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Saudações  
02-1.mp3 

 
     

Eu estou … אני מרגיש...   Claro כמובן/ברור  

Bem טוב  Muito obrigado / a תודה רבה 

Muito bem טוב מאוד  Obrigada / obrigado תודה 

Mal רע  Por favor בבקשה 

Muito mal רע מאוד  De nada אין בעד מה 

Mais ou menos פחות או יותר  Desculpe / Perdão  התנצלות(סליחה(  

Sim  כן    
Não לא  Bom dia בוקר טוב 

Talvez אולי  Boa tarde ערב טוב 

Está bem בסדר  Boa noite לילה טוב 

     
Tchau להתראות  Como vai (você)? מה שלומך?  

Até logo להתראות    
Até mais להתראות  E aí?  מה קורה?  

Até mais tarde להתראות  Tudo bem / tudo bom? מה נשמע/הכול בסדר?  

Até a volta להתראות  Oi! שלום 

Nos vemos נתראה    
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Profissões – מקצעועות 
02-2.mp3 

 
Profissões    מקצעועות 

Garçom/Garçonete מלצר  Administrador/a מנהל 

Cabelereiro/a  מקצוע(ספר(   Agente de viagens mf. סוכן נסיעות 

Arquiteto/a ארכיטקט  Carpinteiro/a נגר  

Piloto/a טייס  Servente  mf. משרת 

Advogado/a עורך דין  Empregada doméstica עוזרת בית 

Engenheiro/a מהנדס  Dentista   mf. רופא שיניים 

Médico/a רופא  Guia   mf. מדריך 

Professor/a מורה  Fotógrafo/a צלם 

Turista mf. תייר  Mochileiro/a תרמילאי 

Secretário/a מזכיר  Jornalista   mf. עיתונאי 

Estudante  mf. סטודנט  Policial   mf. שוטר 

Contador/a רואה חשבון  Porteiro/a שוער 

Programador/a תוכניתן  Taxista   mf. נהג מונית 

Tradutor/a מתרגם  Eletricista   mf. חשמלאי 

Agricultor/a חקלאי  Comerciante   mf. סוחר 

     

Lugares de trabalho 
 מקומות עבודה

Restaurante  m. מסעדה  
Cabelereiro  m. מספרה 
Empresa  f.  מפעל/חברה  

Fábrica  f. מפעל 

Escritório  m. משרד 

Aeroporto  m. נמל תעופה 

Universidade  f. אוניברסיטה 
Delegacia  f.  שטרהתחנת  

Tribunal / Corte  m. בית משפט 

Hospital  m. בית חולים 

Escola  f. בית ספר 

Companhia  f. חברה 

Loja  f. חנות 

Banco  m. בנק 

Oficina  f. בית מלאכה 

Correio  m. דואר 
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Países – ארצות 
 

 
Países  ארצות  Nacionalidades  אזרחויות 

Brasil ברזיל  Brasileiro/a  ברזילאי 

Israel ישראל  Israelense   mf. ישראלי 

México מקסיקו  Mexicano/a מקסיקני  

Espanha ספרד  Espanhol/a ספרדי 

Perú פרו  Peruano/a פרואני 

França צרפת  Francês/a צרפתי 

Portugal פורטוגל  Português/a פורטוגלי 

Inglaterra אנגליה  Inglês/a אנגלי 

Argentina ארגנטינה  Argentino/a ארגנטינאי 

Bolívia בוליביה  Boliviano/a בוליביני 

Estados Unidos da 
América (EUA) 

ב''ארה   Americano/a אמריקאי 

 
 


