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O Idioma Fácil 

 

O site idiomafacil.com.br foi criado em 2010 com o intuito de 
proporcionar aos alunos estudar na comodidade do próprio lar 
ou local de trabalho sem ter que se deslocar até uma escola de 
idiomas. Com conteúdo online e professores especializados 
localizados em todo o Brasil. 

É o único do setor de idiomas com e-books interativos! 

O Idioma Fácil in company foi desenvolvido para fornecer 
ensino nos idiomas mais utilizados no Brasil atualmente através 
do método presencial com e-book e online para estudos em 
desktop, mesats ou smartphones adaptando os estudos à 
necessidade e disponibilidade de cada um. 

Também prover acesso aos idiomas com a comodidade de 
estudar em casa, no trabalho ou mesmo durante viagem ao 
exterior.  

Por não ser impresso e com metodologia simples e rápida 
demonstra ter um rendimento acelerado. 

O e-book, que tem um vocabulário de mais de 400 palavras 
mais verbos e expressões, pode ser carregado no mesat, e 
smartphone e levando para qualquer lugar sendo usado on e 
off-line. 

 

   
Bons estudos! 

 

 



 

 

O método 

 

Este é um método que pode ser usado de forma autodidata ou 
em classe para as pessoas aprenderem as línguas mais 
importantes. 

O e-book é interativo com vídeo-aulas, áudio, exercícios e 
repetições. 

Cada um pode seguir na velocidade de estudo que achar 
melhor. 

Com design simples pode ser acessado facilmente através de 
seu desktop, notebook, mesat ou smartphone e/ou impresso. 

Começa com uma Introdução dos temas da aula. Aqui é 
recomendado ler cada palavra, escutá-la e repeti-la em voz alta 
em seguida e escutá-la novamente. Se sentir necessidade repetir 
o processo. Após é só ver a vídeo-aula complementar. 

Após, passa-se para a parte de Pronúncia repetindo o 
processo da introdução. 

Na Gramática há traduções e conjugações verbais, além das 
explicações da matéria dada no início. 

Treina-se a parte escrita com exercícios para completar e 
traduções. Também há questões múltipla escolha no site. Para a 
tradução oral, antes de escutar o áudio, deve-se traduzir cada 
frase oralmente antes de escutar. Se houver dificuldade é só 
repetir o processo ou acionar o chat de dúvidas. 

Fazendo um pouco a cada dia é possível notar a evolução 
rapidamente. Deve-se iniciar e finalizar a lição a cada estudo, 
mantendo uma lição por dia de estudo, podendo revisar 
posteriormente. 

No fim do e-book há um glossário com todas as palavras e 
verbos  e uma tabela de conjugações dos verbos usados no e-
book. 

As respostas do livro de exercícios estão no final também. 
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Lição 1 

Introduction 

Eu me chamo...   Tudo bem?     bom  

Prazer    Tudo bem!    bonsoir 

O prazer é meu           

Pronúncia 

O que é isso? 

Isto é um livro   Isto é uma borracha 

Isto é um caderno  Isto é uma régua 

Isto é um lápis   Isto é uma mesa 

Isto é um quadro   Isto é uma cadeira 

Isto é um banco   Isto é uma porta 

     Isto é uma janela 

     Isto é uma caneta 

Isto é um dia   Isto é uma tarde 

     Isto é uma noite 

     Isto é uma cidade 

Fale 

Bom dia.     Bom dia. 

Tudo bem?    Tudo bem! 

O que é isso?      Isto é um quadro brasileiro. 

O que é isso?     Isto é um caderno. 

O que é isso?     Isto é uma cadeira brasileira. 

Boa noite. Eu me chamo Carlos.  Prazer. Eu me chamo Rita. 

Tchau Rita.    Tchau Carlos. 

 

TUDO BEM? 

TUDO BEM! 

bom dia 

boa tarde 

boa noite 

tchau 

Isto é… 

O que é isso? 

Isto 

Isso 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fEYVeF6Erfc


 

 

Gramática 

 

A B C D E F G H I J K L  

M N  O P Q R S T U V W X 

 Y  Z 

 

eu me chamo  my name is 

prazer  nice to meet you 

O prazer é meu nice to meet you, too 

un one, a (masculine) 

uma one, a (feminine) 

O que é isso? What is it? 

Isto é um It is a 

 

 The feminine in Portuguese ends with a, but there are 

exceptions. 

 

livro  book 
 

borracha eraser 

caderno notebook 
 

régua ruler 

lápis pencil 
 

mesa table 

caneta  pen 
 

cadeira chair 

banco  seat 
 

porta  door 

quadro board 
 

janela window 

bom dia good morning 
 

tudo bem I’m fine 

boa noite good evening, night 
 

tchau good bye 

boa tarde good afternoon 
 

cidade city,town 

 

 Tudo bem is used in questions as well as in answers. 

 

Isto é UM 

Isto é UMA 

É dia 

É noite 

https://www.youtube.com/watch?v=YAO0rMEooMA


 

 

Traduza oralmente 

O que é isso? 

Isso é um livro 

Isso é um caderno 

Isso é um banco 

Isso é uma caneta 

Isso é um quadro 

Isso é uma borracha 

Isso é uma mesa 

Isso é uma cadeira 

Isso é uma porta 

Isso é uma janela + cidade 

 

O que é isso? 

Isso é um lápis 

Isso é uma régua 

 

Bom dia 

Bom dia, tudo bem? 

Tudo bem! 

 

Boa noite (chegada) 

Boa noite, tudo bem? 

Tudo bem! Boa noite (partida) 



 

 

Bom dia  

Boa noite (chegada). Eu me chamo Paulo. + Eu sou brasileiro. 

Prazer em conhecê-lo Paul. Eu me chamo José. 

Prazer conhecê-lo José. 

Boa noite José. (partida) 

Tchau Paul. 

 

Bom dia 

Bom dia. Eu me chamo Ana. + Eu sou brasileira. 

Prazer em conhecê-la Ana. Eu me chamo Joana. 

Prazer em conhecê-la Joana. 

Tchau Anne. 

Tchau Jeanne. 

 

É um dia 

Bom dia! 

 

É uma noite 

Boa noite (chegada) 

 

É uma madrugada 

Boa noite (partida) 

Tchau 

 



 

 

Lição 2 

Introduction 

un livro  uns livros  olá    sim      

uma porta  umas portas sala de aula  não  

 

Pronúncia 

masculino    feminino 

um relógio     uma bolsa 

um vestido     uma parede  

um celular     uma chave 

um estudante    uma estudante  

um computador      

 

Isto é um livro?    Sim, Isto é um livro. 

      Não, isto não é um livro. 

São lápis?      Sim, são lápis. 

Não, não são lápis, são 

livros. 

Fale 

O que é isso?    Isto é uma bolsa brasileira. Uma VH. 

Isto é um celular?  Sim, Isto é um celular. 

Isto é um relógio?  Não, não é um relógio. 

Olá! O que é isso?  Olá! São relógios! 

Isto é um celular?                 Não, não é um celular. Isto é um 

computador. 

  

não 

plural 

plural 

uns 

= 

alguns 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XFn3duPBwDU


 

 

Gramática 

bolsa purse 
    

celular cell phone 
    

estudante student 
  

olá Hello,hi 

relógio student 
  

não no 

vestido dress 
  

sim  yes 

parede wall 
  

  

computador computer 
  

 

 
chave key 

    
sala de aula classroom 

    
  

 classe sozinha significa aula (ex. classe de brasileiro) 
 

 

Isto é uma parede?  Is it a wall? 

Isto é uma bolsa?  Is it a purse? 

São celulares?   Are they cell phones? 

Sim, Isto é um relógio.   Yes, it’s a watch 

São vestidos?  Are they dresses? 

Sim, isto é um estudante.   Yes, he is a student. 

Sim, são estudantes.  Yes, they are students. 

Não, não é um computador.   No, it isn’t a computer. 

Não ce ne sont pas de chaves.   No they aren’t Keys. 

 For questions invert the phrase 
 

 

um, uma  uns 

uns some 

 for plural form you can drop the article 

 

não são 

plural 

Isto não é um 

Isto não é uma 



 

 

Traduza oralmente 

Isto é um celular. 

Isto é um estudante. 

Isto é uma parede. 

Isto é uma bolsa. 

Isto é um computador. 

Isto é uma chave. 

Isto é uma estudante. 

Isto é um relógio (de pulso). 

Isto é um vestido. + vestido português + estudante 

 

O que é isso? 

Isto é um 

Isto é um? 

Isto é um celular? 

Isto é uma bolsa? 

Isto é uma? 

Isto é uma chave? 

Isto é uma sala de aula? + de português 

 

Olá 

Olá. O que é isso? 

Olá. Isto é um vestido?  

Olá. Estes são vestidos? + portugueses + relógios + cadeiras 

Sim 

Sim, é um vestido. 

Sim, são vestidos. + estudantes (m) + franceses +  estudantes (f) 



 

 

Não 

Não, não é um vestido. 

Não, não são vestidos. + franceses + estudantes(f) 

 

Olá. Isto é um relógio? (de parede) 

Sim, isto é um relógio. 

Não, isto não é um relógio (de parede). 

Não, isto não é um relógio (de parede). Isto é um relógio de pulso. 

Não, isto não é um relógio. Isto é um computador.  + celular + livro 

 

Olá 

Olá. Isto é uma classe. 

Olá. Isto é uma aula de francês. 

Olá. Isto é um relógio francês. 

Olá. Isto é um vestido francês. + cadeira + estudante (f) + chave 

 

Bom dia 

Bom dia, tudo bem? 

Sim, tudo bem. 

 

Boa noite (chegada). Meu nome é Jacques. 

Prazer em conhecê-lo Jacques. Meu nome é Denis. 

Prazer é meu Denis. 

Tchau Denis. 

Boa noite Jacques. (partida) 

 

Isto é 

Isto não é 

Isto não é uma bolsa francesa. 

Isto não é um computador francês. Isto é um celular. + caneta 



 

 

Lição 3 

Introduction 

o livro   os livros         Verbos  

a borracha   as borrachas      ÊTRE 

         je suis 

quem         tu es 

dentro         il, ela est 

e         nous sommes 

         vous êtes 

         ils, elas sont 

Pronúncia 

o professor    a professora  alemão(ã) 

o pássaro    a casa   americano(a) 

o calendário   a luz    brasileiro(a) 

o barco    a fazenda   italiano(a) 

o casaco    a língua   suíço 

o peixe    a carne   Brasil 

o brasileiro    a brasileira   Alemanha 

o inglês    a inglesa   Estados unidos 

o português   a portuguesa  Inglaterra 

o sapato 

Fale 

O celular está no barco?    Sim, ele está no barco.  

Olá! Quem é ele? Ele é brasileiro? Não, ele é inglês. 

Olá! O pássaro está na casa. O casaco está dentro da casa?  

Sim, ele está na casa. Quem está dentro de casa, o professor? 

 

SER / ESTAR 

a + a           à 

a + o           ao 

em + o         no 

em + a         na 

eu sou / estou 

tu es / estás 

ele é / está 

nós somos / estamos 

você é / está 

eles são / estão 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTP-1sLXh2E


 

 

Gramática 

professor(a) teacher 
    

pássaro bird 
  

Verbos SER / ESTAR (to be) 

calendário calendar 
  

I am  eu sou / estou 

barco boat 
  

you are  tu es / estás 

casaco coat 
  

he is  ele é / está 

brasileiro(a) Brazilian 
  

she is  ela é / está 

inglês(a) English 
  

we are  nós somos / estamos 

português(a) Portuguese 
  

you are (pl)  você é / vocês são 

alemão(ã) German 
  

they are  eles, elas são / estão 

americano(a) American 
  

  
 

brasileiro(a) Brazilian 
  

o (artigo definido) the 

sapato shoe 
  

a (artigo definido) the 

casa house 
  

a, à (preposição) to the 

luz light 
  

na, a, para  at the 

fazenda farm 
  

no, ao, para in the, to the 

língua language 
  

nos, nas, aos, as in the 

peixe fish 
  

dentro in 

carne meat 
  

  

língua thung 
  

italiano(a) Italian 

e and 
  

suíço(a) Suiss 

quem who 

 

 To cities use à.  
 

 The plural is with s 
 

 Don’t use capital letters for nationalities 

 



 

 

Traduza oralmente 

Eu sou Jean 

Eu sou Marie 

Eu sou brasileiro + brasileira 

Bom dia. Eu sou inglês. 

Olá. Eu sou inglesa. Tudo bem? 

Eu sou o professor e você é o estudante 

Ele é o professor e você é o estudante 

Eles são os professores e você é o estudante + alemão + brasileiro 

 

Eu estou na fazenda 

Eu estou no barco 

Eu estou em Salvador 

Ela está em Salvador 

Ela está em Salvador e eu estou em Curitiba 

Ela está em Salvador e nós estamos em Curitiba 

 

Ele está em São Paulo 

Ele está no barco e ela está em Campinas 

Nós estamos no barco e ela está em Campinas 

Nós estamos na fazenda e ela está em Campinas 

Nós estamos em Recife e ela está em Campinas 

Nós estamos em Recife e eles estão na fazenda 

Tu estás em Recife e eles estão na fazenda + italiana + suíça 



 

 

Ele é francês? + inglês + alemão + americano + brasileiro  

Ela é francesa? 

Não. Ela é inglesa. + alemã + italiana + brasileira + suíça 

 

Nós estamos dentro de casa 

Eles estão dentro de casa 

Eles estão na casa 

Eu estou na casa 

A sapato está na casa 

O sapato está no barco e eu estou na casa 

O sapato está no barco e ela está na casa + fazenda + cidade 

 

O professor está em casa 

O pássaro está em casa + os pássaros estão 

Os casacos estão em casa 

Você está em casa 

Eu estou em casa 

Ela está em casa e vocês estão na fazenda 

Nós estamos em casa e vocês estão na fazenda + inglesa + suíça 

 

Bom dia  

Boa noite (chegada). Meu nome é Olivier. Eu sou francês 

Prazer em conhecê-lo Olivier. Meu nome é John. Eu sou inglês. 

O prazer é meu Olivier. 

Ela é Michelle. Ela é francesa. 

Olá. Prazer em conhecê-la Michelle. Eu sou italiano. 

Tchau René. 

Boa noite Michelle. (partida) 



 

 

Conversação 1 

Olá! Você é o professor de português? 

Bom dia! Sim, eu sou o professor de português. Prazer! 

 

Quem é ele? Ele é o estudante de português? 

Não, ele é estudante de português. Ela é a estudante de português. 

 

A bolsa americana está dentro da casa? 

Sim, a bolsa americana está dentro da casa. 

 

Os barcos alemães estão na cidade? 

Sim, eles estão na cidade. 

 

Os sapatos italianos estão na fazenda?  

Não, eles não estão na fazenda, eles estão na casa. 

 

 As americanas estão no Rio de Janeiro? 

Não, elas não estão no Rio de Janeiro, elas estão em Curitiba. Eu 

estou no Rio de Janeiro. 

 

Nós estamos em Manaus. 

Eles são de Curitiba e eles estão em Campinas. 

 



 

 

Pergunte 

O que é isso? 

______________________________________________________ 

 

Isto é um celular? 

______________________________________________________ 

 

Estas são cidades brasileiras? 

______________________________________________________ 

 

A bolsa brasileiro está dentro da casa? 

______________________________________________________ 

 

Bom dia. Quem é ele? Ele é o professor brasileiro? 

______________________________________________________ 

 

O barco americano está na fazenda? 

______________________________________________________ 

 

A caneta suíça, está dentro da bolsa? 

______________________________________________________ 

 

Olá. A portuguesa é a professora? 

______________________________________________________ 



 

 

Quadro de verbos  

 SER - to be ESTAR - to be 

 Eu sou estou 

Tu és estás 

Ele, você és está 

Nós somos estamos 

Eles são estão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vocabulário 

americano(a) - American 

estar - be 

pássaro - bird 

lousa, prancha - board 

barco - boat 

livro - book  

garoto - boy 

brasileiro(a) - Brazilian 

calendário - calendar 

carro - car 

celular - cell phone 

cadeira - chair 

criança, filho - child 

cidade - city 
classe (sala de aula) - 
classroom 

relógio de parede  - clock 

casaco - coat 

computador - computer 

porta - door 

vestido  - dress 

inglês(a) - English 

borracha - eraser 

fazenda - farm 

garfo - fork 

francês(a) - French 

alemão - German 

garota - girl 

ele - he 

oi, olá - hello 

oi, olá - hi 

casa - house 

eu - I 

em, no, na, dentro   - in 



 

 

isso (ele - it 

chave - key 

faca - knife 

luz - light 

homem - man 

não - no 

caderno - notebook 

um - one 

caneta - pen 

lápis - pencil 

português(a) - Portuguese 

bolsa    - purse 

régua - ruler 

banco (de sentar) - seat 

ela - she 

sapato - shoe 

colher - spoon 

estudante - student 

mesa - table 

professor - teacher 

o / a (artigo definido)  - the 

eles, elas - they 

parede, muro - wall 

relógio de pulso  - watch 

nós - we 

que - what 

janela - window 

mulher - woman 

sim - yes 

você, vocês - you 
 

 


