
 
 

 

 

Parts of the human body 
 

Uma vez que esta lista foi elaborada para estudantes brasileiros ela é 
apresentada com as entradas de palavras em Português. 
Isto é apenas uma lista informativa para poupar inúmeras consultas ao 
dicionário. 

Se a lista interessa a você imprima-a e use-a. 
Entre parênteses , em algumas palavras , temos a pronúncia mais aproximada. 
Consulte um dicionário para pronúncia das demais, OK? 

 

O corpo (lado externo) 
 

abdome abdomen 

ante braço forearm 

axila arm pit 

barriga da perna calf 

braço ( parte superior). upper arm 

braço ( superior + ante braço) arm 

cabeça head 

cintura waist (ueist) 

costas back 

cotovelo elbow ( élbou) 

coxa thigh (tái) 

face face( feis) 

joelho knee ( ní) 

mão hand 

nádegas buttocks ( bâtacs) 

ombro shoulder 

pé / pés foot / feet (fut / fit) 

peito chest 

perna leg 

pescoço neck 

quadril hip 

queixo chin 

seio ( s) breast ( s) (brést) 

umbigo navel (neivel) 



 
 

 

 

A mão The hand 
 

dedinho little finger 

dedo anelar ring finger 

dedo médio middle finger 

falange knucklebone / phalanx (nâcoul / félencs) 

indicador index finger 

nó da mão do dedo knuckle ( nâcoul) 

palma palm 

Polegar thumb 

pulso wrist ( rist) 

unha finger nail (finguer neil ) 

 
 
 
 

A cabeça The Head 
 

Boca mouth ( maut) 
bochecha cheek (xik) 
cabelo hair 
cárie dental tooth cavity 
caspa dandruff 
dente / dentes tooth / teeth (veja a pag. Plurals) 
lábio (s) lip (s) 
língua tongue 
mandíbula jaw ( jóó) 
narina nostril 
nariz nose ( nouz) 
olho eye ( ái) 
orelha ear 
testa forehead (fóhed) 

 
 
 

O Olho The Eye 
 

cílios eyelashes (ailexes) 

Íris iris ( airâs) 

pálpebra eyelid ( ailid) 

pupila pupil ( piupil) 

sobrancelha eyebrow( aibrou) 



 
 

 

 

O Pé The foot 
 

calcanhar heel ( hil) 
dedão ( do pé) big toe 
dedinho ( do pé) little toe 
dedos ( do pé) toes 
sola do pé foot sole 
tornozelo ankle ( éncou) 

 

 

Os sentidos The senses 

 
Audição hearing / audition 
Olfato smell / olfaction 
Paladar Taste / sense of taste 
Tato tactile / touch (sense of touch) 
Visão vision / sight 

 

 
Leia tambem Medical Words 
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