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Aprenderás en esta guía para hispanohablantes:
� A hacer preguntas en portugués: 
� al conocer a una nueva persona
� para pedir y ofrecer ayuda

� para hacer compras y pedir comida
� para averiguar preferencias y opiniones
� para hacer propuestas e invitaciones

� Expresiones informales (*) para decir “estoy de 
broma” y “estás loco/a”



✔ No necesitas tener conocimientos previos de 
portugués para esta guía, pero incluso si ya 

hablas un poco del idioma, la información puede 
ser útil.



✔ Algunas expresiones tienen la variación de 
“VOCÊ” (“tú”) y “O SENHOR / A SENHORA” 

(“usted”). 
Esto se indica con el símbolo /.



✔También tienes una lista de vocabulario, 
ejercicios con respuestas, MP3 y otros 
materiales gratuitos para practicar.



As perguntas em 
português

Las preguntas en portugués



✅�O João 
é o professor.

❔� O João 
é o professor?



❔�O João é o professor?

� Sim. 
� Não. 
� Não sei.



❔✏Quem é o professor?

✅� O João é o professor.



Os interrogativos

Los interrogativos



❔O que?
Quê?



❔� Quem?



❔Como?



Onde?



De onde?



Aonde?



❔⌚Quando?



❔� Quanto?



Quanto?

MASCULINO FEMININO

SINGULAR

Quantos?PLURAL

Quanta?

Quantas?



Quanto
dinheiro?

Quanta 
bateria?



Quantos
garotos?

Quantas 
garotas?



❔⌛Quanto tempo?



Por que X?
Por quê?

Porque X .



Qual?

MASCULINO FEMININO

SINGULAR

Quais?PLURAL



Qual fruta? �

Quais livros? �



❔O que é isso?



❔� Que horas são?



❔� Que día é hoje?



1. ¿Qué?
2. ¿Quién? ¿Quiénes?

3. ¿Cómo?
4. ¿Dónde?

5. ¿De dónde?
6. ¿Adónde?
7. ¿Cuándo?

1. O que? Quê?
2. Quem? 
3. Como?
4. Onde?

5. De onde?
6. Aonde? Para onde?

7. Quando?



1. ¿Cuánto? ($)
2. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas?

3. ¿Cuánto tiempo?
4. ¿Por qué? Porque … .

5. ¿Cuál? ¿Cuáles?

1. Quanto? ($)
2. Quanto? Quanta? Quantos? Quantas?

3. Quanto tempo?
4. Por que ...? Por quê? Porque … .

5. Qual? Quais?



1. ¿Qué es eso?
2. ¿Qué hora es?

3. ¿Qué día es hoy?

1. O que é isso?
2. Que horas são?
3. Que dia é hoje?



Connhecer as pessoas

Conocer a las personas



� Desculpa.

� Desculpe.

� Perdão.



� Te conheço de 
algum lugar?



� Como você 
se chama?

Como o senhor / a 
senhora se chama?



 �Eu me 
chamo X.

 � Eu me 
chamo X.



� Muito prazer!



� O que você faz 
da vida?

O que o senhor / a senhora
faz profissionalmente?



 � Eu sou X.

 �Eu sou X.



� Você já esteve
no Brasil?



� O senhor 
/ a senhora já 

esteve no Brasil?



 ⛱Sim, estive em X.

⚽Não, ainda não.



� Você é daqui?

O senhor/a senhora
é daqui?



� Sim.

� Não, sou de X.



� Você é 
novo por aqui?

Você é nova 
por aqui?



� O senhor é novo 
por aqui?

A senhora é nova por 
aqui?



� Você vem 
sempre aqui?

O senhor/a senhora vem
sempre aqui?



� Você fala inglês?

O senhor / a senhora 
fala inglês?



� Você fala 
alemão?

O senhor/a senhora 
fala alemão?



� Você fala 
espanhol?

O senhor/a senhora fala 
espanhol?



� Por que você 
estuda português?

Por que o senhor/a 
senhora estuda português?



� Eu estudo português 
porque X.

Estudo português 
porque é interessante.



1. Perdão. Desculpa. / Desculpe.
2. Eu te conheço de algum lugar?

3. Como você se chama? / Como o senhor / a senhora se 
chama?

4. Eu me chamo … . Muito prazer!

1. Perdón. Perdona. / Perdone.
2. ¿Nos conocemos? ¿Te conozco de algo?

3. ¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama usted?
4. Yo me llamo … . ¡Mucho gusto!



1. ¿A qué te dedicas? / ¿A qué se dedica usted?
2. Yo soy … .

3. ¿Has estado alguna vez en Brasil? / ¿Ha estado 
alguna vez en Brasil?

4. Sí, estuve en … ./ No, aún no.

1. O que você faz da vida? / O que o senhor / a senhora faz 
profissionalmente?
2. Eu sou … .

3. Você já esteve no Brasil? / O senhor / a senhora já esteve no Brasil?
4. Sim, eu estive em … . / Não, ainda não.



1. ¿Eres de aquí? / ¿Es usted de aquí?
2. Sí. No, soy de … .

3. ¿Eres nuevo aquí? ¿Eres nueva aquí? / ¿Es usted nuevo aquí? 
¿Es usted nueva aquí?

4. ¿Vienes mucho por aquí? / ¿Viene usted mucho por aquí?

1. Você é daqui? / O senhor / a senhora é daqui?
2. Sim. Não, eu sou de … .

3. Você é novo por aqui? Você é nova por aqui? / O senhor é novo por 
aqui? A senhora é nova por aqui?

4. Você vem sempre aqui? / O senhor / a senhora vem sempre aquí?



1. ¿Hablas inglés? / ¿Habla usted inglés?
2. ¿Por qué estudias portugués? / ¿Por qué estudia 

usted portugués?
3. Estudio portugués porque … .

1. Você fala inglês/alemão? / O senhor / a senhora fala 
inglês/alemão?

2. Por que você estuda português? / Por que o senhor / a 
senhora estuda português?

3. Eu estudo português porque … .



Problemas?

¿Problemas?



� Como você 
está se sentindo?

Como 
o senhor / a senhora

está se sentindo?



� Está tudo certo?



� Tem alguma coisa
errada?



� Qual é o problema?



� Posso fazer 
uma pregunta?

Posso perguntar
uma coisinha?



�  Pode me dar uma 
mãozinha?



�  Precisa de ajuda?



� Posso ajudar?



1. ¿Cómo te encuentras? / ¿Cómo se encuentra?
2. ¿Está todo en orden?

3. ¿Algo va mal?
4. ¿Cuál es el problema?

1. Como você está se sentindo? / Como o senhor / a senhora 
está se sentindo?

2. Está tudo certo?
3. Tem alguma coisa errada?

4. Qual é o problema?



1. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo preguntar algo?
2. ¿Me echas una mano? / ¿Me puede echar una mano?

3. ¿Necesitas ayuda? / ¿Necesita ayuda?
4. ¿Puedo ayudar?

1. Eu posso fazer uma pergunta? Posso perguntar uma coisinha?
2. Pode me dar uma mãozinha? 

3. Precisa de ajuda? 
4. Posso ajudar?



Compras e comida

Compras y comida



� Você quer X?

O senhor / a senhora
quer X?



� Você queria X?

O senhor / a senhora
queria X?



� Você gostaria 
de X?

O senhor / a senhora 
gostaria de  X?



� Sim, por favor.

� Não, obrigado/a.



� Sim, estou 
procurando X.

� Sim, preciso de X.



� Não, obrigado/a. 
�  Só estou dando 

uma olhadinha.



� Pode me ajudar?



�Você tem X?

O senhor / a senhora 
tem X?



� Posso X?



�  Pode me dar X?



� Você se importaria X?

O senhor / a senhora
se importaria X?



�Você sabe X?

O senhor / a senhor 
sabe X?



� Sim, eu sei.

� Não, não sei.



� Você conhece X?

O senhor / a senhora 
conhece X?



� Sim, eu conheço.

� Não, não conheço.



�Quanto custa?



� Mais alguma coisa?



� Posso pagar 
com cartão?



� Posso pagar
em dinheiro?



☝Eu queria pagar.



1. ¿Quieres…? / ¿Quiere…?
2. ¿Querías…? / ¿Quería…?

3. ¿Te gustaría …? / ¿Le gustaría …?
4. Sí, por favor. No, gracias.

5. Sí, busco … . / Sí, necesito … .
6. No, gracias, solo quería mirar.

1. Você quer…? / O senhor / a senhora quer ...?
2. Você queria …? / O senhor /a senhora queria ...?

3. Você gostaria de ...? / O senhor / a senhora gostaria de ...?
4. Sim, por favor. Não, obrigado/a.

5. Sim, estou procurando … . / Sim, preciso de … .
6. Não, obrigado/a, só estou dando uma olhadinha.



1. ¿Me puedes ayudar? / ¿Me puede ayudar?
2. ¿Tienes …? / ¿Tiene …?

3. ¿Puedo…?
4. ¿Me puedes dar …? / ¿Me puede dar …?

1. Pode me ajudar? 
2. Você tem …? / O senhor / a senhora tem …?

3. Posso…?
4. Pode me dar…? 



1. ¿Te importaría …? / ¿Le importaría …?
2. ¿Puedes …? / ¿Puede usted …?

3. Sí, puedo. No, no puedo.

1. Você se importaria...? / O senhor / a senhora 
se importaria…?

2. Você pode …? / O senhor / a senhora pode…?
3. Sim, eu posso.  Não, não posso.



1. ¿Sabes …? / ¿Sabe usted …? 
2. Sí, sé. No sé. 

3. ¿Conoces …? / ¿Conoce usted…?
4.  Sí, conozco. No conozco.

1. Você sabe …? O senhor / a senhora sabe …? 
2. Sim, eu sei. Não, não sei. 

3. Você conhece ...? / O senhor / a senhora conhece ...?
4.  Sim, eu conheço. Não, não conheço.



1. ¿Cuánto cuesta?
2. ¿Algo más?

3. ¿Puedo pagar (con tarjeta/en efectivo)?
4. ¿Me cobras? / ¿Me cobra?

1. Quanto custa?
2. Mais alguma coisa?

3. Posso pagar (com cartão/em dinheiro)?
4. Eu queria pagar.



Na cidade

En la ciudad



� Tem um/a X por aqui?



� Onde fica o/a X?



➡� Como eu 
vou para X?



➡ � Pode me levar 
para X?



1. ¿Hay un/a … por aquí?
2. ¿Dónde está el/la …?

3. ¿Cómo voy a …?
4. ¿Me puedes llevar a …? / ¿Me puede llevar a …?

1. Tem um/uma ... por aqui?
2. Onde fica o/a …?

3. Como vou para ...?
4. Pode me levar para ...? 



Gostos e opiniões

Gustos y opiniones



� Você gosta 
de X?

�  Você gosta 
de XX?



�  O senhor 
/ a senhora 
gosta de X?

� O senhor 
/ a senhora 
gosta de X?



❤Sim, eu gosto.

❌Não, eu não gosto.



� ❔�
Do que você
gosta mais?



� ❔�
Do que o senhor / 

a senhora
gosta mais?



❤�  Eu gosto 
mais de X.



� ❔�
O que você prefere?



� ❔�
O que o senhor / a 
senhora prefere?



❤� Eu prefiro X.



�  Qual é a sua 
opinião?



� Eu penso que X.



� O que você acha?

O que o senhor 
/ a senhora acha?



�  Acho que X.



1. ¿Te gusta…? ¿Te gustan…? / ¿Le gusta…? ¿Le gustan…?
2. Sí, me gusta/n. No, no me gusta/n.

3. ¿Qué te gusta más? / ¿Qué le gusta más?
4. Me gusta más … .

1. Você gosta de …? / O senhor / a senhora gosta de ...?
2. Sim, eu gosto. Não, não gosto.

3. Do que você gosta mais, … ou …? / Do que o senhor / 
a senhora gosta mais, … ou …? 

4. Eu gosto mais de … .



1. ¿Qué prefieres? / ¿Qué prefiere usted?
2. Prefiero … .

3. ¿Qué piensas? / ¿Qué piensa usted?
4. Pienso que … .

5. ¿Qué crees? / ¿Qué cree usted?
6. Creo que … .

1. O que você prefere? / O que o senhor / a senhora prefere?
2. Eu prefiro … .

3. Qual é a sua opinião? 
4. Eu penso que ... .

5. O que você acha? / O que o senhor / a senhora acha?
6. Acho que ... .



Propor e convidar

Proponer e invitar



� Podemos conversar?



☕Você tem tempo para X?

VOCÊ



� Quer beber 
alguma coisa?

VOCÊ



�Vamos fazer 
alguma coisa?



� ➕�
Você vem comigo?

O senhor / a senhora
vem comigo?



� ➕�
Você me acompanha?

O senhor / a senhora 
me acompanha?



� Você topa?
VOCÊ



� Posso te convidar 
para sair?

VOCÊ



� Posso te convidar para 
almoçar/jantar fora?

VOCÊ



1. ¿Podemos hablar?
2. ¿Tienes tiempo para…?
3. ¿Quieres tomar algo?

4. ¿Hacemos algo?

1. Podemos conversar?
2. Você tem tempo para ...?
3. Quer beber alguma coisa?
4. Vamos fazer alguma coisa?



1. ¿Vienes conmigo? / ¿Viene conmigo?
2. ¿Me acompañas? / ¿Me acompaña?

3. ¿Te apuntas?
4. ¿Quieres salir conmigo?

5. ¿Puedo invitarte a comer/cenar?

1. Você vem comigo? / O senhor / a senhora vem comigo?
2. Você me acompanha? / O senhor / a senhora me acompanha?

3. Você topa?
4. Posso te convidar para sair?

5. Posso te convidar para almoçar/jantar  fora?



Brincando

De broma



� Estou brincando!
Estou de brincadeira!

*Estou zoando! 
*Estou de zueira!
*Estou te tirando!

*Estou tirando onda com a 
sua cara!

*O que é que é isso?



1. Estoy de broma.
2. Estoy de broma.
3. Estoy de broma.
4. Estoy de broma.
5. Estoy de broma.

6. ¿Pero esto qué es?

1. Estou brincando!
2. Estou de brincadeira!

3. *Estou zoando!  Estou de zueira!
4. *Estou te tirando!

5. *Estou tirando onda com a sua cara!
6. *O que é que é isso?



Você está louco.

Estás loco.



� Essa ideia é louca.
Você me deixa louco/a.

Que loucura!
Que doideira!

Que maluquice!
Você é maluco/a.
Você é doido/a.



*Você está pirado/a.
*Você está viajando.

*Você está tantã.
*Você está biruta.

*Você pirou!



Você endoideceu!
*Você despirocou!
*Você está com um 

parafuso solto.
*Você é doido/a 

varrido/a.
*Cê é doido, maluco?



1. Esa es una idea loca.
2. Me vuelves loco/a.

3. ¡Qué locura!
4. ¡Qué locura!
5. ¡Qué locura!
6. Estás loco/a.
7. Estás loco/a.

1. Essa ideia é louca.
2. Você me deixa louco/a.

3. Que loucura!
4. Que doideira!

5. Que maluquice!
6. Você é maluco/a.
7. Você é doido/a.



1. Estás loco/a.
2. Estás loco/a.
3. Estás loco/a.
4. Estás loco/a.
5. Estás loco/a.

1. *Você está pirado/a.
2. *Você está viajando.

3. *Você está tantã.
4. *Você está biruta.

5. *Você pirou!



1. Te has vuelto loco/a.
2. Te has vuelto loco/a.
3. Te falta un tornillo.

4. Estás loco/a.
5. ¿Estás loco?

1. Você endoideceu!
2. *Você despirocou!

3. *Você está com um parafuso solto.
4. *Você é doido/a varrido/a.

5. *Cê é doido, maluco?



1. cool
2. ¡Qué bonito! , ¡Qué bonita! 

3. ¡Qué lindo! , ¡Qué linda!

1. *Estás chalado/a.
2. *Estás tarumba.

3. *Estás tarambana.
4. *Se te ha ido la cabeza.

5. *Se te ha ido la olla. Se te ha ido la perola.
6. *Se te ha ido la pinza.



1. cool
2. ¡Qué bonito! , ¡Qué bonita! 

3. ¡Qué lindo! , ¡Qué linda!

1. *Te falta un tornillo.
2. *¡Estás como una cabra/chota!

3. *¡Estás como una regadera!
4. *¡Estás como un cencerro!

5. *¡Estás como las maracas de Machín!
6. *Estás medio loco en el coco.



Atividades

Actividades



O QUE…?

�

QUEM?

�

ONDE? � ⤵

DE ONDE?

� ↩

AONDE?

➡�

QUANDO?

�



O QUE…? �

QUEM? �

ONDE? � ⤵

DE ONDE? � ↩

AONDE? ➡�

QUANDO? �

Resposta



QUANTO?

�

QUANTO TEMPO?

⏳POR QUE...?

PORQUE…

O QUE É ISSO?

❓�

QUE HORAS SÃO?

❓�

QUE DIA É HOJE?

❓�



QUANTO? �

QUANTO TEMPO? ⏳

POR QUE …? PORQUE…

O QUE É ISSO? ❓�

QUE HORAS SÃO? ❓�

QUE DIA É HOJE? ❓�

Resposta



1. Eu te __ de algum lugar?
2. Como você __? -> Eu me chamo Rita. Muito __!

3. O que você faz __? -> Eu sou político.
4. Você __ esteve no Brasil? -> Não, __ não.

5. Você é __? -> Não, eu sou de Recife.
6. __você estuda português? -> Eu estudo português __ 

é interessante.

• DA VIDA
• POR QUE
• CONHEÇO

• DAQUI
• AINDA
• PRAZER

• PORQUE
• SE CHAMA

• JÁ



1. Eu te conheço de algum lugar?
2. Como você se chama? -> Eu me chamo Rita. 

Muito prazer!
3. O que você faz da vida? -> Eu sou político.

4. Você já esteve no Brasil? -> Não, ainda não.
5. Você é daqui? -> Não, eu sou de Recife.

6. Por que você estuda português? -> Eu estudo 
português porque é interessante.

Resposta



você

1. Desculpe.
2. Como você se chama?

3. O que você faz da 
vida?

4. Você já esteve no 
Brasil?

5. Você é daqui?
6. Você é novo/a aqui?

o senhor / a senhora

1. Como o sr./a sra. se chama?
2. O sr./a sra. é daqui?

3. Desculpe.
4. O sr./a sra. já esteve no 

Brasil?
5. O sr. é novo aqui? / A sra. é 

nova aqui?
6. O que o sr./a sra. faz 

profissionalmente?



você

1. Desculpe.
2. Como você se chama?

3. O que você faz da vida?
4. Você já esteve no Brasil?

5. Você é daqui?
6. Você é novo/a aqui?

o senhor / a senhora

1. Desculpe.
2. Como o sr./a sra. se chama?

3. O que o sr./a sra. faz 
profissionalmente?

4. O sr./a sra. já esteve no Brasil?
5. O sr./a sra. é daqui?

6. O sr. é novo aqui? / A sra. é 
nova aqui?

Resposta



você

1. Você __sempre aqui?
2. Você fala inglês?
3. Por que você __ 

português?
4. Como você está se 

sentindo?
5. __ me ajudar?

o senhor / a senhora

1. O sr./a sra. vem 
sempre aqui?

2. O sr./a sra. __ inglês?
3. Por que o sr./a sra. 

estuda português?
4. Como o sr./a sra. está 

__?
5. Pode me ajudar?



você

1. Você vem sempre 
aqui?

2. Você fala inglês?
3. Por que você estuda 

português?
4. Como você está se 

sentindo?
5. Pode me ajudar?

o senhor / a senhora

1. O sr./a sra. vem 
sempre aqui?

2. O sr./a sra. fala 
inglês?

3. Por que o sr./a sra. 
estuda português?

4. Como o sr./a sra. está 
se sentindo?

5. Pode me ajudar?

Resposta



Está tudo…

…certo?

Tem alguma…

…coisa errada?

Qual é…

…o problema?

Posso…

…ajudar?
Pode me dar…

…uma mãozinha?

Você se…

…importaria…?



Está tudo…

…certo?

Tem alguma…

…coisa errada?

Qual é…

…o problema?

Posso…

…ajudar?

Pode me dar…

…uma mãozinha?

Você se…

…importaria…?

Resposta



você

1. __ X?
2. __ X?
3. __ X?
4. __ X?
5. __ X?
6. __ X?
7. __ X?
8. __ X?

o senhor / a senhora

1. O sr./a sra. quer X?
2. O sr./a sra. queria X?

3. O sr./a sra. gostaria de X?
4. O sr./a sra. tem X?

5. Pode me dar X?
6. O sr./a sra. pode X?
7. O sr./a sra. sabe X?

8. O sr./a sra. conhece X?



você

1. Você quer X?
2. Você queria X?

3. Você gostaria de X?
4. Você tem X?

5. Pode me dar X?
6. Você pode X?
7. Você sabe X?

8. Você conhece X?

o senhor / a senhora

1. O sr./a sra. quer X?
2. O sr./a sra. queria X?

3. O sr./a sra. gostaria de X?
4. O sr./a sra. tem X?

5. Pode me dar X?
6. O sr./a sra. pode X?
7. O sr./a sra. sabe X?

8. O sr./a sra. conhece X?

Resposta



1. �  Q_an_o c_sta?
2. �  Ma_s a_gu_a co_sa?

3. �  Pos_o pa_ar (c_m car_ão/em d_nh_iro)?
4. �  _u q_eria _agar.

5. �  Te_ um/uma X p_r a_ui?
6. �  _nde fi_a o/a X?
7. �  Co_o vou p_ra X?

8. �  V_cê _ode me le_ar _ara X?



1. �  Quanto custa?
2. �  Mais alguma coisa?

3. �  Posso pagar (com cartão/em dinheiro)?
4. �  Eu queria pagar.

5. �  Tem um/uma X por aqui?
6. �  Onde fica o/a X?
7. �  Como vou para X?

8. �  Você pode me levar para X? 

Resposta



Você gosta de X? 

Do que você gosta mais, X ou Y?

O que você prefere?

Qual é a sua opinião?

O que você acha?

Sim, eu gosto.
Não, eu não gosto.

Eu gosto mais de X. Eu prefiro X.Penso que X.

Acho que X.



Você gosta de X? 

Do que você gosta mais, X ou Y?

O que você prefere?

Qual é a sua opinião?

O que você acha?

Resposta

Sim, eu gosto.
Não, eu não gosto.

Eu gosto mais de X.

Eu prefiro X.

Penso que X.

Acho que X.



1. Podemos…
2. Você tem…

3. Quer beber…
4. Vamos…

5. Você vem… 
6. Você me…

7. Você…
8. Posso te…

9. Posso te convidar…

1. …fazer alguma coisa?
2. …tempo para X?
3. …acompanha?

4. …alguma coisa?
5. …comigo?

6. …para comer fora?
7. …conversar?

8. …topa?
9. …convidar para sair?



1. Podemos…
2. Você tem…

3. Quer beber…
4. Vamos…

5. Você vem… 
6. Você me…

7. Você…
8. Posso te…

9. Posso te convidar…

1. …conversar?
2. …tempo para X?
3. …alguma coisa?

4. …fazer alguma coisa?
5. …comigo?

6. …acompanha?
7. …topa?

8. …convidar para sair?
9. …para comer fora?

Resposta


