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0companheira|[f]ַרהֶַיַנּפְמֹקו [נ]ת-זּוג ַ- ּב
0sereia|[f]ַהֶריֶס [נ]ם ָת-יַ- ּב
meninaס0ֹנוַה אֶה ֶדה ד0ֹוזַי0נִנֶמ [נ]וה ְָוצִת-מַ- ּב

de doze anos
virgemןֶ’0יְרגִו ה]ָתּולְ[ּבתּול ָּב

sereia|[f]הֶַר0יֶס [נ]ם ָת יַתּולְ- ּב
A Virgem [f]ןֶ’0יְרגִה וַא [נ] ה)ָׁשֹדוְּקַ(הה ָתּולְּבַ- ה
Virgemןֶ’0יְרגִו [ז]ה ָתּולְל ּבַּזַ- מ

virgindade|[f]ַד0ֶדהְינִ’יְרגִו [ז”ר]ים ִתּולְּב
na qualidade deיַד0ֶדה ֶדהִלַה קּואַנר ֹתוְּב

!0ֹbom proveitoיטוֶבֹרוְן ּפֹּבון! ֹבוֵָאְתבתיאבון, ּב
!bom apetiteה0ֶיטִטֶּפַן אֹּבו 

orgulhoso|[~a]ֹי0ֹוזוְְִרגּולֹאו ה]ֵָא[ּגה ֵֶאּג
-0ֹgeo'אוֶג- ֹאוֵּג
geografia|[f]ַה0יִַרפְגֹאוֶ’ג [נ]ה ְָיַרפְגֹאוֵּג

orgulho|[m]ֹיוְִרג0ּולֹאו [נ]ה ָוֲַאגאווה, ּג
redenção|[f](ן)0ֹאוְַסֶרֶדנ [נ]ה ָּלְֻאגאולה, ּג

geologia|[f]ה0ַ'יִגֹלוֹאוֶ’ג [נ]ה ְָיגֹלוֹאוֵּג
geometria|[f]הִַר0יְטֶמֹאוֶ’ג [נ]ה ִָריְטֶמֹאוֵּג
gênio|[m]ֹיו0ְ'נֶג ית]ִנֹאוְ[ּגן ֹאוָּג
0genialאּוַיאִנֶ’ג ת]~[י ִנֹאוְּג
maré alta|[f]ה0ַאּוטֶַר0ה אַמ (בים) [נ]אּות ֵּג

auge|[m]הֶ’0אּוגַא (בכלכלה)§
זֵ’ ג• [ז]אז ָ’ג
dorso|[m]ֹד0ֹוְרסו [ז]ב ַּג

ֹּבוְל0ֹומ (של בעל-חיים, של ספר)§
lombo|[m]

costas|[f, pl]סַט0ְסֹקו (של אָדם)§
0espaldar|[m]אּוַדרַּפְסֶא (של כיסא)§
0ְֹרסוֶֶרב )’(צד אחורי של חפץ וכד§

reverso|[m]
0Sra. (senhora)|[f]ַרהֹיוְנֶס ֶרת)ְֶב(= ּג ’גב
ַהג0ֹוגַינִַרד0ֹור ֶדה סְטְיסִינְִדמַא ית]ִָאַּב[ּגאי ַַּבּג

administrador|[~a] de sinagoga
sobrancelha|[f]ה0ִַילְֶסַרנְּבֹסו [נ]ה ַָּבּג

0ֹalto|[~a]אּוטוַא ה]ָהֹבוְ[ּג ַּהֹבוָּג
limite|[m]הֶיט0ִימִל [ז]בּול ְּג

fronteira|[f]ַרה0ְיְֶטנֹרוְפ (גאוגרפי)§
sem limiteהֶיט0ִימ0ִן לֶסבּול ְי ּגְִל- ּב

limítrofeהֶפֹרו0ְיטִימִל ת]~[י ִבּולְּג
no limite deה ֶדהֶיטִי0מִ לֹנו [ז]י ִבּולְְקֶרה ּגִ- מ

heroísmo|[m]ֹמו0ְיזִאֹרוֶא [נ]בּוָרה ְּג
0ִֹריוְַרסֶיבִנַ אֹימו0ִ'סֶגְֹקטוֹאו [נ”ר]ת ֹבּורוְּג

octogésimo aniversário|[m]
הְַסַר0נְּבֹקו סים)ִ(של מ [נ]ה ִָּיְבגבייה, ּג

cobrança|[f]
cobrança|[f]הְַסַר0נְּבֹקו (של חוב)§
testemunho|[m]ֹיוְִמּו0נֶטְסֶט [נ]דּות ֵית עִַּיְב- ּג

queijo|[m]ֹו’ֶק0יז [נ]ה ָינְִבּג
taça|[f]ה0ַסַט [ז]ַ יעִָבּג
dama|[f]הַַד0מ [נ]יָרה ְִבּג
0cristal|[m]אּוַטְְקִריס [ז]יׁש ִָבּג
0ֹcristalino|[~a]ינוִלַטְְקִריס ת]~[י ִיׁשְִבּג
סְֶטמ0ֹונ  גבעות)¶( [נ”ר]ת ֹאוְָלּבַ’ּג

montes|[m, pl]
protuberância|[f]הַיְִסַר0נֶטּוּבֹרוְּפ [ז]נּון ְַבּג
0ֹgesso|[m]'סוֶג [ז]ס ֶֶבּג
colina|[f]ַה0ינִלֹקו [נ]ה ְָעִבּג
caule|[m]ֶהַקא0ּול [ז]ל ֹעוְִבּג
varão|[m](ן)ֹאוַר0ַו [ז]ר ֶֶבּג
0ֹmacho|[m]שוַמ [ז]ר ְַרּבְַבּג
gabardine|[f]ֶהְרִד0ינַַּבג [ז]ין ְִרּדַַּבּג
virilidade|[f]יַד0ֶדהִיִרילִו [נ]רּות ְַבּג
0ֹmasculinoינוִקּולְסַמ ת]~[ִרי ְַבּג
masculinidade|[f]יַד0ֶדהִינִקּולְסַמ [נ]ִרּיּות ְַבּג
senhora|[f]י0ֹוַרהְנֶס [נ]ֶרת ְֶבּג
homem forte|[m]ה0ְֶרטֹן פו0ֶמֹאו [ז]ן ְָרּתְַבּג
salienteהְֶט0נְֶילַס [ז]ׁשּוׁש ְַבּג
0ֹmontículo|[m]יקּולוְִטנֹמו [נ]ית ִׁשּוׁשְַבּג
0ֹteto|[m]טוֶט [ז]ג ַּג
toldo|[m]ֹט0ֹואּודו [ז]ן ֹּגוַּג
margem|[f]ןֶ’0ְרגַמ [נ]ָדה ָּג
regimento|[m]ֹטו0ְנֶימִ’ֶרג [ז]דּוד ְּג
grandeֶדהְַר0נְג ה]ָלֹדוְ[ּגל ֹדוָּג
fabulosoֹּבּול0ֹוזוַפ  נפלא)¶( [ז]ל ֹדוָּג

‚‚
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aֹ מ0ֹודוֹר0ֹוסוְה גַא  באופן כללי)¶(ל ֹדוְָג- ּב
grosso modo

grandeza|[f]ַהֶד0זְַרנְג [נ]ה ָֻדּלְגדּולה, ּג
0ֹmutilado|[~a]דוַילִמּוט ה]ָדּומְ[ּגדּום ָּג
abarrotado|[~a]ֹדוַח0ֹוטַּבַא ה]ָדּוׁשְ[ּגדּוׁש ָּג
cabrito|[m]ִֹר0יטוְַקּב [ז]ִדי ְּג
Capricórnioֹיוִִריק0ֹוְרנְַקּפ [ז]ִדי ְל ּגַּזַמ
crescimento|[m]ֹטו0ְנֶימְִקֶרס [נ]ה ִָדילְּג
amputação|[f](ן)0ֹאוַסַּפּוטְמַא [נ]ה ִָדיעְּג
grandeza|[f]ַהֶד0זְַרנְג [נ]ְדלּות ַּג

ה0ִַינַמֹלוַגֶמ [ז]ְדלּות ַן ּגֹעוְיגִ- ׁש
megalomania|[f]

manetaהַטֶנ0ַמ [ז]ֶדם ֶּג
mulherה0ְֶרט0ֹר פוְֶימּול  אשת חיל)¶( [נ]ַדע ֶ’ג

forte
0cerca|[f]ְרַקהֶס [נ]ֵדר ָּג
guerra santaהְַט0נַה ס0ֶַחג [ז]אד ָהִ’ג
costas|[f, pl]ס0ַטְסֹקו [ז]ו ֵּג

guacheֶהשַג0ּוא [ז]ׁש ָּגּוא
ֹיו0ְלַַרּבְט  תפקיד, מקצוע)¶( [ז]ּב ֹו’ג

trabalho|[m]
cobrador|[~a]ַרד0ֹורְּבֹקו ה]ָבֹ[ּגוה ֶבֹּגו

altura|[f]אּוט0ּוַרהַא [ז]ּה ַבֹגובה, ּג
a cobrarַר0רְּבֹה קוַא א}ָינְַי{ּגּוב [נ]א ָָנְיֻבגוביינא, ּג

0ֹgobelino|[m]ינוִלֶּבֹגו [ז]ן ְֵלּבֹּגו
judô|[m]ּוד0ֹו’ז [ז]ֹ ּודו’ג

tamanho|[m]ֹיו0ִנַמַט [ז]ֶדל ֹגודל, ּג
0ֹexcesso|[m]סוֶסֶא [ז]ֶדׁש ֹגודש, ּג

cadáver|[m]רֶַקַד0ב [נ]ה ָּיְִוגווייה, ּג
pergaminho|[m]ֹיו0ְינִַמְרגֶּפ [ז]יל ְִוגוויל, ּג

agonia|[f]ַה0ִינֹגוַא [נ]ה ָיעְִוגוויעה, ּג
0matiz|[m]יזִטַמ [ז]ן ֶָוגוון, ּג

monótono|[~a]ֹנוֹנ0ֹוטוֹמו ת]~[י ִנֹד-ּגוַ- ח
multicolorל0ֹורֹיקוְִטמּול

filhote deֹרוַַסה ֶדה ּפֶט0ֹיוִילִפ [ז]ל ָזֹּגו
pássaro|[m]

0ֹexagero|[m]'רוֶַגזֶא [נ]ה ְָמֻזגוזמה, ּג
0ֹgentioיוְִטנֶ’ג ה]ָ~[י ֹּגו

goiaba|[f]ַה0ּבַיֹגו [נ]ה ָבָּגּוי
0ֹgol|[m]אוֹגו ר)ַַע ׁש£( [ז]ל ֹּגו

crânio|[m]ֹיוְִקַר0נ [נ]ת ֶלְֹּגֻלגולגולת, ּג
0ֹexilado|[~a]דוַילִזֶא ה]ָלֹ[ּגוה ֶלֹּגו
Diáspora|[f]ַרהֹּפו0ְסִַדיא [נ]ה ָלֹּגו

bolaה ֶדה ג0ּוֶדהַּב0ֹול (למשחק) [נ]ה ָֻּלגּולה, ּג
de gude

0ֹgalo|[m]לוַג (בליטה ממכה)§
יַדה0ִַלְקִריז ֶרק)ֶ(גלגול ח [ז]ם ֶלֹגולם, ּג

crisálida|[f]
pupa|[f]הַּפ0ּוּפ

ninfa|[f]הְַפ0ינִנ
idiotaהַיִדי0ֹוטִא  טיפש)¶(§

brutoֹרּו0טוְּב ת]~[י ְִמָלגולמי, ּג
[ז]י ְִמלֹר ּגוֶמֹ- חו
0ֹmaterial nãoדוַסֶסֹרוְ(ן) ּפ0ֹאו0ַאּו נִַריאֶטַמ 

processado|[m]
matériaהִַר0ימְה ּפ0ְַריֶטַמ [ז]ם ֶֶלר ּגֶמֹ- חו

prima|[f]
golfe|[m]ה0ֶאּופֹגו [ז]ף ְלֹּגו
הַט0ְיסִסּוְרפ (מחליק בגלשן) ת]ֶֶׁשלֹ[ּגוׁש ֵלֹּגו

surfista
ד0ֹורִַקיאְסֶא (מחליק על סקי)§

esquiador|[~a]
voador|[~a]ר0ֹדוַאֹוו (מרחף בגלשון)§
internautaה0ַאּוטְַרנְֶטינִא (באינטרנט)§

cova|[f]הַק0ֹוב [נ]ה ָֻּמגומה, ּג
0ֹnicho|[m]ישוִנ [נ]ה ָחְֻמגומחה, ּג

borracha|[f]ה0ַשַחֹּבו [ז]י ִּגּומ
chicle|[m]ֶה0יְקלִש [ז]ה ָיסְִעי לִ- ּגּומ
goma de mascar|[f]ַקרְסַה ֶדה מ0ַמֹגו

elástico|[m]ֹיקוִט0ְַסלֶא [נ]ה ָּיִגומייה, ּגּומ
selva|[f]ה0ַאּובֶס ד)ַר-עַעַ י£( [ז]ל ְֶּגּונ’ג

0matiz|[m]יסִטַמ [נ]ית ִנֹּגו
agonizanteהְֶט0ַניזִנֹגוַא ת]ֶסֶסֹ[ּגוס ֵסֹּגו

repugnância|[f]הַיְִס0ַנְנֶרּפּוג [ז]ל ַֹעגועל, ּג
asco|[m]ֹקו0ְסַא [ז]ׁש ֶֶפל נַעֹ- ּגו

repugnanteהְֶט0ַנְנֶרּפּוג ת]~[י ֳִלָעגועלי, ּג
asqueroso|[~a]ֶֹקר0ֹוזוְסַא

0ֹcorpo|[m]ְרּפוֹקו [ז]ּגּוף 
organismo|[m]ֹמו0ְיזִַנְרגֹאו (מוסד)§
pessoa|[f]הַס0ֹואֶּפ (בדקדוק)§
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הַס0ֹוא0ֶיַרה ּפִֶרימְּפ (דקדוק) [ז]ן ֹ- ּגּוף ִראׁשו
primeira pessoa|[f]

הַס0ֹואֶַדה ּפְגּו0נֶס (דקדוק) [ז]י ִֵנ- ּגּוף ׁש
segunda pessoa|[f]

הַס0ֹוא0ֶיַרה ּפְֶרסֶט(דקדוק)  [ז]י ִיׁשְִל- ּגּוף ׁש
terceira pessoa|[f]

cadáver|[m]רֶַקַד0ב [נ]ה ָּגּופ
camiseta|[f]ה0ֶַטיזִַקמ [נ]ה ִָּיגופייה, ּגּופ

corporalַר0אּוְֹרּפוֹקו ת]~[י ִָנּגּופ
יַקה0ִיזִ(ן) פ0ֹאוַדּוַקסֶא [ז]י ִָניּנּוְך ּגּופִ- ח

educação física|[f]
estadoֹיקו0ִיזִ פ0ֹדוַטְסֶא [ז]י ִָנר ּגּופֶׁשֹ- ּכו

físico|[m]
ִריתְָפ ּג•פרית ֹּגו

0ֹbaixo|[~a]שוְיַּב ה]ָ~[ּגּוץ 
barata|[f]הַַר0טַּב יָקן)ִ ּת¶( [ז]ּוק ’ג

filhote|[m]ה0ֶטֹיוְילִפ [ז]ּגּור 
0arranha-céu|[m]אּוֶה סִַי0נַחַא [ז]ִקים ְָחֵרד ׁשֹּגו
fossa|[f]הַפ0ֹוס  בור שפכים)¶( [נ]ָרה ֹו’ג

0cloaca|[f]ַקהַאְֹקלו
guru|[m]גּור0ּו [ז]ּגּורּו 

gorilaַהִר0ילֹגו [נ]ה ִָרילֹּגו
0ֹdestino|[m]ינוִטְֶדס [ז]ָרל ֹּגו

0ֹינוִטְֶדס (מנת חלקו של מישהו)§
destino|[m]

0crucialאּוַיאְִקרּוס (מכריע) ת]~[י ִָרלֹּגו
fator|[m]ט0ֹורַפ [ז]ֵרם ֹּגו
causador|[~a]ר0ֹדוַַקאּוז ת]ֶֶרמֹ[ּגוֵרם ֹּגו

0ֹceleiro|[m]ירוֶלֶס [נ]ֶרן ֹגורן, ּג
0ֹsemi-círculo|[m]יְרקּולוִי ס0ִמֶס [ז]ֶרן ֹי ּגוֲִצ- ח

rebocador|[~a]ַקד0ֹורֶֹרּבו ֶרֶרת]ֹ[ּגוֵרר ֹּגו
bloco|[m]ֹל0ֹוקוְּב [ז]ּגּוׁש 
torrão|[m](ן)0ֹאוַחֹטו )’(אדמה, סוכר וכד§

ֶרהְּב0ְימִט (חותם) [נ]ָקה ְַנְּפֻׁשגושפנקה, ּג
timbre|[m]

aprovação|[f](ן)0ֹאוַַסבֹרוְּפַא (אישור)§
gótico|[~a]ֹיקוִג0ֹוט ת]~[י ִתֹּגו
0gás|[m]ַסג [ז]ז ָּג

gásֹיוְנֶ’ְקִרימ0ֹוג0ַס לַג [ז]ַ יעְִדמַז מָ- ּג
lacrimogêneo|[m]

jazz|[m]זַ’ג [ז]ז ֵ’ג
tesoureiro|[~a]ֹאּוֶר0ירוֹזוֶט ית]ִ~[ר ְָּבִזּג
tesouraria|[f]הַאּוַרִר0יֹזוֶט [נ]רּות ְָּבִזּג
gase|[m]ֶה0ַזג [נ]ה ָָזּג
sifão(ן)0ֹאוַיפִס [ז]ז ֹזוָּג

boca de gás|[f]ַסּב0ֹוַקה ֶדה ג [נ]ה ִָּיָזגזייה, ּג
recorte|[m]הֶֶרק0ֹוְרט [ז]יר ְִזּג
corte|[m]הֶק0ֹוְרט (של בגדים) [נ]יָרה ְִזּג

derivação|[f](ן)0ֹאוַַסֶדִריב (בדקדוק)§
espólio|[m]ֹיוְּפ0ֹולְסֶא [ז]ל ֵָזל, ּגֶֶזּג
espólio|[m]ֹיוְּפ0ֹולְסֶא [נ]ה ֵָלְזּג
usurpador|[~a]ר0ֹדוַאּוזּוְרּפ ית]ִ~[ן ְָלַזּג
exagerado|[~a]ַֹר0דוֶ’ַגזֶא ית]ִ~[ן ְָמַזּג
exagero|[m]ֹרוֶ’0ַגזֶא [נ]נּות ְָמַזּג
tronco|[m]ֹקוְר0ֹונְט (של עץ) [ז]ע ֶַזּג

raça|[f]הַַר0ס (של אנשים ובעלי-חיים)§
raçaַה0נַה אּומַַר0ס [ז]י ִׁשֹנוֱאָע הֶַזּגַ- ה

humana|[f]
de raçaהֶַדה ַר0ס ת]~[י ְִעִזּג
excelenteהְֶט0ֶנלֶסֶא  משובח)¶(י ְִעִזּג
racistaהַט0ְיסִַרס ית]ִ~[ן ְָעִזּג
racismo|[m]ֹמו0ְיזִַרס [נ]נּות ְָעִזּג

veredito|[m]ֶֹרִד0יטוֶו [ז]ין ִר ּדְַז- ּג
sentença|[f]הְַס0נְֶטנֶס

ה0ְֶרטֹה ֶדה מוְַס0נְֶטנֶס [ז]ות ֶוָין מִר ּדְַז- ּג
sentença de morte|[f]

cenoura|[f]א0ּוַרהֹנוֶס [ז]ר ֶֶזּג
decreto|[m]ֶֹדְקֶר0טו [נ]ָרה ְֵזּג
silhueta|[f]ה0ַטֶילּואִס (מבנה הגוף) [נ]ָרה ְִזּג

vetor|[m]ט0ֹורֶו (גאומטריה)§
corteהֶק0ֹוְרט (בתפירה)§

molde|[m]מ0ֹואּוֶדה
0יַקאּוִטַַרמְ(ן) ג0ֹאוְַסּונ’ְזנֹקו (בדקדוק)§

conjunção gramatical|[f]
ventre|[m]ֶרהְְט0נֶו [ז]ן ֹחוָּג
brasas|[f, pl]ַסַר0זְּב [נ”ר]ים ִָלֶחּג
capricho|[m]ִֹר0ישוְַקּפ [נ]ה ָמֲַחּג
0ֹcaprichoso|[~a]זוִֹרישוְַקּפ ית]ִ~[ן ָמֲַחּג
divórcio|[m]ֹיוִִדיב0ֹוְרס [ז]ט ֵּג
0ֹgueto|[m]טוֶג [ז] ֹטוֵּג
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(ן)ַֹק0אוֶקּוא תחתונים ארוכים)¶( [ז”ר]ֶקס ְַטּג
cuecão|[m]

vale|[m]ֶה0לַו [ז]א ְַיּג
ֹטו0ְנֶמַאֹטוְנֹמוַא [ז]ּבּוב ִגיבוב, ּג

amontoamento|[m]
apoio|[m]ֹיו0ֹּפוַא [ז]ּבּוי ִגיבוי, ּג

0ֹrespaldo|[m]אּודוַּפְֶרס (במחשבים)§
herói|[m]י0ִאֹרוֶא [ז]ר ֹּבוִגיבור, ּג

heroína|[f]ַה0ינִאֹרוֶא [נ]ָרה ֹּבוִ- גיבורה, ּג
(ן)0ֹאוַיַדסִלֹסוְנֹקו [ז]ּבּוׁש ִגיבוש, ּג

consolidação|[f]
(ן) ֶדה0ֹאוַיַדסִלֹסוְנֹקו [ז]י ִָרתְבֶיּבּוׁש חִ- ּג

consolidação de grupo|[f]ֹר0ּוּפוְ ג
corcunda|[f]ַדהְְרקּו0נֹקו ת]ֶֶניּבִ[ּגן ִֵּבגיבן, ּג

טוטרת)ֲ ח¶( [נ]ת ֶֶנִּבגיבנת, ּג
protuberância|[f]ַהיְְסַר0נֶטּוּבֹרוְּפ 

gigolô|[m]ל0ֹוֹיגוִ’ג [ז] ֹלוֹיגוִ’ג
(יבּול, טיפוח צמחים) [ז]ּדּול ִגידול, ּג

0ֹcultivo|[m]יבוִקּואּוט 
crescimento|[m]ֹטו0ְנֶימְִקֶרס (צמיחה)§
tumor|[m]טּומ0ֹור (ברפואה)§

insulto|[m]ֹס0ּואּוטוְינִא [ז]ּדּוף ִגידוף, ּג
manco|[~a]ֹקו0ְנַמ ת]ֶֶמיּדִ[ּגם ִֵּדגידם, ּג

אדָהִ’ ג•יהאד ’ג
0ֹחוֶה פ0ַר אַסַ(ן) ֶדה) ּפ0ֹאוַסַ(א[ז] הּוץ ִגיהוץ, ּג

passar a ferro (ação de ~)
soluçoֹל0ּוסוֹסו [ז]הּוק ִגיהוק, ּג
higiene|[f]ֶה0נֶיאִ’יגִא [נ]הּות ֵגיהות, ּג

0ֹinferno|[m]ְרנוְֶפינִא [ז]ם ֹּנוִיהֵגיהינום, ּג
variedadeַד0ֶדהִֶריאַו [ז]ּוּון ִגיוון, ּג

0para variarרִַריא0ַַרה וַּפיּוּון ִם ּגְֵׁש- ל
ֹמֶַרְקרּוט (של אזרח לצבא) [ז]ּיּוס ִּג ֹטו0ְנֶ

recrutamento|[m]
(ן)0ֹאוַַסיזִילִּבֹמו (לתכלית כלשהי)§

mobilização|[f]
ֹמֶַרְקרּוט [ז]ה ָבֹּיּוס חוִ- ּג ֹיו0ְִִרֹטוִַריגְּבֹ אוֹטו0ְנֶ

recrutamento obrigatório|[f]
ֹמו0ְיסִּוַדא’ ז0ֹאוַ(ן) א0ֹאוְַרסְֶבנֹקו [ז]ּיּור ִּג

conversão ao judaísmo|[f]
0convertidaיַדהְִרטְֶבנֹקו [נ]ֶרת ִֹּיגיורת, ּג

chocalho|[m]ֹיוִַק0לֹשו [ז]ּזּוז ִגיזוז, ּג
poda|[f]ּפ0ֹוַדה [ז]ּזּום ִגיזום, ּג
etimologia|[f]ה0ַ'יִגֹלוֹימוִטֶא [ז]ן ֹרוִָּזגיזרון, ּג

0ֹtomar deאּוטוַס0ַר ֶדה אַמֹטו (בצבא) [נ]ה ָיחִּג
assalto

missãoה0ֶַראֶאַ(ן) א0ֹאוַיסִמ (בחיל האוויר)§
aérea|[f]

risoֹיקוְִרד0ֹונַ סִֹר0יסו [ז]חּוְך ִגיחוך, ּג
sardônico|[f]

guitarra|[f]ה0ַחַיטִג [נ]ָרה ָיטִּג
idade|[f]יַד0ֶדהִא (בשנים) [ז]יל ִּג

menopausa|[f]ַה0אּוזַּפֹנוֶמ [ז]ר ֲָבעַּמַיל הִ- ּג
idadeד0ּוַרהַיַד0ֶדה מִא [ז]יָדה ֲִמעָיל הִ- ּג

madura|[f]
infância|[f]הַיְְס0ַנְפינִא [ז]יל ַרְך ִ- ּג
regozijo|[m]ֹו’י0זִזֶֹרגו (שמחה)§

barbear-seה0ֶר-סֶַאְרּבַּב (עצמי) [ז] ַּלּוחִגילוח, ּג
ser barbeadoֹדוֶַאְרּבַר ּבֶס ר)ֵחְַא(ל§

ֹטו0ְנִֶרימְּבֹקוְֶדס [ז]ּלּוי ִגילוי, ּג
descobrimento|[m]

revelação|[f](ן)0ֹאוַַסלֶֶרב (סוד)§
declaração|[f](ן)0ֹאוַַסֶדְקל [ז]ת ַעַיּלּוי ּדִ- ּג
sinceridade|[f]ִריַד0ֶדהְֶסינִס [ז]ב ֵיּלּוי לִ- ּג

franqueza|[f]ַהֶק0זְַרנְפ
incesto|[m]ֹטו0ְסְֶסינִא [ז]ת ָֹריוֲיּלּוי עִ- ּג

inclusão|[f](ן)0ֹאוְַקלּוזְינִא [ז]ּלּום ִגילום, ּג
(ן)0ֹאוַסֶַרטְְרּפְֶטינִא (הצגת דמות)§

interpretação|[f]
(ן)0ֹאוַַסיזִַלּבֹלוְג (בחשבונאות)§

globalização|[f]
(ן)0ֹאוַַסַרבְג (בעץ, באבן) [ז]ּלּוף ִגילוף, ּג

gravação|[f]
0ֹדוַַרבְג (במתכת ובחומרים אחרים)§

gravado|[m]
guilhotina|[f]ַה0ינִטֹיוְִילִג [נ]ה ָינִטֹיוְילִּג

folha deאּו0ֶּפַה ֶדה ּפְַי0ִלֹפו [ז]ן ֹיוִָּלגיליון, ּג
papel|[f]

acabamento|[m]ֹטו0ְנ0ֶמַַקּבַא [ז]ּמּור ִגימור, ּג
gematria|[f]הִַר0יְטַמֶ’ג [נ]ה ְָריְטַימִּג
truque|[m]ר0ּוֶקהְט [ז]יק ִימִּג
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gim|[m]יןִ’ג [ז]ין ִ’ג
0ֹruivo|[~a]ּבוְרּוי ת]~[י ִ’ְגינִ’ג
jingle|[m]ֶהְלְגי0נִ’ז ִריר)ְַמ ז£( [ז]ל ְֶּגינִ’ג

jardim|[m]ְרִד0יןַ’ז [נ]ה ִָּנגינה, ּג
horto|[m]ֹא0ֹוְרטו

reprovação|[f](ן)0ֹאוַַסבֹרוְֶרּפ [ז]ּנּוי ִגינוי, ּג
jardinagem|[f]ֶן0ַגְרִדינַ’ז [ז]ּנּון ִגינון, ּג

הַיֶק0טִטֶס ֶדה אַנ0ֹוְרמ [ז”ר]ים ִּנּונִגינונים, ּג
normas de etiqueta|[f, pl]

calçaְסי0'נִה גַַק0אּוס (מכנסיים) [ז]ס ְינִ’ג
jeans|[f]

0denim|[m]יןִֶדנ (בד)§
ginecólogistaהַטְיסִ’ג0ֹלוֹקוֶינִ’ג ית]ִ~[ג ֹלוֹקוֵינִּג
ginecologia|[f]ה0ַ'יִגֹלוֹקוֶינִ’ג [נ]ה ְָיֹגלוֹקוֵינִּג
0ֹcunhado|[~a]דוְַיקּונ ה]ָ~[יס ִּג
corpo doֹיטו0ְִרסֶזֶ אֹ דו0ְֹרּפוֹקו [ז]ס ִַיּג

exército|[m]
regimento|[m]ֹטו0ְנֶימִ’ֶרג

quintaַהל0ּונֹה קוְַטִק0ינ [ז]י ִיׁשֲִמס חִַי- ּג
coluna|[f]

jipe|[m]ה0ֶ'יּפִג [ז]יּפ ִ’ג
abraço|[m]ַֹר0סוְּבַא (חיבוק) [ז]ּפּוף ִגיפוף, ּג

carícia|[f]ַהיִַקִר0יס (ליטוף)§
calcário|[m]ַֹקאּוַק0ִריו (אבן) [ז]יר ִּג

giz|[m]יסִג (לכתיבה)§
coceira|[f]ַרה0ְיֶסֹקו (גירוי) [ז]רּוד ֵגירוד, ּג
graxa|[f]הַַר0שְג [ז]רּוז ֵגירוז, ּג
0ֹestímulo|[m]ימּולוִטְסֶא [ז]רּוי ֵגירוי, ּג

giroscópio|[m]ֹיוְק0ֹוּפְסֹירוִ’ג [ז]ּפ ֹקוְסֹירוִ’ג
expulsão|[f](ן)0ֹאוַּפּואּוסְסֶא [ז]רּוׁש ֵגירוש, ּג

deportação|[f](ן)0ֹאוַסְַרטֶֹדּפו (ממדינה)§
ֹיוִִדיב0ֹוְרס [ז”ר]ים/ן ִרּוׁשֵגירושים/ן, ּג

divórcio|[m]
déficit|[m]יטִיסִֶד0פ [ז]ן ָֹרעוֵגירעון, ּג

girafa|[f]הַיַר0פִ’ג [נ]ה ָיָרפִ’ג
0ֹacesso|[m]סוֶסַא (מעבר) [נ]ה ָיׁשִּג

atitude|[f]יט0ּוֶדהִטַא מדה)ֶ(ע§
ligação|[f](ן)0ֹאוַַסיגִל [ז]ּׁשּור ִגישור, ּג
sondagem|[f]ןֶ’ַד0גְנֹסו [ז]ּׁשּוׁש ִגישוש, ּג

onda|[f]ַדהְא0ֹונ [ז]ל ַּג

detector|[m]ְקט0ֹורֶֶדט [ז]אי ַַּלּג
rotação|[f](ן)0ֹאוַסַטֹרו [ז]ּגּול ְִלּג

(ן)0ֹאוַַסַקְרנְנֶֶרא [ז]ת ֹמוְָׁשּגּול נְִל- ּג
reencarnação|[f]

ֶהְרפ0ֹוזֹמוַטֶמ (בבעלי-חיים)§
metamorfose|[f]

0patim|[m]יןִטַּפ [נ]ית ִִּלְּגַלגלגילית, ּג
patins|[m, pl]ְסי0נִַטּפ [נ”ר]ב ַַהת לֹּיוִיּלְִּגַל- ּג

rólers|[m, pl]ְרסֶר0ֹול
roda|[f]ר0ֹוַדה [ז]ל ְַּגַלּג

Zodíaco|[m]ֹקוִַד0יאֹזו [ז]ת ֹלוָּזַּמַל הְַּגַל- ּג
-salvaיַדסִה-ו0ַ0אּובַס [ז]ה ָָלּצַל הְַּגַל- ּג

vidas|[m, sg]
estepe|[f]ה0ֶּפֶטְסֶא [ז]י ִלּופֲל חְַּגַל- ּג
ַינִל ׁשְַּגַל- ּג engrenagem|[f]ןֶ’0ַגֶרנְְגנֶא [ז]ים ִיּ
volante|[m]הְֶט0ַנלֹוו (ברכב) [ז]ה ָנּופְל ּתְַּגַל- ּג

roldana|[f]ַהַד0נְלֹרו [נ]ת ֶֶלְּגַלּג
crostra|[f]ַרהְטְסֹרוְק0 (של פצע) [ז]ד ֶֶלּג

casca|[f]ַקהְַק0ס (של בצל)§
ד0ֹורִַדיאְַלג  לּוָדר)£( [ז]ר ֹאטוְָדיְַלּג

gladiador|[m]
gelatina|[f]ַה0ינִַטלֶ’ז [ז]ִדין ְָלּג
globo terrestre|[m]ֶרהְט0ְסֶחֶ טֹוַל0ֹוּבְג [ז]ּבּוס ֹלוְּג
0globalאּוַּבֹלוְג ת]~[י ִָלּבֹלוְּג
globalidade|[f]יַד0ֶדהִלַּבֹלוְג [נ]ּיּות ִָלּבֹלוְּג
0ְֹרטוֶּבֹקוְֶדס (חשוף) ה]ָלּויְ[ּגלּוי ָּג

descoberto|[~a]
abertamenteהְֶט0נֶמַַרטֶּבַאלּוי ְָג- ּב
franco|[~a]ֹקוְַר0נְפ ן)ֵ(ּכ§

0cartão postal|[m]אּוַטְסֹ(ן) ּפו0ֹאוַַקְרט [נ]ה ָלּויְּג
pílula|[f]ַה0ילּולִּפ [נ]ה ָלּולְּג
0ֹencerrado|[~a]דוַחְֶסנֶא (גנוז) ה]ָלּומְ[ּגלּום ָּג

0ֹenglobado|[~a]דוַּבֹלוְְגנֶא (בחשבונאות)§
galão|[m](ן)ֹאוַל0ַג [ז]ן ֹלוָּג
0clichê|[m]ֶהישְִקל [נ]ה ָלּופְּג
glucose|[f]ֶהלּוק0ֹוזְג [ז]ז ֹלּוקוְּג
exílio|[m]ֹיוְי0לִזֶא [נ]לּות ָּג
sorvete|[m]ה0ֶֶטְרבֹסו [נ]יָדה ְִלּג
cilindro|[m]ְֹדרו0ְינִילִס (צורה הנדסית) [ז]יל ִָלּג

rolo|[m]ֹר0ֹולו )’(של נייר, של חוט וכד§
Galiléia|[f]ה0ַיאֶילִַלג (חבל-הארץ)§
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enrrolamento|[m]ֹטו0ְנֶַמלֹחוְנֶא [נ]ה ָילְִלּג
panqueca|[f]ֶק0ַקהְנַּפ (מאכל)§
rocambole|[m]ֶה0לֹּבוְַקמֹרו (עוגה)§

toga|[f]ַהט0ֹוג [נ]ה ָימְִלּג
(של נוזל מהכלי) [נ]ה ָיׁשְִלּג

transbordamento|[m]ֹטוְנְֶרַד0מֹּבוְְסַרנְט 
0esquiarרִַקיאְסֶא (על שלג)§
0ֹpatinação'לוֶ גֹ(ן) נו0ֹאוַַסינִַטּפ (על קרח)§

no gelo|[m]
vôo semט0ֹורֹן מוֶ ס0ֹאוֹוו (באוויר)§

motor|[m]
surfe|[m]ֶהס0ּוְרפ [נ]ים ִַּלת ּגַיׁשְִל- ּג
sobreה0ְַרטֶפֹר או0ֶּבֹסו (עודף היצע)§

oferta|[m]
0sem processarרַסֶסֹרוְן ּפֶס [ז]ם ֶֶלּג

brutoֹרּו0טוְּב
matériaהִַר0ימְה ּפ0ִַריֶטַמ [ז]ם ֶֶלר ּגֶמֹ- חו

prima|[f]
monumento|[m]ֹטו0ְנֶנּומֹמו [ז]ד ְֵעַלּג
caroço|[m]ַֹקר0ֹוסו [ז]ין ְִעַלּג
galáxia|[f]ַהי0ְִקסַַלג [נ]ה ָיְְקסַָלּג
galeria|[f]הִַר0יֶַלג [נ]ה ְָריֶָלּג
asa delta|[f]הַה ֶד0אּוט0ַזַא [ז]ן ֹׁשוְִלּג
windsurfing|[m]ְגינְִדס0ּוְרפְאּוינ [ז]ן ְָׁשַלּג
0tambémיןֶּבְמַט (במשפט חיובי)ם ַּג

tampoucoֹּפ0ֹואּוקוְמַט (במשפט שלילי)§
ֹיו0ִלְֶרמֶ(ן) ו0ֹאוְַטנֶימִּפ ה)ָדּוּמֲת אֶלְֶּפלִ ּפ£( [נ]ה ָּבְַמּג

pimentão vermelho|[m]
gagueira|[f]יַרה0ֶַגג [ז]ּגּום ְִמּג
0ֹgago|[~a]גוַג ית]ִ~[ן ְָמּגְַמּג

vacilanteהְֶט0ַנילִסַו (הססן)§
anão|[~ã](ן)0ֹאוַנַא ֶדת]ֶַּמ[ּגד ַָּמּג
nanico|[~a]ֹי0קוִַננ ת]~[ִדי ַָּמּג
retribuição|[f](ן)0ֹאוַיסִִריּבּואְֶרט [ז]מּול ְּג
0ֹterminado|[~a]דוַינְִרמֶט מּוָרה]ְ[ּגמּור ָּג

0ֹcompleto|[~a]טוֶלְּפְמֹקו (שלם)§
perdaֹיו0ִיס0ְִרַדה ֶדה וֶּפ (מהתמכרות) [נ]ה ָילְִמּג

de vício
desmama|[f]ה0ַמַמְֶדס (מהנקה)§
doação|[f](ן)0ֹאוַסֹדו (נתינה)§
caridade|[f]ַקִריַד0ֶדה [נ]ִדים ָסֲילּות חְִמ- ּג

terminação|[f](ן)0ֹאוַַסינְִרמֶט [נ]יָרה ְִמּג
flexívelאּו0ֶיבְִקסְֶלפ ה]ָיׁשְִמ[ּגיׁש ִָמּג
flexibilidade|[f]יַד0ֶדהִילִיּבְִקסֶלְפ [נ]יׁשּות ְִמּג
0ֹcamelo|[m]לוֶַקמ [ז]ל ָָמּג
aposentado|[~a]ֹדוְַט0ֶנזֹּפוַא ית]ִָאלְִמ[ּגאי ַלְִמּג
aposentadoria|[f]ה0ִַריֹדוְַטֶנזֹּפוַא [נ]ה ָלְִמּג
0ֹdesajeitado|[~a]דוְַטיֶ’ַזֶדז ת]~[י ִנֹלוְַמּג
turma|[f]הַטּו0ְרמ  חבורה)¶( [נ]ה ָעָמָ’ג

bando|[m]ֹדו0ְנַּב
0galera|[f]ַרהֶַלג

finalização|[f](ן)0ֹאוַַסיזִַלינִפ [ז]ר ֶֶמר, ּגְָמּג
Guemaráַרה0ֶַמג [נ]ָרא ְָמּג
0gem|[m]'ןֶג [ז]ן ֵּג

gene|[m]ֶה0'נֶג
jardim|[m]ְרִדיןַ’ז [ז]ן ַּג

0ֹhorto|[m]ְרטוֹאו
ְ(ג§ 0ְרֶקהַּפ דול ממדים או ציבורי)ּּ

parque|[m]
jardimֹיקוִ’ל0ֹוגֹאוְֹרִד0ין זוַ’ז [ז]ת ֹּיוַן חַ- ּג

zoológico [m]
jardim deַהיְִס0ַנְפינְִרִד0ין ֶדה אַ’ז [ז]ִדים ָלְן יַ- ּג

infância|[m]
horta|[f]ה0ְַרטֹאו [ז]ָרק ָן יַ-ּג
0ֹparaíso|[m]יזוִַראַּפ [ז]ֶדן ֵן עַ- ּג
סְֶא0יְֹרסו0ְֶרֶקה ֶדה ִדיבַּפ [ז]ים ִׁשּועֲַען ׁשַ- ּג

parque de diversões|[m]
desonra|[f]ַרהְא0ֹונְֶדס [ז]אי ְַנּג
ladrão|[~ona](ן)ֹאוְַדר0ַל ת]ֶֶבַּנ[ּגב ַָּנּג
roubo|[m]אּוּב0ֹוֹרו [נ]ה ֵָבְנּג
0ֹירוֶלֹטוְיסִּפ  בריון)¶( ית]ִ~[ר ֶטְְסְּגַנּג

pistoleiro|[m]
dandi [m]ִדיְַד0נ [ז]ָרן ְְּדַנּג
coqueta|[f]הֶַק0טֹקו [נ]ית ִָרנְְּדַנּג
vaidade|[f]יַד0ֶדהִאַו [נ]ָרנּות ְְּדַנַּג
vaidoso [~a]ֹיד0ֹוזוִאַו ת]~[י ִָרנְְּדַנּג
0ֹroubado|[~a]דוַּבֹרו ה]ָנּובְ[ּגנּוב ָּג

apaixonanteהְֶט0ַננֹישוַּפַא  מלהיב)¶(§
”genial”0אּוַיאִנֶ’ג  מלהיב)¶(§

jardim deהַיְִס0ַנְפינְִרִד0ין ֶדה אַ’ז [ז]ן ֹּנוַּג
infância|[m]


