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Number Words & Phrases

Portuguese

1 How old are you?

Quantos anos você tem?

2 I am 17 years old

Eu tenho 17 anos

3 I am 21 years old

eu tenho 21 anos de idade

4 I am 25 years old

eu tenho 25 anos de idade

5 I am 30 years old

Eu tenho 30 anos de idade

6 I am 34 years old

Tenho 34 anos de idade

7 I am 35 years old

eu tenho 35 anos

8 I am 39 years old

Tenho 39 anos de idade

9 What's your phone number?

Qual é o seu número de telefone?

10 My phone number is...

O meu número de telefone é...

11 I live on the second floor.

Eu moro no segundo andar.

12 i live on the third floor.

eu moro no terceiro andar.

13 You live on the fourth floor.

Você vive no quarto andar.

14 We live on the fifth floor.

Nós vivemos no quinto andar.

15 Two plus two equals four

Dois mais dois é igual a quatro
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16 Four minus two equals two.

Quatro menos dois é igual a dois.

17 Two times two equals four.

Dois vezes dois é igual a quatro.

18 Four divided by two equals 2.

Quatro dividido por dois é igual a 2.

19 What time is it?

Que horas são?

20 it's 5 o'clock.

é 5:00.

21 It's 10 o'clock.

É 10 horas.

22 It's 10:30.

É às 10:30.

23 It's 4:25.

É 04:25.

24 How many apples do you have?

Quantas maçãs você tem?

25 I have two apples.

Eu tenho duas maçãs.

26 I have five apples.

Eu tenho cinco maçãs.

27 How much is this?

Quanto é este?

28 This is six dollars.

Este é de seis dólares.

29 This is ten dollars.

Esta é dez dólares.

30 one

1

31 two

dois
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32 three

três

33 four

quatro

34 five

cinco

35 six

seis

36 seven

Sete

37 eight

oito

38 nine

nove

39 ten

dez

40 eleven

onze

41 twelve

doze

42 thirteen

treze

43 fourteen

quatorze

44 fifteen

quinze

45 sixteen

dezesseis

46 seventeen

dezessete

47 eighteen

dezoito
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48 nineteen

dezenove

49 twenty

vinte

50 thirty

trinta

51 fourty

quarenta

52 fifty

cinquenta

53 sixty

sessenta

54 seventy

setenta

55 eighty

oitenta

56 ninety

noventa

57 one hundred

cem

58 one thousand

mil

59 ten thousand

dez mil

60 hundred thousand

cem mil

61 million

milhão
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