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Eventos ארועים 

Encontro פגישה 

Refeição ארוחה 

Festa מסיבה 

Aniversário יום הולדת 

Casamento חתונה 

 
Sentimentos תחושות 

Afeto/Carinho חיבה 

Alegria שימחה 

Amizade חברות 

Amor אהבה 

Emoção רגש 

Felicidade אושר 

Medo פחד 

Tristeza עצב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estar… להיות...  

Chato משועמם 

Contente  מרוצה 

Deprimido מדוכא 

Emocionado נרגש 
Com raiva כועס 

Feliz שמח 

Preocupado דאגמו  

Tranqüilo רגוע 
Triste עצוב 

Verbos פעלים 

Abraçar לחבק 

Amar לאהוב 

Dançar לרקוד 

Beijar לנשק 

Conhecer להכיר 

Acreditar להאמין 

Falar לדבר 

Fazer לעשות 

Imaginar לדמיין 

Convidar להזמין 

Chegar להגיע 

Chorar לבכות 

Odiar לשנוא 

Passar להעביר, לעבור  

Apresentar להציג 

Receber לקבל 

Sair לצאת 

Trabalhar לעבוד 

Viver לחיות 

Dados pessoais פרטים אישיים 

Sobrenome השם משפח 

Apelido כינוי 

Nome שם 

Senhor/a גברת/אדון 

Estado civil מצב משפחתי 

Amigo/a ה/חבר 

Casado/a נשואה/נשוי 

Companheiro/a בן זוג 

Divorciado/a ה/גרוש 

Esposo/a אישה/ בעל 

Noivo/a ה/ארוס 

Separado/a ה/פרוד 

Solteiro/a ה/רווק 

Viúvo/a ה/אלמן Lugar de 
nascimento 

לידה מקום  

País ארץ 
Nacionalidade אזרחות 
Origem מקור 
  
Data de nascimento תאריך לידה 
Dia/Mês/Ano שנה/חודש/יום  
Idade גיל 
Filho de… בן של...  
  
Sexo  מיגדר(מין(  
Homem גבר 
Mulher אישה 

Frases úteis משפטים שימושיים 
Eu tenho __ anos שנים__  בן אני  

Quantos anos você tem? בן כמה אתה?  

Muito prazer em conhecê-lo/ 
la 

 נעים מאוד להכירך

Quero apresentar-lhe a… ברצוני להציגך ל...  

Você fala inglês / hebraico / 
português? 

 מדבר אתה/כבודו
ספרדית / עברית/ אנגלית  

De onde você é ? אתה/מאיפה כבודו?  

De onde você vem ? אתה בא/מאיפה כבודו?  

Qual é o número do seu 
telefone? 

?מה מספר הטלפון שלך  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adjetivos שמות תואר 

Alegre שמח 

Alto/a ה/גבוה 
Antipático/a אנטיפטי 

Baixo/a ה/נמוך 

Bonito/a יפה 

Magro/a רזה 

Elegante אלגנטי 

Famoso/a מפורסם 

Feio/a ת/מכוער 

Gordo/a ה/שמן 

Gracioso/a בדחן 

Lindo/a ה/חתיך 

Lindo/a יפה 

Bonito/a יפה 

Jovem ה/צעיר 

Mais velho בכור 

Caçula צעיר 

Pobre  וגם מסכן(עני( 

Rico/a עשיר 

Sério/a רציני 

Simpático/a סימפטי 

Velho/a ה/זקן 

Sincero /a כן 

Hospitaleiro/a פנים מסביר 

Preguiçoso/a עצלן 

Endereço כתובת 
Avenida שדרה 
Bairro שכונה 
Rua רחוב 
Cidade עיר 
Código postal מיקוד 
Edifício בניין 
Número מספר 
País ארץ 
Andar קומה 
Província מחוז 
Aldeia כפר 
Porta דלת 

Família משפחה 

Avô/Avó סבתא/סבא 

Bebê תינוק 

Cunhado/a ה/גיס 

Irmão/ã אחות/אח 

Filho/a בת/בן 

Moço בחור 

Mãe אמא 

Mamãe אמא 

Mulher בחורה 

Neto/a ה/נכד 

Nora כלה 

Pai אבא 

Papai אבא 

Primo/a בת דודה/בן דוד 

Sobrinho/a אחיינית/אחיין 

Sogro/a ה/חם 

Tio/a ה/דוד 

Genro חתן 

Telefone טלפון 
Número de telefone ספר טלפוןמ 
Telefone celular טלפון סלולרי 
Telefone móvel טלפון נייד 
  
Internet אינטרנט 
Correio eletrônico דואר אלקטרוני 
Site אתר 

Endereço כתובת 


