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1.PORTUGUÊS
BÁSICO
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1. um
2. dois
3. três

4. quatro
5. cinco
6. seis
7. sete
8. oito
9. nove
10. dez

11. onze
12. doze
13. treze

14. catorze
15. quinze

16. dezesseis
17. dezessete
18. dezoito

19. dezenove
20. vinte

Os números0.zero
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20. vinte
30. trinta

40. quarenta
50. cinquenta
60. sessenta
70. setenta
80. oitenta
90. noventa
100. cem

21. vinte e um
32. trinta e dois

43. quarenta e três …

Os números
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Oi!
Como vai?

Oi!
🙂🙂 Bem, obrigado/a. 

Como vai?

1

2

5

👩👩 Obrigada!

🧔🧔 Obrigado!



😃😃 Muito bem, obrigado/a.
Até logo!

Adeus!

3

4

6



👍👍 Sim!

👎👎 Não!

🙏🙏 Por favor!

7



😪😪 Desculpe.

🙃🙃 Não tem problema.
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🤩🤩 Obrigado/a.

🤗🤗 De nada.
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1.PORTUGUÊS
BÁSICO

ATIVIDADES
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1. � Oi! __ vai?
2. 🧑🧑 Muito bem, __. Como __?

3. � __, obrigada. Até __.
4. 🧑🧑 __.

LOGO - ADEUS– OBRIGADO 
- COMO - BEM - VAI
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1. � Oi! Como vai?
2. 🧑🧑Muito bem, obrigado. Como vai?

3. � Bem, obrigada. Até logo.
4. 🧑🧑Adeus.

RESPOSTA
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1. S_m. 👍👍
2. N_o. 👎👎

3. _or _av_r. 🙏🙏
4. O_ri_a_o/a. 🤩🤩

5. _e n_da. 🤗🤗
6. De_cul_e. 😪😪

7. _ão t_m pro_le_a. 🙃🙃
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1. Sim. 👍👍
2. Não. 👎👎

3. Por favor. 🙏🙏
4. Obrigado/a. 🤩🤩

5. De nada. 🤗🤗
6. Desculpe. 😪😪

7. Não tem problema. 🙃🙃

RESPOSTA
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1. Sim. 
2. Não. 

3. Por favor. 
4. Obrigado/a.

5. De nada. 
6. Desculpe. 

7. Não tem problema.

1. 👎👎
2. 😪😪
3. 🤗🤗
4. 👍👍
5. 🤩🤩
6. 🙃🙃
7. 🙏🙏
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1. Sim. 
2. Não. 

3. Por favor. 
4. Obrigado/a.

5. De nada. 
6. Desculpe. 

7. Não tem problema.

1. 👍👍
2. 👎👎
3. 🙏🙏
4. 🤩🤩
5. 🤗🤗
6. 😪😪
7. 🙃🙃

RESPOSTA
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A. 15
B. 4
C. 19
D. 7
E. 12
F. 0
G. 18
H. 6
I. 11
J. 14

A. q_in_e
B. q_a_ro

C. de_e_o_e
D. se_e
E. d_z_
F. _ero

G. de_o _ _o
H. _eis

I. o_ _e
J. _ato_ze
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A. 15
B. 4
C. 19
D. 7
E. 12
F. 0
G. 18
H. 6
I. 11
J. 14

A. quinze
B. quatro

C. dezenove
D. sete
E. doze
F. zero

G. dezoito
H. seis
I. onze

J. catorze

RESPOSTA
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A. 59
B. 27
C. 55
D. 92
E. 73
F. 84
G. 61
H. 39
I. 26
J. 48

• quarenta e oito
• trinta e nove

• cinquenta e nove
• vinte e sete

• Setenta e três
• oitenta e quatro

• cinquenta e cinco
• sessenta e um
• noventa e dois

• vinte e seis
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A. 59
B. 27
C. 55
D. 92
E. 73
F. 84
G. 61
H. 39
I. 26
J. 48

A. cinquenta e nove
B. vinte e sete

C. cinquenta e cinco
D. noventa e dois
E. setenta e três

F. oitenta e quatro
G. sessenta e um
H. trinta e nove
I. vinte e seis

J. quarenta e oito

RESPOSTA
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2.EU SOU…
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eu 😊😊 você 😉😉

o senhor 🧓🧓
a senhora👵👵

As pessoas: singular (Brasil)

1º 3º

3º

informal

formal
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o senhor 🧓🧓
= o sr.

a senhora👵👵
= a sra.

Você ou
o senhor/a senhora?

🧐🧐



eu

você

SOU

o senhor
a senhora

O verbo SER: singular

1º

3º

3º

É

É

NÃO

NÃO

NÃO

24

Eu sou = Sou.



1. o nome 🙋🙋

2. o senhor 🧔🧔

3. a senhora 👩👩

4. ser 🙋🙋
5. chamar-se 🙋🙋

6. Muito prazer.🤝🤝
7. Igualmente.😍😍
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Eu sou o/a … .
Eu me chamo … .
O meu nome é … .

�/🙋🙋

26

+ NOME



Como você
se chama?

�/🙋🙋

27

� Como o senhor
se chama?

🙋🙋 Como a senhora
se chama?  

informal formal



Eu sou o/a … .
Como você se chama?

Eu me chamo … .
Muito prazer!

1

2

informal

Igualmente!3
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Eu sou o/a … .
Como o sr./a sra. se chama?

Eu me chamo … .
Muito prazer!

1

2

formal

Igualmente!3
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2.EU SOU…

ATIVIDADES
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eu você o senhor
a senhora

formal informal

É É SOUNÃO NÃO NÃO
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eu você o senhor
a senhora

formalinformal

ÉÉSOU NÃONÃONÃO

RESPOSTA
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1. __ sou o/a … .
2. Eu me __ … . 

3. O meu __ é ….
4. Muito __!

5. __!

EU

NOME

PRAZER

IGUALMENTE

CHAMO
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1. EU sou o/a … .
2. Eu me CHAMO … . 
3. O meu NOME é ….

4. Muito PRAZER!
5. IGUALMENTE!

RESPOSTA

34



3.OS LUGARES
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1. de ↩
2. De onde? ↩
3. a cidade 🗽🗽

4. o país🗾🗾
5. morar 🏠🏠
6. em ⬇

7. Onde? ⬇
36



SER 
DE ONDE?

DE 

↩
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Eu sou de … (cidade, país).
De onde você é?

Eu sou de … (cidade, país).
2

1

informal ↩
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Eu sou de … (cidade, país).
De onde o sr./a sra. é?

Eu sou de … (cidade, país).
2

1

formal ↩
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↩ Eu sou de Salvador (Brasil).

De onde você é? De onde o sr./a sra. é?
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MORAR 
ONDE?

EM 

⬇
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Eu moro em … (cidade, país).
Onde você mora?

Eu moro em … (cidade, país).
2

1

informal ⬇
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Eu moro em … (cidade, país).
Onde o sr./a sra. mora?

Eu moro em … (cidade, país).
2

1

formal ⬇
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⬇ Eu moro em Porto Alegre (Brasil).

Onde você mora? Onde o sr./a sra.
mora?
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3.OS LUGARES

ATIVIDADES

45



__ você mora?

De __ você é?

Eu __ em Belo Horizonte.

Eu sou __ Brasília. 
1 2

3 4
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Onde você mora?

De onde você é?

Eu moro em Belo Horizonte.

Eu sou de Brasília. 
1 2

3 4

RESPOSTA
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4.NÃO COMPREENDO! 
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😵😵 Não compreendo.

😵😵 Não entendo.
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🤨🤨 O que significa …?

🐢🐢 Mais devagar, por favor.
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eu

você

FALO

o senhor
a senhora

💬💬O verbo FALAR: singular

1º

3º

3º

FALA

FALA

NÃO

NÃO

NÃO

51



💬💬 Você fala
alemão/inglês?

informal

💬💬 O sr./a sra. fala 
alemão/inglês?

formal
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❌ Eu não falo português.

🤏🤏 Eu falo um pouquinho
de português.
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4. NÃO 
COMPREENDO!

ATIVIDADES

54



Não … .

Não … .

O que … .

Mais … .

Você fala … ?

O sr./a sra. fala… ?

Eu não falo … .

Eu falo … .
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Não …

Não …

O que …

Mais …

Você fala …

O sr./a sra. fala …

Eu não falo …

Eu falo …

… compreendo.

… entendo.

… significa …?

… devagar, por favor.

… espanhol?

… espanhol?

… português.

… um pouquinho de português.56

RESPOSTA



5.FRASES PARA 
VIAJAR

57



1. eu (não) tenho
2. eu (não) preciso
3. eu (não) posso
4. eu (não) quero
5. eu (não) queria
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1. a fome 🤤🤤
2. o sono 🥱🥱

3. o dinheiro 💵💵
4. o banheiro 🚽🚽
5. o médico �
6. o hospital 🏥🏥
7. a polícia 👮👮
8. a ajuda 🤷🤷
9. Socorro!🆘🆘
10. precisar ✳

59



🤤🤤 Estou com
fome.

🥱🥱 Estou com 
sono.



💸💸 Não tenho
dinheiro.

🚽🚽 Onde 
fica o banheiro?

61



� Preciso de um médico.

🏥🏥 Preciso ir para o hospital.



🤷🤷 Preciso de ajuda!
🆘🆘 Ajuda! Socorro!

👮👮 Polícia!
Fui roubado/a!



1. aceitar 🆗🆗
2. trocar 💱💱
3. pagar 💰💰

4. o cartão de débito 💳💳
5. o cartão de crédito 💳💳
6. pagar em dinheiro 💵💵
7. o caixa eletrônico 🏧🏧

8. a nota fiscal 🧾🧾

64



💱💱 Onde posso trocar dinheiro?

💳💳 Aceitam cartão de crédito?



💵💵 Aceitam dólares?

🏧🏧 Onde tem um caixa eletrônico?



💰💰 Posso pagar em dinheiro? 
💳💳 Posso pagar com cartão?

👐👐Aqui está.



👍👍 Isto é tudo.

🧾🧾 (Não) Preciso da nota fiscal.



1. o hotel 🏩🏩
2. a reserva ✅
3. o quarto 🛏🛏
4. a noite🌙🌙

5. o café da manhã ☕
6. o banheiro privativo 🚽🚽

7. comer 🍳🍳
8. beber 🥤🥤
9. tomar ✊

10. a alergia ⚠
11. a conta 📃📃

69



✅ (Não) Tenho uma reserva.

🛏🛏 Preciso de um quarto duplo 
por três noites.



☕ (Não) Quero café da manhã.

🚽🚽 (Não) Quero um banheiro
privativo.



🍳🍳 Para comer, 
eu queria … .

🥤🥤 Para beber, 
eu queria … .



⚠ Não posso tomar … .
Tenho alergia a … . 

📃📃 A conta, por favor.



1. ir ➡
2. a passagem 🗄🗄

3. a passagem de ida ➡
4. a passagem de ida e volta ➡⬅

5. o ônibus 🚍🚍
6. o metrô 🚇🚇
7. o trem 🚊🚊
8. o táxi 🚖🚖

9. o ponto de ônibus 🚩🚩
10. a estação🚉🚉

11. o aeroporto ✈
12. o centro  (da cidade) 🌃🌃
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🗄🗄➡ Quanto custa uma
passagem de ida para … ?

🗄🗄➡⬅ Eu queria uma passagem
de ida e volta para … .
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🚩🚩 Onde tem um ponto de ônibus?

🚉🚉 Onde fica a estação?
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🚕🚕✈ Pode me levar para o aeroporto?

🌃🌃 Como posso ir para o centro?

77



🚍🚍✈ Este ônibus vai para o aeroporto?

🚊🚊🌃🌃 Que trem vai para o centro?

78



5. FRASES PARA 
VIAJAR

ATIVIDADES
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1. a _om_ 🤤🤤
2. o s_ _o 🥱🥱

3. o d_nh_i_o 💵💵
4. o ba_he_r_ 🚽🚽

5. o _édi_o �
6. o h_sp_tal 🏥🏥
7. a _olí_ia 👮👮
8. a a_ud_ 🤷🤷
9. So_o_ro!🆘🆘
10. pr_ci_ar ✳



1. a fome 🤤🤤
2. o sono 🥱🥱

3. o dinheiro 💵💵
4. o banheiro 🚽🚽
5. o médico �
6. o hospital 🏥🏥
7. a polícia 👮👮
8. a ajuda 🤷🤷
9. Socorro!🆘🆘
10. precisar ✳

RESPOSTA
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1. _ce_tar 🆗🆗
2. t_o_ar 💱💱
3. p_ga_ 💰💰

4. o ca_t_o de _éb_to 💳💳
5. o c_rt_o de c_éd_to 💳💳
6. p_g_r em _in_eiro 💵💵
7. o cai_a e_etr_ni_o 🏧🏧

8. a _o_a f_scal 🧾🧾
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1. aceitar 🆗🆗
2. trocar 💱💱
3. pagar 💰💰

4. o cartão de débito 💳💳
5. o cartão de crédito 💳💳
6. pagar em dinheiro 💵💵
7. o caixa eletrônico 🏧🏧

8. a nota fiscal 🧾🧾

RESPOSTA
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1. o ho_e_ 🏩🏩
2. a re_er_a ✅
3. o q_ar_o 🛏🛏
4. a _oi_e🌙🌙

5. o caf_ da _an_ã ☕
6. o b_n_ei_o p_iv_tivo 🚽🚽

7. co_er 🍳🍳
8. be_e_ 🥤🥤
9. to_ar ✊

10. a al_r_ia ⚠
11. a _on_a 📃📃
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1. o hotel 🏩🏩
2. a reserva ✅
3. o quarto 🛏🛏
4. a noite🌙🌙

5. o café da manhã ☕
6. o banheiro privativo 🚽🚽

7. comer 🍳🍳
8. beber 🥤🥤
9. tomar ✊

10. a alergia ⚠
11. a conta 📃📃

RESPOSTA
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1. i_ ➡
2. a pa_sa_e_ 🗄🗄

3. a p_ssag_m de _da ➡
4. a _ass_g_m de i_a e v_lta ➡⬅

5. o ô_ib_s 🚍🚍
6. o m_t_ô 🚇🚇
7. o tr_m 🚊🚊
8. o tá_i 🚖🚖

9. o p_n_o de _ni_us 🚩🚩
10. a es_aç_o🚉🚉

11. o _er_po_to ✈
12. o c_nt_o 🌃🌃

86



1. ir ➡
2. a passagem 🗄🗄

3. a passagem de ida ➡
4. a passagem de ida e volta ➡⬅

5. o ônibus 🚍🚍
6. o metrô 🚇🚇
7. o trem 🚊🚊
8. o táxi 🚖🚖

9. o ponto de ônibus 🚩🚩
10. a estação🚉🚉

11. o aeroporto ✈
12. o centro 🌃🌃

RESPOSTA
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Não …

Estou com …

Onde …

Aceitam …

… cartão de crédito / dólares?

… fica o banheiro?

… fome/sono.

… tenho dinheiro.
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Preciso de um …

Como posso …

Este ônibus …

Quanto …

… vai para o aeroporto?

… custa uma passagem?

… quarto duplo.

… ir para o centro?
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Não …

Estou com …

Onde …

Aceitam …

Preciso de um …

Como posso …

Este ônibus …

Quanto …

… tenho dinheiro.

… fome/sono.

… fica o banheiro?

… cartão de crédito/dólares?

… quarto duplo.

… ir para o centro?

… vai para o aeroporto?

… custa uma passagem?

RESPOSTA
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6.RESUMO: 
FRASES PARA VIAJAR

91
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1.Oi!
2.Como vai?

3.Bem, obrigado/a.
4.Muito bem, 

obrigado/a.
5.Até logo!
6.Adeus!

7.Você ou o sr./a sra.?

8.Eu sou o/a … .
9.Eu me chamo … .

10.O meu nome é … .
11.Como você se chama?
12.Como o sr./a sra. se 

chama?
13.Muito prazer!
14.Igualmente!
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1.Eu sou de ... (cidade, país).
2.De onde você é?

3.De onde o sr./a sra. é?
4.Eu moro em ... (cidade, país).

5.Onde você mora?
6.Onde o sr./a sra. mora?
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1.Não compreendo.
2.Não entendo.

3.O que significa … ?
4.Mais devagar, por favor.
5.Você fala alemão/inglês?

6.O sr./a sra. fala alemão/inglês?
7.Eu não falo português.

8.Eu falo um pouquinho de português.
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1.Estou com fome.
2.Estou com sono.

3.Não tenho dinheiro.
4.Onde fica o banheiro?
5.Preciso de um médico.

6.Preciso ir para o hospital.
7.Preciso de ajuda!
8.Ajuda! Socorro!

9.Polícia! Fui roubado/a!
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1.Onde posso trocar dinheiro?
2.Aceitam cartão de crédito?

3.Aceitam dólares?
4.Onde tem um caixa eletrônico?

5.Posso pagar em dinheiro?
6.Posso pagar com cartão?

7.Aqui está.
8. Isto é tudo.

9.(Não) Preciso da nota fiscal.
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1. (Não) Tenho uma reserva.
2.Preciso de um quarto duplo por três noites.

3.(Não) Quero café da manhã.
4.(Não) Quero um banheiro privativo.

5.Para comer, eu queria … .
6.Para beber, eu queria … .

7.Não posso tomar … .
8.Tenho alergia a … .
9.A conta, por favor.
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1.Quanto custa uma passagem de ida para … ?
2.Eu queria uma passagem de ida e volta para … .

3.Onde tem um ponto de ônibus?
4.Onde fica a estação?

5.Pode me levar para o aeroporto?
6.Como posso ir para o centro?

7.Este ônibus vai para o aeroporto?
8.Que trem vai para o centro?
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