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Welcome to Portuguese Podcast. 
Bem-vindo ao Portuguese Podcast. 
 
I'm Marina Gomes and this is episode 1 - I am Brazilian - Beginner level. 
Eu sou Marina Gomes e este é o episódio 1 - Eu sou brasileiro - Nível principiante. 
 
In this episode, we are going to learn the verb SER (to be) in the Present. 
Neste episódio, vamos aprender o verbo SER no Presente. 
 
João and Mary are on a flight from New York to São Paulo. Listen to their conversation. 
O João e a Mary estão num voo de Nova Iorque a São Paulo. Ouça a conversa deles. 
 
João - Olá! 

Mary - Olá! 

João - Você é brasileira? 

Mary - Não, eu sou americana. 

João - De onde nos Estados Unidos? 

Mary - Sou de Nova Iorque. 

João - Qual é o seu nome? 

Mary - O meu nome é Mary. E o seu? 

João - O meu nome é João. Eu sou brasileiro. 

 

Now listen to this dialogue in Portuguese and in English. 
Agora ouça esse diálogo em português e inglês. 
 
João - Olá! 
João - Hello! 
Mary - Olá! 
Mary - Hello! 
João - Você é brasileira? 
João - Are you Brazilian? 
Mary - Não, eu sou americana. 
Mary - No, I'm American. 
João - De onde nos Estados Unidos? 
João - From where in the United States? 
Mary - Sou de Nova Iorque. 
Mary - I'm from New York. 
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João - Qual é o seu nome? 
João - What's your name? 
Mary - O meu nome é Mary. E o seu? 
Mary - My name is Mary. What about yours? 
João - O meu nome é João. Eu sou brasileiro. 
João - My name is João. I'm Brazilian. 
 
 
Now repeat after me. 
Agora repita depois de mim. 
 
João - Olá! 
Mary - Olá! 
João - Você é brasileira? 
Mary - Não, eu sou americana. 
João - De onde nos Estados Unidos? 
Mary - Sou de Nova Iorque. 
João - Qual é o seu nome? 
Mary - O meu nome é Mary. E o seu? 
João - O meu nome é João. Eu sou brasileiro. 
 
 
Verbo SER 
Presente 
 
I am – Eu sou 
You are – Você é 
He is – Ele é 
She is – Ela é 

It is – Ele / Ela é 
We are – Nós somos 
You are – Vocês são 
They are – Eles / Elas são

 
 
 
Translate into Portuguese: 
Traduza para o português: 
 
1. I am English. 
    Masculine – Eu sou inglês. 
    Feminine – Eu sou inglesa. 
 
2. He is Brazilian. 
    Ele é brasileiro. 
 
3. Mary, are you Brazilian? 
    Mary, você é brasileira? 
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4. We are American. 
    Nós somos americanos. 
 
5. He is my friend. 
    Ele é meu amigo. 
 
6. She is my Portuguese teacher. 
    Ela é minha professora de português. 
 
7. I am an engineer. 
    Masculine – Eu sou engenheiro. 
    Feminine – Eu sou engenheira. 
 
8. They are dentists. 
    Eles são dentistas. 
 
9. I am single. 
    Masculine – Eu sou solteiro. 
    Feminine – Eu sou solteira. 
 
10. She is married. 
      Ela é casada. 
 
 
Substituition Drills 
Exercícios de substituição 
 
Eu sou inglês. 

Você é inglês.  

Ele é inglês. 

Ela é inglesa. 

Nós somos ingleses. 

Vocês são ingleses. 

Eles são ingleses. 

Elas são inglesas. 

 

Eu sou americano. 

Você é americano. 

Ele é americano. 
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Ela é americana. 

Nós somos americanos. 

Vocês são americanos. 

Eles são americanos. 

Elas são americanas 

 

Written exercises 
Exercícios escritos  
 

Eu sou inglês. 

Você - ......................................................... . 

Ele - ............................................................ . 

Ela - ............................................................ . 

Nós - ........................................................... . 

Vocês - ....................................................... . 

Eles - .......................................................... . 

Elas - .......................................................... . 

 

Eu sou americano. 

Você - ......................................................... . 

Ele - ............................................................ . 

Ela - ........................................................ . 

Nós - ....................................................... . 

Vocês - .................................................... . 

Eles - ....................................................... . 

Elas - ....................................................... . 
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Translate into Portuguese: 
Traduza para o português: 
 
1. I am English. 

.................................................................................. 

2. He is Brazilian. 

.................................................................................. 

3. Mary, are you Brazilian? 

.................................................................................. 

4. We are American. 

.................................................................................. 

5. He is my friend. 

.................................................................................. 

6. She is my Portuguese teacher. 

.................................................................................. 

7. I am an engineer. 

.................................................................................. 

8. They are dentists. 

.................................................................................. 

9. I am single. 

.................................................................................. 

10. She is married. 

.................................................................................. 

 

Fill out the gaps with the verb SER in the Present: 
Preencha as lacunas com o verbo SER no Presente: 
  
1. Eu ....................... solteiro. 

2. Maria, você ....................... brasileira? 

3. Ele ....................... meu amigo. 

4. Eles ....................... dentistas. 
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5. Eu ....................... inglês. 

6. Ela ....................... minha professora de português. 

7. Nós ....................... americanos. 

8. Ela ....................... casada. 

 

Answer key 

1. sou; 2. é; 3. é; 4. são; 5. sou; 6. é; 7. somos; 8. é. 

 
This is the end of this episode. You can find its accompanying PDF file on our website at 
www.portuguesepodcast.online. 
 
Até a próxima! 
 
This podcast is produced by Marina Gomes and Daria Olshevskaia.  
Audio edition - Daria Olshevskaia. 


