






































































































Diálogo1 – loja de roupa: 

Vendedora: Boa tarde. Em que posso ajudar? 

Cliente: Gostaria de ver uma blusa de lã, que combine com esta saia vermelha. 

Vendedora: Temos esta em azul-marinho, estampada. Ou então uma axadrezada, branca e 

vermelha. 

Cliente: Esta lã é de boa qualidade? Não encolhe ao lavar? 

Vendedora: Não, minha senhora. O tecido é ótimo, importado. Não encolhe e pode ser lavada 

à máquina. 

Cliente Muito bem. Vou levar esta xadrez. Quanto custa? 

Vendedora: Sessenta e cinco euros. Vai pagar com cheque ou cartão? 

 

Diálogo2 - no shopping: 

Marina: Quero comprar umas sapatilhas novas. As minhas já estão gastas. 

Juliana: Vamos dar um passeio no shopping. Adoro ver as montras. 

Juliana: Olhe que giro aquele vestido preto com a gola amarela. E aquelas calças azuis, não são 

bonitas? E o cinto prateado … 

Marina: Gostei do vestido, mas não das calças. Prefiro a camisa verde e branca de mangas 

compridas. Mas vamos ver mais…… Ah, aqui está à loja de calçado. E tem justamente as 

sapatilhas que eu queria! 

Juliana: Sim, mas olha o preço! Não achas que está um pouco caro? 

Marina: Infelizmente, tudo o que eu gosto é caro. Mas é o meu aniversário e ganhei um 

dinheirinho extra. Posso comprá-las. Vamos entrar. 

 

Diálogo3 – na mercearia 

- Gostaria de quatro pãezinhos, 100 gramas de presunto e 100 de queijo. 

- Com certeza. Mais alguma coisa? 

- Não obrigada. Quanto devo? 

- Cinco euros. 

 

 



Diálogo4 - sapataria 

Vendedora: Em que posso servi-la? 

Ana: Gostaria de experimentar um par de sapatos pretos. 

Vendedora: Que número calça a senhora? 

Ana: Trinta e sete. 

Vendedora: Deseja com salto baixo ou alto? 

Ana: Alto, elegantes. 

Vendedora: A Sra. gosta destes? 

Ana: Gosto sim! Quanto custam? 

Vendedora: Oitenta e cinco euros. 

Ana: Vou levá-los, obrigada. 
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Diálogo: No bar do hotel 
 
O Álvaro convidou o Hugo e a Margarida para beber alguma coisa. 
 
Álvaro: Boa noite! (apertando as mãos) 
Hugo: Boa noite! 
Álvaro: Apresento-lhe a minha mulher. 
Margarida: Margarida Pereira. 
Hugo: Hugo Pinto. 
Margarida: Muito prazer. 
Hugo: Muito prazer. 
Margarida: Hugo, você está satisfeito com o hotel? 
Hugo: Estou. Tanto o quarto como a alimentação são bons... e o hotel 
é central. Sinto-me bem aqui. 
Álvaro: Que desejam tomar? 
Margarida: Para mim um coquetel de frutas. 
Hugo: Eu prefiro algo mais forte... Um uísque com gelo. 
Álvaro: Prefiro um gim com água tônica. 
E para comer? 
Margarida: Eu não quero nada. 
Álvaro: Eu também não, obrigado. 
Todos: Saúde! 

Apresentando-se 

O meu nome é Marcos Pereira. Tenho trinta e cinco anos e sou português. 
Sou engenheiro e gosto do meu trabalho. Estou hospedado no Hotel Palace 
no Porto, mas moro em Lisboa na Rua Marechal Moura 1511 (mil 
quinhentos e onze). 
 
Chamo-me Marina e sou do Brasil. Sou professora, tenho trinta e dois anos 
e sou casada. O nome do meu marido é José Carlos e ele é dentista. Ele tem 
quarenta anos. Temos dois filhos, um menino e uma menina, de doze e dez 
anos; moro com a minha família em Belo Horizonte, na Alameda das 
Flores 52 (cinquenta e dois). 
 
 



 
 
 

PALAVRAS DE CORTESIA 
Faz favor 
Por favor 
Ex.: Faz favor, onde é a saída? 
Por favor, pode dizer-me onde é a 
saída? 
 
Pode me fazer um favor? (Pode 
fazer-me um favor?) 
Pode me ajudar? (Pode ajudar-
me?) 
Se faz favor 
Respostas: Com certeza!   
 

Desculpe! 
Resposta: Não há de quê. 
Não tem importância 
Não foi nada. 
Com licença 
Faz favor 
Faça favor 
 
(Muito) obrigado/a 
(Muito) agradecido/a 
Resposta: De nada 
Não tem/há de quê. 
Eu é que agradeço. 

 



Historia, alfabeto y sonidos 

LA LENGUA PORTUGUESA 



La lengua portuguesa, es una lengua románica. Como las demás integrantes del 
grupo, procede del latín vulgar, variante popular del latín que hablaban los 

soldados de las legiones romanas y que se distinguía del latín culto en 
determinados aspectos. Surge con entidad propia en el norte de Portugal y la 
Galicia española, (región noroccidental de la península Ibérica), desde donde 
se expandió a través del territorio que hoy configura Portugal. Se parece más 

al español que cualquier otra lengua románica, y a pesar de las diferencias 
gramaticales, fonéticas y léxicas que las separan, ambas se entienden. 

Como el español, y otros idiomas del área, su léxico contiene gran número de 
arabismos, así como también helenismos y galicismos. También existen unas 

cuantas voces de origen fenicio, cartaginés y celta. La base de la lengua 
moderna culta la configura el dialecto de Lisboa.  

LA LENGUA PORTUGUESA - 
HISTORIA 



El portugués conserva aspectos gramaticales que no están presentes en las 
demás lenguas románicas.  

Desde el punto de vista lingüístico, el portugués es un idioma interesante dada 
la complejidad de su sistema fonológico. Posee 11 fonemas vocálicos 

diferentes con una gran riqueza fonética en sus variantes abierta y cerrada para 
los fonemas a, e y o. Las cinco vocales básicas se pueden nasalizar, aunque no 
sean tan cerradas como en francés. Se indica por medio de una tilde ~ que se 
coloca sobre la vocal nasalizada. También existen los diptongos que, a su vez, 

pueden estar nasalizados. 

 

 

LA LENGUA PORTUGUESA - 
HISTORIA 



El análisis fonético aísla hasta 25 fonemas consonánticos distintos, que 
aproximadamente tienen el mismo valor que en las otras lenguas románicas, 

aunque existen variedades dialectales.  

El portugués es el idioma oficial hablado principalmente en Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Macao, Mozambique, Santo 

Tomé y Pro«incipe, Timor Oriental y Portugal. Posee más de 217 millones de 
hablantes, de ellos el mayor porciento son nativos, 196,8 millones y otros con 

20 millones de hablantes. 

 

LA LENGUA PORTUGUESA - 
HISTORIA 



Letra Som Letra Som 

A Á N Éne 

B Bê O Ó 

C Cê P Pê 

D Dê Q Quê 

E É R Erre 

F Efe S Esse 

G Guê T Tê 

H Agá U U 

I I V Vê 

J Jota W Duplo vê 

K Kápa X Xis 

L Éle Y I grego 

M éme Z Zê 

EL ALFABETO PORTUGUÉS SE COMPONE DE 21 
CONSONANTES Y 5 VOCALES 

 



En portugués, sólo la U se pronuncia siempre como en español. Las otras 
vocales pueden presentar diferentes sonidos. 

En portugués hay vocales nasales (el aire sale por la nariz) y orales (el aire sale 
por la boca), cerradas, reducidas y abiertas. 

 

LAS VOCALES 



Vocal Ejemplo 
A Casa, pai 

Cama, maleta 

Maçã, irmã, lâmpada 

E Erva, zero 

Mesa, dedo 

Ternura, elefante 

Dente, genro 

i Igreja  

Lindo, inferior 

O Bola, autocarro 

Ovo, avô 

Ombro, fonte 

U Uva  

Algum, junto 



Diptongos nasales 

• ão/am: se pronuncia ãu a final de palabra: irmão 
(«hermano»); viajavam («viajaban»). 

• ãe/em: se pronuncia ãi a final de palabra: mãe 
(«madre»); jovem («joven»). 

• õe: se pronuncia õi: limões («limones»). 
Triptongos nasales 

• uão/uam: se pronuncia uãu a final de palabra: saguão 
(«zaguán»), adequam («adecuado»). 

• uem: se pronuncia uãi a final de palabra: enxaguem 
(«enjuagado»). 

• uõe: se pronuncia uõi en las palabras en plural: 

saguões («zaguanes»). 

NASALES 



Las consonantes que se pronuncian igual que en español son: b, d, f, l, t y v. 
El resto, en cambio, se pronuncian diferente 

CONSONANTES 



• c: se pronuncia igual que en español, delante de a, o, u o 
consonante: copo («copa»). 

Si precede a e o i, en cambio, se pronuncia como la s 
española: cancelar («cancelar»). 

Delante de t es muda, como en actor («actor»), o se 
pronuncia igual que en español: facto («hecho»). 

• cc: se pronuncia como la s española y solamente se 
utiliza en algunas palabras delante de i: seleccionar 

(«seleccionar»). 
• ç: se pronuncia como la s española y se emplea delante 

de a, o o u: almoço («almuerzo»). 
• cç: se utiliza en algunas palabras delante de ão y se 

pronuncia como la s española en colecção («colección»), 
o como cs en convicção («convicción»). 

• ch: se pronuncia como la ch de la palabra inglesa 
machine: chapéu («sombrero»). 

CONSONANTES 



• g: delante de a, o o u se pronuncia como la g española 
de gamba: gato («gato»). Delante de e o i se pronuncia 

como la g de la palabra francesa beige: girafa 
(«jirafa»). 

En el grupo consonántico gn las dos consonantes se 
pronuncian por separado: ignóbil («innoble»). 

• gu: se pronuncia como en español delante de a u o: 
guardanapo («servilleta»). Delante de e o i en algunas 

palabras se pronuncia como la g española de gamba: 
guia («guía»); en otras, en cambio, suena la u, como en 

antiguidade («antigüedad»). 

• h: es muda a principio y a final de palabra: herói 
(«héroe»). 

• j: siempre se pronuncia igual que la g delante de e o i en 
francés: ajuda («ayuda»). 

CONSONANTES 



• lh: se pronuncia igual que la ll española: bacalhau 
(«bacalao»). 

• m: a principio de palabra o sílaba se pronuncia como la 

m española: camisa («camisa»). 
Después de vocal, en medio o a final de palabra, en la 

misma sílaba, se nasaliza la vocal: Setembro 

(«septiembre»). 

• n: a principio de palabra o sílaba se pronuncia como la 

n española: negócio («negocio»). 
Después de vocal, en medio o a final de palabra, en la 

misma sílaba, se nasaliza la vocal: ninguém («ninguno»). 

nh: se pronuncia y equivale a la ñ española: montanha 
(«montaña»). 

CONSONANTES 



• p: siempre se pronuncia como la p española: porta 
(«puerta»), aunque delante de ç o t puede ser muda: 

óptico («óptico»). 

• qu: se pronuncia la u delante de a y o: quadro 
(«cuadro»). 

Delante de e e i la u suena en palabras como tranquilo 
(«tranquilo»), pero no lo hace en otras como arquitecto 

(«arquitecto»). 

• r: entre vocales, a final de palabra o en medio suena 

como la r española: açúcar («azúcar»). 
A principio de palabra o tras l, n y s es más marcada y 

se parece a la r francesa: rapaz («chico»). 

• rr: siempre se pronuncia como la r francesa: carro 
(«coche»). 

CONSONANTES 



• s: entre dos vocales es sonora: casa («casa»). 

A principio de palabra y tras b, l, n, p y r se pronuncia 

sorda: sapato («zapato»). 

Se pronuncia como la ch de la palabra inglesa 

machine a final de palabra y delante de c, p y t: nós 

(«nosotros»). 

Se pronuncia como la g de la palabra francesa beige 

delante de b, d, g, m, n, r y v: rasgar («romper»). 

Cuando está a final de palabra y la primera letra del 

siguiente término es una vocal, siempre es sonora. 

• ss: equivale a la s sorda: osso («hueso»). 

CONSONANTES 



• x: se pronuncia como la ch de la palabra inglesa 
machine: 

— a principio de palabra: xarope («jarabe»); 

— entre vocales en palabras como lixo («basura»); 

— entre una e a principio de palabra y una consonante: 
excepto («excepto»); 

— entre una vocal y una consonante: texto («texto»). 

Se pronuncia s sorda entre vocales en algunas 
palabras, como próximo («próximo»). 

Se pronuncia s sonora entre una e a principio de 
palabra y una vocal: exigir («exigir»). 

Se pronuncia cs a final de palabra y en algunas 
palabras cultas: oxigénio («oxígeno»). 

• z: a principio o en medio de palabra se pronuncia s 
sonora: zangar («enfadar»). 

A final de palabra se pronuncia como la ch de la 
palabra inglesa machine: arroz («arroz»). 

CONSONANTES 



Letras Fonemas Ejemplos 

LH Lhe Telhado 

NH Nhe Marinheiro 

CH Xe Chave 

RR Re Carro 

SS Se Passo 

QU Que Queijo 

GU Gue Guerra 

SC Se Crescer 

SÇ Se Desço 

XC Se exceção 

DÍGRAFOS 



Alto  Baixo  encaracolado  gorda  longo  magro

  curto  escuro  barba 

 Como é que eles são?  
Escreve frases para descrever as pessoas em baixo. Há palavras 

na caixa de texto que te podem ajudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Potts _________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Joan _____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Mary ___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

William __________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

David ____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 



Vamos explorar um cantinho de Lisboa! 

Da rua do Carmo ao Príncipe Real 

 

1 - Na Rua do Carmo vais encontrar uma loja muito especial: a Luvaria Ulisses. 

Conheces a expressão: “assentar como uma luva”? O que significa? 

_______________________________________________________________________ 

 

2 – Sobe a rua até encontrares a Carrinha do Fado: é impossível não ouvires. Já que se 

fala de fado, sabes como se chama a guitarra que acompanha os fadistas? 

_______________________________________________________________________ 

 

3 – Continua rua acima até ao nº. 42. Sabes o que aconteceu no Chiado e a todas estas 

lojas em 1988? 

_______________________________________________________________________ 

 

4 - A rua em frente aos Armazéns do Chiado é a Garrett, homenagem a Almeida 

Garrett. Sabes quem foi? 

_______________________________________________________________________ 

 

5 - Na rua Garrett, vira à direita em direção à Calçada do Sacramento e depois à 

esquerda em direção ao Largo do Carmo. Aqui vais encontrar as ruínas do Convento do 

Carmo, provocadas por um grande terramoto. Sabes em que ano foi esse terramoto? 

_______________________________________________________________________ 

 

6 - Tenta descobrir o significado da expressão: “cair o Carmo e a Trindade”. 

_______________________________________________________________________ 

 



7 - Segue em direção à travessa do Carmo e depois vira à esquerda em direção à rua 

Serpa Pinto. Vira à direita em direção a travessa Trindade e depois à esquerda para a 

rua Nova da Trindade. Vira à direita para o Largo do Chiado. Continua a subir até 

chegares à Praça Luís de Camões. Quando estiveres nesta praça “vai chatear o 

Camões”. Sabes o que quer dizer? 

_______________________________________________________________________ 

 

8 - Sabes que livro segura Camões, com a mão esquerda, ao peito? 

_______________________________________________________________________ 

 

9 - Sobe a rua da Misericórdia e segue sempre em frente em direção ao miradouro de 

São Pedro de Alcântara. Vai até ao gradeamento e observa como Lisboa é bonita! 

Consegues ver diferentes pontos da cidade: o castelo, os Miradouros da Graça e da 

Senhora do Monte, a Sé e o rio Tejo? Há um painel de azulejos que te ajuda a 

encontrá-los. Que data está inscrita nesse painel? 

_______________________________________________________________________ 

 

Continua a caminhada pela rua de São Pedro de Alcântara. Entra na rua D. Pedro V e 

segue em direção à Praça do Príncipe Real.  

 

10 - Contempla o jardim e para terminar o passeio, antes de uma bebida refrescante 

num dos quiosques, tenta descobrir quem é o Príncipe Real que dá nome a este 

jardim. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



tr trI M PLETA trADA FRAS E tr trt N
LAEi PALAEI RAEi AD E tr UI\DAEi

E.JERtrItrIE 1 . ALIMENTAtrIóN.
NIVEL A1.AZ

1.

2. A couve, o tomate, a alface e a cenoura são

A refeição que se toma ao início da noite é o

jantar. Em espanho[: cena.

_ . Em espanhol:

3. A pequena refeição que se toma entre o atmoço

eojantaréo

Em espanhot:

4. O momento final de uma refeição em que se

comem doces ou fruta e a

Em espanhol:

A mistura de vários vegetais que se comem

temperados com azeite, vinagre e sal é uma

,. Em espanhol:

O conjunto de um pouco de queijo, fiambre, ou

similar entre duas fatias ou pedaços de pão tem

o nome de

Em espanhol: .

Um prato que contém muito sal está

,_. Em espanhol:

E.JERtrItrIO Z. ALIMENTECIóN.
NIVEL A2.8 1

Uma fruta com muito sumo, de casca verde e

polpa vermelha chama-se

Em espanhot:

Em Portugat, macarrão, esparguete e lasanha

são tipos de

Em espanhol: _-_

Em Portuga[, uma __ _-_ é uma

sanduíche quente, Íeita com duas fatias de pão

com queijo e fiambre.

Em espanhol:

4.

5.

A --- é uma substância oteosa

animal ou vegetal. Em espanhot:

Em Portugal, um é um café

com [eite servido em copo alto.

Em espanhol:

Em Portugat, uma _ ., é uma

cerveja tirada à pressão.

Em espanho[:

7. Em Portugal, a __ é a tista de

pratos disponíveis num restaurante.

Em espanhol: __

E.JERtrI trItr 3. ALI M ENTACIóN.
NIVEL BI-BI+

O doce feito de marmeto cozido em catda de

açúcar e água chama-se

Em espanholi

O chouriço, a salsicha ou a morcela são

-. Em espanhol: , __.
é envolver um atimento em ovo

e pão ralado para o fritar.

Em espanho[:

4. Um peixe de grande porte com focinho

protongado em espada chama-se

Em espanho[:

Uma --* é um objeto que se

usa para dar forma a diversas preparações

culinárias. Em espanhot:

Uma fatia de carne sem osso chama-se

. Em espanhot: -__.
Um fruto pequeno, de cor vermetha, picante e

aromático, usado como condimento chama-se

malagueta ou

'6.

5.

6.
2.

3.

7.

5.

6.

7.

1.

2.

,
=

I

=
@

Em espanhol:



trtrMPLETA trADA FRAEiE trtrN
LAS PALABRAS ADEGU.ADAEi

E.JERtrItrIE 9. trEMERtrItr.
NIVEL A 1-AZ

Í. O objeto de plástico ou papel que se usa para

transportar os produtos gue compramos chama-

-se

Em espanhol:

2. Em Portugal, são os produtos

que são vendidos em fim de estação a um preço

inferior ao normal.

Em espanho[:

Em Portugat, a parte exterior e envidraçada de

um estabelecimento comercial onde se expõem

artigos chama-se

Em espanhot:

Uma é uma loja onde se

vendem géneros atimentícios e produtos de uso

doméstico. Em espanhot: -, --.

Uma é uma pequena

gratificação em dinheiro que se dá a quem

prestou algum serviço.

Em espanhol:

6. O dinheiro oficial impresso em papel chama-se

Em espanhol: -

Um mercado ao ar livre que se realiza com

certa periodicidade é uma , .,

Em espanhot: ..

Em Portugal, a loja onde se vendem artigos para

costura ou bordados chama-se

Em espanhot: -,.

9. Numa toja, o móvel que separa os empregados

dos ctientes chama-se

Em espanhot:

10. Em Portuga[, uma série de pessoas colocadas

umas atrás das outras chama-se fila ou

. Em espanhol:

E.JERtrItrIE 'I tr. trOMERtrItr.
NlVEL ElI-ElI+

é envolver um produto em

papet. Em espanhot:

Em Portugal um 
- 

é um móvel

expositor onde se colocam os produtos

à vista do púbtico.

Em espanhol:

O é a quantia estimativa do

custo de qualquer serviço.

Em espanhot:

A venda púbtica a quem oferecer o maior preço

denomina-se de hasta ou

Em espanhol: -...

Uma . é uma compra realizada

por um preço muito reduzido.

Em espanholi

A relação de competição entre empresas chama-

-se. -

Em espanhot:

Em Portugat, o [oca[ onde se vendem livros

antigos e usados chama-se

Em espanhot:

8. Na linguagem poputar de Portuga[,

quer dizer dinheiro.

Em espanhot:

9. Um é uma coisa que se oferece

como presente. Em espanhol: -
l0.A pessoa que trabatha na caixa de um

estabelecimento comercial denomina-se de

. Em espanhot:

3.

4.

5.

7.

8.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9

I

=g



trE]MPLETA trADA FRASE trtrN
LAS PALABRAS ADEtrUADAS

EJERtrItrIT] 1 1. VEEiTUARIE Y
trEMPLEMENTEEi. NIVEL A1 -A2

Uma é uma peça do vestuário

Íeminino que se aperta na cintura e cobre as

pernas totalmente ou em parie.

Em espanhot:

2. Um é um casaco comprido e

[argo. Em espanhot:

3. Uma peça de roupa que cobre separadamente

cada uma das pernas tem o nome de

--. Em espanhol:

4. Em Portugal, uma 

- 
, é um

acessório, geralmente com asas, que serve para

guardar objetos pessoais.

Em espanho{:

5. Uma peça de vestuário que cobre o pé e parte

da perna chama-se

Em espanhot:

3. A parte do calçado que eteva o calcanhar

chama-se

Em espanhol:

4. Uma tira de tecido que passa petos ombros

e que serve para segurar atgumas peças

de vestuário como um vestido, chama-se

. Em espanhol

Em Portugat, os são os cordões

que se usam para apertar o calçado.

Em espanhol:

A é a abertura na roupa onde

entram os botÕes. Em espanhol:

7. Uma é uma peça de vestuário

interior, de matha etástica, que se

usa para adelgaçar a cintura.

Em espanhol: . ..

E.JERtrItrIE 13. VEEiTUARIE Y
trEMPLEMENTEEi. NIVEL B I -El I+

Í. Em Portuga[, um é um objeto

de arame dobrado em forma de U usado para

prender o cabeto. Em espanhol: ,. - *-,,

Umas tiras que passam petos ombros para

segurar as calças chamam-se

Em espanho[:

O é a aparência de uma pessoa.

Em espanhol: -.
Umas são umas calças com

peititho e atças. Em espanhol: -,,, . . .-

Em Portugal é um tipo de

decote sem alças que vai até a attura das axilas.

Em espanhol:

A peça de vestuário interior mascutina que

se vestia por baixo das catças denomina-se

Em espanhoti - -.

Um *. , - é um desenhador de roupa.

Em espanho[:

6. 0s colocam-se nas orethas

como adorno. Em espanhot:

7. A peça de vestuário comum que todos os

membros de uma corporação vestem chama-se

uniforme ou

Em espanhot:

E.JERtrItrIE I2. VEEiTUARIE Y
trEMPLEMENTtr5. NTVEL AZ-B i

Í. Um acessório de algodão ou outro material

simitar que se cotoca entre as pernas dos bebés

para absorver a urina chama-se ---.- -
Em espanhot:

Uma peça de vestuário abotoado à frente, sem

mangas que se usa por cima da camisa é um

- ---.. Em espanhot:

5.

6.

6.

7.

2.

3.

4.

5-
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EJERtrItrItr I 4. CLJERPE HUMANE Y

5ALUD. NIVEL A 1-42

A parte do corpo compreendida entre a cintura e

a coxa chama-se

Em espanhot:

é a pessoa que tem o cabelo de

uma cor dourada. Em espanhot:

é a pessoa que tem o

cabeto amareto-avermethado.

Em espanhol:

4. O úttimo dente molar do homem chama-se

. Em espanhot:

5. A parte posterior do corpo humano chamamos

. Em esPanhol:

ó. é aquete que usa

predominantemente a mão esquerda.

Em espanhol:

7. é aquete que não ouve ou ouve

pouco. Em espanhol:

EJERtrItrIE 15. trUERPE HUMANE Y

SALU D, N IVEL A2-B 1

Um pequeno disco que se cotoca nos olhos para

:orrigiravisãoeuma

im espanhol:

Im Portugat uma pequena mancha arredondada

ia pele de tom escuro é um

Im espanhol:

\a linguagem popular um preservativo

: hama-se

lm espanhol:

4.O é a parte satiente situada

debaixo do tábio inferior.

Em espanhot:

5. signihca 1uízo, tino, bom senso

. Em espanhot:

6. A é o estado de gestação da

mulher. Em espanhol:

7. A é a parte dianteira da Perna

que vai desde o pé ate ao joelho.

Em espanhot:

EJERtrItrIB I6. trUERPD HUMA.Nt3 Y
SALUD. NIVEL BI.BI+

1. ou coxo quer dizer Privado de

um membro ou parte dete, ou impossibilitado de

o utilizar. Em espanhol:

Em Portugat, uma doença que não é muito grave

é um achaque ou uma

Em espanhot:

0 cheiro característico de suor dos pés

chama-se

Em espanhol:

Nos dedos, a articulação das fatanges chama-se

. Em espanhot:

5. A inchação na cabeça causada por contusão

chamamos

Em espanho[:

6. O é a Parte que resta de uma

perna ou de um braço amPutado.

Em espanhot:

7. é resPirar com ruído durante o

sono. Em espanhol:

1.

2.

3.

,

3.

4.

,

1.

2.

3.

a
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