim tão nublado? 
Estoy mojado     Estou ensopado 
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TRABAJO 
 
Dónde trabajas?    Onde você trabalha? 
Cómo te ganas la vida?    O que você faz da vida? 
Soy maestro     Sou professor 
Soy estudiante     Sou estudante 
Soy un autoempleado    Sou trabalhador por conta-própria 
Trabajo en un restaurante   Trabalho num restaurante 
Trabajo en un supermercado   Trabalho num supermercado 
Trabajo en una tienda    Trabalho nma loja 
Soy médico     Sou médico 
Soy psicólogo     Sou psicólogo 
Soy programador    Sou programador 
Soy ingeniero     Sou engenheiro 
Soy mecánico     Sou um mecânico 
Soy escritor     Sou escritor 
Soy conductor     Sou motorista 
Soy actor / actriz    Sou ator/atriz 
Soy trabajador social    Sou assistente social 
 


