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Enfermidades מחלות   O corpo הגוף 
Alergia אלרגיה  Boca פה 
Asma אסטמה  Braço zrug 
Diarréia שלשול  Cabeça ראש 
Fratura שבר  Cintura מותניים 
Ferida פצע  Coluna vertebral עמוד שידרה 
Infecção דלקת  Pescoço צוואר 
Resfriado נזלת, הצטננות   Dedo אצבע 
Tosse שיעול   Costas גב 
Tumor גידול  Estômago קיבה 
   Barriga בטן 
   Costela צלע 
Hospital בית חולים   Coxa שוק, ירך  
Cama מיטה  Testa מצח 
Enfermaria מרפאה  Língua לשון 
Enfermeira אחות  Mão יד 
Sala de emergência חדר מיון  Músculo שריר 
Injeção זריקה  Nariz אף 
Remédio תרופה  Olho עין 
Médico רופא  Orelha אוזן 
Pílulas גלולות  Pé כף רגל 
Receita מרשם  Perna רגל 
Termômetro מד חום  Pulmões ריאות 
Curativo תחבושת  Joelho ברך 
   Tornozelo קרסול 
     
   Acidentes תאונות 
   Queda נפילה 
   Intoxicação הרעלה 
   Queimadura כוויה 
   Eletrocutação התחשמלות 
   Acidente de 

trânsito 
 תאונת דרכים

Frases comuns ביטויים שימושיים  

Meu/minha… dói ת לי ה/כואב...  
Tira a camisa י את החולצה/הסר  
Abrir a boca לפתוח את הפה...  
Não me sinto bem טוב ה/מרגיש לא אני  
Tenho tosse, febre, diarréia… שלשול, חום, שיעול לי יש...  
Chamar o médico לקרוא לרופא 
Não tomar frio, álcool אלכוהול, קרים משקאות לשתות לא  



Os esportes 
 
Verbos פעלים   Tipos de esportes ענפי ספורט 
Boxear להתאגרף  Atletismo אתלטיקה 
Caçar לצוד  Basquetebol כדור סל 
Dirigir לנהוג  Handeibol כדור יד 
Esquiar לעשות , לגלוש על שלג

 סקי
 Boxe רוףאג 

Ganhar לנצח  Mergulho צלילה 
Jogar לשחק  Corrida de carros מרוץ מכוניות 
Levantar להרים  Corrida de cavalos מרוץ סוסים 
Lutar קלהיאב  Corrida de lanchas מרוץ סירות 
Nadar לשחות  Caça צייד 
Navegar לנווט  Ciclismo  רכיבה על

 אופניים
Perder להפסיד  Esportes aquáticos ספורט מים 
Flexionar   Esqui סקי 
Surfar לגלוש על מים בגלשן   Futebol כדורגל 
Ajoelhar-se לגחון   Ginástica התעמלות 
Pescar לדוג   Levantamento de peso הרמת משקולות 
Galopar לדהור   Natação שחייה 
Pedalar לדוש   Paraquedismo צניחה 
Patinar no gelo להחליק על קרח   Tênis טניס 
    Tênis de mesa טניס שולחן 
    Tiro ao alvo קליעה למטרה 
Outras 
palavras 

 קליעה בקשת Arco e flecha   מילים נוספות

Capacete קסדה   Voleibol (volei de 
praia) 

 כדור עף

Time קבוצה     
Ganhador מנצה     
Luvas כפפות   Pessoas אנשים 
Jogo משחק   Atleta אתלט 
Bola כדור   Árbitro, juiz שופט 
Perdedor מפסיד   Jogador שחקן 
Vitória ניצחון     
Raquete מחבט     
Piscina בריכה     
 
 

 

 
 
 
 
 
 


