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Ter e Ir 

•  eu tenho (I have) 

•  você, ele, ela tem (you, he, 
she has) 

•  nós temos (we have) 

•  vocês, eles, elas têm (you, 
they have) 

•  eu vou (I go) 

•  você, ele, ela vai (you, he, 
she goes) 

•  nós vamos (we go) 

•  vocês, eles, elas vão (you, 
they go) 



Frases com TER 

•  fome (to be hungry) 

•  sede (to be thirsty) 

•  frio (to be cold) 

•  calor (to be warm) 

•  sono (to be sleepy) 

•  razão to be right) 

 

•  pressa (to be in a hurry) 

•  sorte (to be lucky) 

•  azar (to be unlucky) 

•  medo (to be afraid) 

•  saudades (to miss someone 
or something) 



Frases com IR 

•  X ir para location 

•  Eu vou para a casa (I’m 
going home.) 

•  Nós vamos para a praia. 
(We go to the beach.) 

•  Ele vai para o cinema. (He 
is going to the movies.) 

•  Eles vão para a aula. (They 
are going to class. 

 

•  X ir INFINITVE 

•  Eu vou estudar português. 
(I will study Portuguese.) 

•  Nós vamos trabalhar 
amanhã. (We will work 
tomorrow) 

•  Ele vai jantar fora.  (He will 
eat out.) 

•  O que eles vão fazer? (What 
will they do?)  



Comparisons - ADJ 

•  X é mais ADJ do que Y 

•  Roberto é mais alto do que 
Antônio. 

•  Antônio é mais baixo do que 
Roberto. 

•  Antônio é mais inteligente do 
que Roberto. 

•  Minha irmã é mais nova do 
que eu. 

•  Os diretores são mais velhos 
do que os outros. 

 

•  X is more ADJ than Y 

•  Robert is taller than  
Antônio. 

•  Antônio is shorter than 
Roberto. 

•  Antônio is more intelligent 
than Roberto. 

•  My sister is younger (newer) 
than me. 

•  The directors are older than 
the others. 

 



Comparisons - Irregular 

•  bom -> melhor  Guaraná é 
melhor do que leite. 

•  ruim -> pior  A estrada está 
pior do que a rua. 

•  grande -> maior  Eu sou 
maior do que meu irmão. 

•  pequeno -> menor  Paulo é 
menor do que José. 

 

•  good -> better  Guarana is 
better than milk. 

•  bad -> worse  The road is 
worse than the street. 

•  big -> bigger  I am bigger 
(older) than my brother. 

•  small -> smaller  Paulo is 
smaller (younger) than José. 

 



Pronunciation Practice 

•  Muitas famílias ainda têm uma empregada doméstica, 
que ajuda nos trabalhos caseiros, e uma babá para cuidar 
das crianças.  Mas cada vez há menos auxiliares e custam 
mais caro.  A estrutura familiar está se adaptando e 
usando mais tecnologia nos trabalhos caseiros. 

•  Many families still have a maid, that helps with the 
housework, and a babysitter to take care of  the children.  
But more and more there are fewer helpers and they cost 
more.  The family structure is adapting and they are using 
more technology in housework. 



Assignment 
Memorize & Record Dialogue 5: Entre amigos (página 69) 

 


