
Olá, seja bem-vindo!

Pronto para começar? Não importa se é a sua 
primeira vez estudando este idioma ou se você 
já tem alguns conhecimentos básicos e deseja 
apenas melhorar a sua pronúncia e ampliar o 
seu vocabulário, este curso de ensino de idiomas 
SPEAKIT fará com que falar e entender seja muito 
mais fácil do que você poderia imaginar!

Neste curso, você aprenderá palavras básicas 
e frases comuns, para que seja capaz de 
compreender o que as pessoas estão dizendo a 
você e até conversar um pouco - ou pelo menos 
dizer a coisa certa na hora certa. Isso já é alguma 
coisa, não?

O curso é dividido em tópicos tirados da vida diária, 
tornando-se adequado não apenas para turistas, 
mas também para todos que têm interesse em 
compreender e se expressar em situações básicas 
sem ter que se afundar nos princípios de gramática 
e sintaxe.

Você escutará o idioma e repetirá cada palavra ou 
frase que ouvir - não apenas uma vez, mas duas 
vezes! Isto lhe dá uma chance de ler... absorver... 
e falar! E, ei, se não funcionar para você da 
primeira vez, funcionará da segunda vez, ou talvez 
da terceira. Pratique quantas vezes você quiser, 
sempre que tiver vontade! O mais importante a 
lembrar é que você nunca dever ter medo de falar. 
OK, então os outros vão saber que não é a sua 
língua materna. E daí? A língua junta as pessoas, e 
a pessoas sempre apreciam quando você tenta falar 
a língua delas, mesmo que você cometa alguns 
erros...



Cada curso de aprendizagem de idioma SPEAKIT 
inclui os seguintes tópicos:

Prefácio e Introdução
1. Coisas Que Você Precisa Saber
2. Começando a Falar
3. Quanto, Quantos?
4. Perguntas Comuns
5. Palavras Importantes
6. Adjetivos
7. Números
8. Cores
9. Dias da Semana
10. Dizendo as Horas
11. Detalhes Pessoais
12. Hotéis 
13. Alugar um Carro
14. Amigos e Negócios
15. Um Novo Idioma
16. Conversando ao Telefone
17. Restaurantes e Comidas
18. Táxis
19. Transporte Público
20. Fazendo Compras

Pronto para começar a aprender uma nova língua? 
Vamos começar!
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1.Coisas que você precisa saber
!חייבים לדעת
1.

Sim, é ótimo começar com uma palavra positiva: 
Sim 

ֵּכן
ken

2.
Depois de dizer “sim”, às vezes não há escolha 
senão dizer “não”... Do tom que você pode dizer que 
“não” significa Não

לֹא
lo

3.
Agora que já dominamos “sim” e “não”, é hora de 
pedir algo e dizer Por favor

ְּבַבָּקָׁשה
bevakasha

4.
Se obtermos o que pedimos, provavelmente 
queremos agradecer: basta você dizer: Obrigado

ּתֹוָדה
toda

5.
E você pode também dar ênfase, dizendo  Muito 
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ַרב ּתֹודֹות / ּתֹוָדה ַרָּבה

rav todot / toda raba
6.

Normalmente, você terá uma resposta padrão, do 
tipo “o prazer é meu”, “tudo bem”, ou uma resposta 
modesta como: De nada

ַעל לֹא ָּדָבר
al lo davar

7.
Agora já sabemos juntar palavras e dizer: Sim, por 
favor

ֵּכן, ְּבַבָּקָׁשה
ken, bevakasha

8.
Ou: Não, obrigado

לֹא, ּתֹוָדה
lo, toda

9.
"Com licença" é uma frase interessante. Quando 
queremos ser educados, conseguir a atenção de 
alguém, fazer um comentário, pedir algo, a frase 
certa é "com licença". Por exemplo, "Com licença, 
por favor, você está pisando no meu pé!" Com 
licença

ְסִליָחה
slicha

10.
Há também um modo de se desculpar – “Oh, 
desculpe, foi sem querer!” Se machucarmos alguém 
acidentalmente, podemos dizer:Desculpe

ְסִליָחה...
slicha…

11.
Quando queremos expressar verdadeiro pesar ou 
nos desculpar, a frase apropriada éSinto muito

ִמְצַטֵער / ִמְצַטֶעֶרת
mitzta'er / mitzta'eret

12.
E quando tudo está bem, você pode dizer: Tudo 
bem

ֶזה ְּבֵסֶדר
ze beseder

13.
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primeira palavra que provavelmente diremos no 
início do encontro é: Olá

ָׁשלֹום
shalom

14.
E quando você se despede? É sempre bom dizer: 
Gostei muito, espero ver você em breve, Tchau 

ָׁשלֹום
shalom

15.
Às vezes você quer mesmo ver essa pessoa outra 
vez, e às vezes você diz “até logo” só para ser 
educado... em todo caso, dizemos: Até logo

ְלִהְתָראֹות
lehitra'ot

16.
Fico pensando por que quase toda língua tem um 
cumprimento especial para manhãs. Quando você 
encontra alguém de manhã, você diz: Bom dia!

ּבֹוֶקר טֹוב!
boker tov

17.
Há também um cumprimento especial para a tarde: Boa 
tarde!

ַאַחר ָצֳהַרִיים טֹוִבים
achar tzohoraim tovim

18.
Quando encontra alguém à noite, você diz: Boa 
noite!

ֶעֶרב טֹוב
erev tov

19.
E mais tarde, quando você já vai dormir, você 
acertou! – dizemos: Boa noite!

ַלְיָלה טֹוב
laila tov

20.
Após uma boa noite de sono, estamos pronto 
para o novo dia. Ou talvez queiramos receber um 
convidado, ou talvez alguém esteja feliz em nos 
encontrar e diz: Bem-vindo!

ְּברּוִכים ַהָּבִאים
bruchim haba'im
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Quando as pessoas se encontram, costumam trocar 
“umas palavras”. Nem sempre estão interessadas 
numa resposta específica, mas mostram interesse: 
E as novidades?

 ָמה ָחָדׁש? ָמה ִנְׁשַמע?

ma chadash? ma nishma?
22.

Como está você hoje?
ָמה ְׁשלֹוְמָך ַהּיֹום? ָמה ְׁשלֹוֵמְך ַהּיֹום?

ma shlomcha ha'yom? 
23.

Algumas pessoas simplesmente perguntam: Como 
vai você hoje?

ָמה ָהִעְנָייִנים?
ma ha'inyanim?

24.
A maioria das pessoas esperam uma resposta 
educada e não uma lista de reclamações... Você 
pode simplesmente dizer: Bem, obrigado

טֹוב, ּתֹוָדה.
tov, toda.

25.
Comigo, está tudo bem. E com você?

ֶאְצִלי ַהּכֹול ְּבֵסֶדר. ּוָמה ֶאְצְלָך / ֶאְצֵלְך? 
etzli hakol beseder. u'ma etzlecha / etzlech?

26.
E se tudo esteve bem, ou pelo menos ninguém 
reclamou, você pode dizer educadamente: Eu me 
diverti,  foi um prazer

ָהָיה ָנִעים ְמאֹוד
haya na'im me'od

27.
E a pessoa provavelmente responderá: "O prazer é 
meu". Sim, é sempre bom ser educado... O prazer é 
meu

ָהעֹוֶנג ּכּוּלֹו ֶׁשִּלי.
ha'oneg kulo sheli.

28.
E então, continuando a ser educado, vamos nos 
despedir dizendo: Eu lhe desejo...

ֲאִני ְמַאֵחל ְלָך... )ֲאִני ְמַאֶחֶלת ְלָך(
ani me'achel lecha…  )ani me'achelet lecha…  (
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Você pode dizer também “felicidades” or “tudo de 
bom”, e talvez até desejar a alguém Boa sorte

ְּבַהְצָלָחה
bahatzlacha

30.
Você poderia, claro, acrescentar um pouco mais de 
detalhe, como: Muita saúde e felicidade

ְּבִריאּות ְואֹוֶׁשר
bri'ut ve'osher

31.
E há também Bom Feriado

ַחג ָׂשֵמַח
chag same'ach

32.
E claro, Feliz Ano Novo

ָׁשָנה טֹוָבה
shana tova

33.
Outra forma de se despedir é Boa viagem

ְנִסיָעה טֹוָבה
nessi'a tova

34.
Ei, quantos anos você tem?! Feliz aniversário

יֹום הּוֶלֶדת ָׂשֵמַח 
yom huledet same'ach

35.
E para marcar um aniversário de casamento, você 
diz também Parabéns

יֹום ִניּׂשּוִאים ָׂשֵמַח
yom nissuyim same'ach

36.
Divirta-se, Aproveite sua estadia

ְׁשהּות ְנִעיָמה
she'hut ne'ima

37.
E Tenha um bom dia

יֹום ָנִעים
yom na'im

38.
E você pode sempre acrescentar este cumprimento: 
Tudo de bom

ָּכל טּוב
kol tuv
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2.Começando a falar
מתחילים לדבר
39.

Num país estrangeiro e lugares desconhecidos você 
precisa de palavras para fazer perguntas... para 
descobrir como e onde e o que e quem e quando... 
Tudo bem, então vamos aprender algumas palavras 
interrogativas: Quando algo não está claro, ou você 
não ouviu ou não entendeu, pergunte: O quê?

ָמה?
ma? 

40.
Ou você pode querer saber: Quem?

ִמי?
mi?

41.
Vamos aprender alguns pronomes úteis para que 
possamos nos apresentar ou falar de nossos 
amigos. Primeiro, há eu ou me, ou mim

ֲאִני
ani

42.
Então há você

ַאָּתה / ַאְּת
ata / at
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E nós ou nos?

ֲאַנְחנּו
anachnu

44.
E vocês

ַאֶּתם / ַאֶּתן
atem / aten

45.
Então há a terceira pessoa: ele e ela ou o e a

הּוא / ִהיא
hu / he

46.
E eles e elas ou os e as 

ֵהם / ֵהן
hem / hen

47.
E todos?

ּכּוָּלם
kulam

48.
Ou ninguém?

ַאף ֶאָחד
af echad

49.
Vamos falar um pouco sobre o tempo, tópico sobre 
o qual também falaremos depois. Nossa primeira 
palavra é a pergunta: Quando?

ָמַתי?
marai

50.
Há muitas respostas possíveis para pergunta 
“Quando?” Se eu não sei o tempo exato, eu posso 
dar uma resposta relativa a outra coisa: “Antes da 
viagem” ou “Depois da refeição”. Vamos começar 
com antes

ִלְפֵני...
lifnei

51.
E seguimos para depois

ַאֲחֵרי...
acharei

52.
Quando algumas pessoas perguntam “Quando?” 


