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a um, uma bank banco 
able ser capaz de banker banqueiro 
about sobre, aproximadamente basket cesta 
above acima battle batalha 
action ação bay baía 
add adicionar be ser, estar 
advance adiantado bear tolerar 
afraid com medo beauty beleza 
after depois because porque 
again outra vez become tornar-se 
against contra bed cama 
age idade been sido (part. verb to be) 
agree concordar before antes 
air ar began Começou (past verb to begin) 
airplane avião begin começar 
all todos (as) behind atrás 
almost quase being sendo (ger. verb to be) 
along ao longo de believe acreditar 
already já bell sino, campainha 
also também belong pertencer 
although embora below abaixo 
always sempre beside ao lado de 
am sou, estou best melhor (superlativo) 
amount quantidade better melhor (comparativo) 
and e between entre (dois obj. ou duas pess.) 
anger raiva beyond além de 
angry com raiva bicycle bicicleta 
animal animal big grande 
another outro (a) bird pássaro 
answer responder black preto 
any qualquer, nenhum (a) blood sangue 
appear aparecer blow soprar 
apple maçã blue azul 
April abril board quadro 
are é, está boat barco 
army exército body corpo 
around ao redor de bone osso 
arrive chegar book livro 
art arte born nascer 
article artigo borrow pegar emprestado 
as como both ambos 
ask perguntar, pedir bottle garrafa 
at em, no, na box caixa 
attempt tentativa boy garoto 
August agosto branch filial 
aunt tia brand marca 
away longe, distante bread pão 
baby bebê break quebrar 
back atrás, costas bridge ponte 

 



 
bad mau bright iluminar 
bag bolsa, sacola bring trazer 
ball bola broke quebrou (past verb to break) 
broken quebrado (part. verb to break) college faculdade 
brought trouxe (past verb to bring) color cor 
brown marrom come vir 
bug inseto command comandar 
build construir company empresa 
building prédio, construção complete completo 
built construiu (past verb to build) condition condição 
burn queimar consider considerar 
bus ônibus considerable considerável 
business negócios contain conter 
busy ocupado continue continuar 
but mas control controlar 
butter manteiga cook cozinhar 
buy comprar corn milho 
by por, perto de cost custar 
cake bolo could poderia 
call chamar, telefonar count contar 
came veio (past verb to come) country país 
can poder course curso 
can't não poder cover cobrir 
captain capitão cross atravessar 
car carro crowd multidão 
care cuidado cry chorar 
carry carregar cup xícara, taça 
case estojo cut cortar 
catch pegar daily diariamente 
caught pegou (past verb to catch) dance dançar 
cause causar dark escuro 
cent centavo date data, namorar 
century século daughter filha 
chair cadeira day dia 
chance chance dead morto (a) 
change mudar deal lidar com 
character personagem dear querido (a) 
charge carregar (bateria) December dezembro 
chief chefe decide decidir 
child criança deep profundo 
childhood infância degree grau 
children crianças delight prazer, encanto 
choose escolher demand exigir 
church igreja desire desejo 
cigarette cigarro destroy destruir 
circle círculo device aparelho 
city cidade did fez (past verb to do) 
class aula die morrer 
classroom sala de aula difference diferença 
clean limpar different diferente 
clear claro difficult difícil 
clock relógio dig cavar 
close fechar dinner jantar 
cloth pano direct direto 



 
clothes roupas discount desconto 
cloud nuvem dish louça 
coat casaco distance distância 
cold frio distant distante 
dive mergulhar experience experiência 
divide dividir explain explicar 
do fazer eye olho 
doctor médico face rosto 
does faz (pres verb to do) ou aux fact fato 
dog cachorro fail falhar 
doll boneca fair justo, feira 
dollar dólar fall cair 
done feito (part. verb to do) family família 
don't negativa auxiliar do famous famoso (a) 
door porta fancy chique, elegante 
double duplo far distante 
doubt dúvida farm fazenda 
down para baixo fast rápido (a) 
dream sonhar fat gordo (a) 
dress vestido father pai 
dried secou (past verb to dry) faucet torneira 
drink beber favor favor 
drive dirigir fear medo 
drop deixar cair February fevereiro 
dry secar feed alimentar 
duck pato feet pés 
during durante fell caiu (past verb to fall) 
dust poeira felt sentiu (past verb to feel) 
duty tarefa fence cerca 
each cada few pouco (a) 
ear orelha field campo 
early cedo fifteen quinze 
earth terra fifth quinto 
east leste fifty cinquenta 
easy fácil fight luta 
eat comer figure figura, cálculo 
edge canto, borda, limite fill preencher 
effort esforço find encontrar 
egg ovo fine bom, legal 
eight oito finger dedo 
either também (frases neg) finish terminar 
electric elétrico fire fogo 
electricity eletricidade firm firma 
else mais first primeiro 
embrace abranger fish peixe 
end fim fit servir, ajustar 
enemy inimigo five cinco 
English inglês fix consertar. fixar 
enjoy gostar, divertir flier folheto, folder 
enough suficiente floor chão, andar 
enter entrar flower flor 
equal igual fly voar 
escape escaper follow seguir 
even mesmo food comida 



 
evening noite, tardezinha fool idiota 
ever sempre, já foot pé 
every todo for para 
example exemplo force força 
except exceto foreign estrangeiro (a) 
forest floresta hair cabelo 
forever sempre half metade 
forget esquecer hall corredor, saguão 
form formulário, forma hand mão 
fortieth quadragésimo hang pendurar 
forty quarenta happen acontecer 
forward adiante happy feliz 
found encontrou (past verb to find) hard duro, difícil 
four quatro has tem (3ª pes. verb to have) 
free livre hat chapéu 
fresh fresco have ter 
Friday sexta-feira he ele 
friend amigo (a) head cabeça 
from de (origem) health saúde 
front frente hear ouvir 
further mais longe heard ouviu (past verb to hear) 
future futuro heart coração 
gain ganhar heat calor 
game jogo heaven paraíso, céu 
garden jardim heavy pesado, gordo 
gate portão height altura 
gather juntar, unir held segurou (past verb to hold) 
gave deu (past verb to give) hello oi, olá 
general geral, general help ajudar, socorro 
gentle gentil her dela (poss. adj. ou pron. obj) 
gentleman cavalheiro here aqui 
get conseguir, pegar hers dela (poss. subst) 
gift presente, dom high alto 
give dar him ele (pron. obj.) 
glad feliz his dele (poss. adj.) 
glass copo, vidro history história 
glasses óculos hit sucesso, bater 
glossary glossário hold segurar 
go ir hole buraco 
god Deus home lar 
goes vai (3ª pes. verb to go) hope esperar (ter esperança) 
gold ouro horse cavalo 
gone ido (part. verb to go) hot quente 
goodbye tchau hour hora 
got conseguiu (past verb to get) house casa 
govern governo how como 
grain grão however entretanto 
grave sepultura human humano 
gray cinza hungry com fome 
great ótimo (a) hunt caçar 
green verde hurry pressa 
grew cresceu (past verb to grow) hurt machucar, magoar 
group grupo husband marido 
grow crescer I eu 



 
grown crescido (part. verb to grow) ice gelo 
guard guarda, vigia, guardar idea idéia 
guess adivinhar if se 
guide guiar ill doente 
gun revólver important importante 
had teve (past verb to have) in em, no, na 
inch polegada light luz, leve 
include incluir like gostar, como (conjunção) 
increase aumentar line linha, fila 
indeed de fato list lista 
industry indústria listen ouvir 
inside dentro little pequeno (a) 
instead ao invés de live morar, viver 
into para dentro lone solitário (a) 
iron ferro, passar roupa long longo, comprido 
is é (verb to be) look olhar 
it ele, ela (obj ou animais) lord senhor 
its dele, dela (poss adj.) lose perder 
January janeiro loss perda 
job emprego lost perdeu (past verb to lose) 
join juntar, unir lot muito, lote (terreno) 
joy alegria loud alto (som, música) 
judge juiz, julgar love amor 
July julho low baixo 
June junho lower mais baixo 
just somente, só machine máquina 
keep guardar, continuar mad doido, com raiva 
kept guardou (past verb to keep) made fiz (past verb to make) 
kind tipo, gentil mail correspondência 
king rei make fazer 
kiss beijo man homem 
kitchen cozinha manner maneira, jeito 
know saber, conhecer many muito (a) 
labor trabalho March março 
ladder escada (p reformas) mark marca, nota 
lady senhora market mercado 
lake lago marry casar 
land terra master mestre 
language língua, idioma material material 
large grande matter questão 
last último, passado may poder 
later mais tarde maybe talvez 
laugh gargalhar, rir mayor prefeito 
laughter gargalhada, riso me mim (pron. obj.) 
law lei, direito mean significar, meio de 
lay deitar measure medir 
lead liderar, levar a meat carne 
leader líder meet encontrar (pessoas) 
learn aprender meeting reunião 
least menos member membro 
leave sair, partir men homens  
led liderou (past verb to lead) met encontrou (past verb to meet) 
left deixou (past verb to leave) method método 
leg perna middle meio, centro 



 
length comprimento might dever, deveria, poderia 
less menos mile milha 
let deixar, permitir milk leite 
letter carta, letra million milhão 
liar mentiroso (a) mind mente, se importar 
lie mentir mine meu (poss. subst.) 
life vida minute minuto 
miss sentir falta, perder ocean oceano 
mister senhor o'clock horas 
modern moderno October outubro 
Monday segunda-feira odd ímpar (número), estranho 
moon lua of de, do, da 
more mais off desligado, fora de 
morning manhã offer oferecer 
most mais que, a maioria office escritório 
mother mãe often freqüentemente 
mountain montanha oil óleo, petróleo 
move mover, mudar ok tudo bem 
movement movimento old velho (a) 
Mr. senhor on em, no, na 
Mrs. senhora one um 
ms. senhorita only somente 
much muito (a) open abrir 
mud lama opinion opinião 
music música or ou 
must dever, ter que order ordem 
my meu (poss. adj.) orderly ordenamente 
nail unha, espinho other outro (a) 
nation nação ought deveria 
nature natureza our nosso (poss. adj.) 
near perto, próximo out fora 
nearly quase outer externo 
necessary necessário outside lado de fora 
neck pescoço over acima 
need precisar own próprio (a) 
needle agulha page página 
neighbor vizinho (a) paid pagou (past verb to pay) 
neither nem pain dor 
nerve nervo paper papel 
never nunca part parte 
new novo (a) partial parcial 
news notícia party festa 
next próximo (a) pass passar 
nice legal, bom past passado 
niece sobrinha pay pagar 
night noite peace paz 
nine nove people pessoas 
no não perfect perfeito (a) 
noise barulho perhaps talvez 
none nenhum (a) period período 
noon meio dia person pessoa 
nor nem pick pegar, escolher 
north norte picture foto, pintura 
nose nariz piece pedaço 



 
not não place lugar 
note nota plain plano, liso 
nothing nada plan plano 
notice observação plant planta, usina 
November novembro play tocar, jogar, brincar 
now agora pleasant agradável 
number número please por favor 
object objeto pleasure prazer 
point apontar river rio 
poor pobre road estrada 
position posição rock pedra 
possible possível roll rolo, rolar 
pot pote, caçarola room sala, quarto 
power poder round volta, círculo 
prepare preparar row fileira 
present presente rule regra, regulamento 
president presidente run correr 
press pressionar rush pressa, afobação 
pretend fingir sad triste 
pretty bonita, muito (a) safety segurança 
price preço said disse (past verb to say) 
probably provavelmente sail navegar 
problem problema salt sal 
produce produzir same mesmo (a) 
promise prometer sat sentou (past verb to sit) 
proud orgulhoso (a) Saturday sábado 
prove provar save salvar 
public público saw viu (past verb to see) 
pull puxar scene cenário, cena 
pure puro school escola 
push empurrar sea mar 
put colocar seat assento 
quarter quarto, quarta parte second segundo 
queen rainha see ver 
question questão, pergunta seed semente 
quick rápido (a) seem parecer 
quickly rapidamente self mesmo, ego 
quiet quieto (a) sell vender 
race raça sense sentido 
rain chuva, chover sent enviou (past verb to send) 
raise aumento separate separar 
ran correu (past verb to run) September setembro 
reach alcançar serve servir 
read ler service serviço 
ready pronto (a) set conjunto, grupo 
real real settle estabelecer-se 
realize perceber seven sete 
really realmente several diversos 
reason razão shade sombra, penumbra 
record registro, gravar shake sacudir 
red vermelho shave barbear 
remember lembrar she ela 
reply responder shine brilhar 
report relatório ship navio 



 
require requerer shirt camisa 
rest descansar shoe sapato 
result resultado shop loja 
rhythm ritmo shore costa, litoral 
rich rico (a) short curto (a) 
ride andar de shot atirou (past verb to shoot) 
right certo, direito should deveria 
ring anel, tocar (campainha) shoulder ombro 
rise aumentar shout gritar 
show mostrar stood levantou (past verb to stand) 
shown mostrado (part. verb to show) stop parar 
sick doente store loja 
side lado storm tempestade 
sight visão, vista story conto, narrativa 
sign assinar straight reto, plano 
silver prata strange estranho (adj) 
simple simples stranger estranho (pess) 
sing cantar stream riacho, córrego 
single solteiro (a)  street rua 
sister irmã strength força 
sit sentar strike golpear, atacar 
six seis strong forte 
size tamanho student aluno (a) 
sleep dormir study estudar 
slept dormiu (past verb to sleep) succeed ter sucesso 
slow devagar success sucesso 
small pequeno (a) such tal 
smell cheirar sudden repentino, súbito 
smoke fumar, fumaça suffer sofrer 
snow neve, nevar sugar açúcar 
so então, portanto suit terno 
sock meia summer verão 
soft macio (a) sun sol 
soil solo Sunday domingo 
sold vendido (part. verb to sell) supply fornecer 
something alguma coisa, algo suppose supor 
sometimes de vez em quando sure certeza 
son filho surprise supresa 
song música sweet doce 
soon em breve system sistema 
sorry desculpa table mesa 
sort classe, tipo tail rabo 
sound som take levar, tomar 
south sul talk conversar 
space espaço tall alto (a) 
speak falar taste gosto, sabor 
special especial teach ensinar 
spell soletrar tear lágrima, rasgar 
spend gastar, passar tell contar (uma estória) 
spent gastou (past verb to spend) ten dez 
spoke falou (past verb to speak) than do que 
spot lugar, ponto, local thank agradecer 
spread espalhar that aquele (a) 
spring mola the o, a, os, as 



 
square praça their deles (as) (poss. adj.) 
stand levantar them eles, elas (pron. obj.) 
star estrela then então 
start começar there lá 
state estado therefore portanto, por isso 
station estação these estes (as) 
stay ficar they eles, elas 
step passo thick grosso (a) 
stick pau, graveto thin magro (a) 
still ainda, parado, quieto thing coisa 
think pensar, achar wagon vagão 
thirteen treze wait esperar 
this este (a) walk caminhar 
those aqueles (as) wall parede 
though contudo want querer 
thought pensou (past verb to think) war guerra 
thousand mil warm quente, aquecer 
three três was era, estava (past verb to be) 
threw atirou (past verb to throw) wash lavar 
through através watch assitir 
throw atirar, jogar water água 
thrown atirado (part verb to throw) wave onda 
Thursday quinta-feira way forma, jeito, caminho 
tie gravata we nós 
till até weak fraco (a) 
time tempo wear usar, vestir 
tired cansado weather clima, tempo 
to para wedge fatia 
today hoje Wednesday quarta-feira 
together junto week semana 
told contou (past verb to tell) weight peso 
tomorrow amanhã welcome bem-vindo 
too também well bem 
took levou (past verb to take) went fui (past verb to go) 
tore rasgou (past verb to tear) west oeste 
touch tocar (encostar) wet molhado (a) 
toward em direção a what o quê, qual 
town cidade (pequena) wheat trigo 
trade negócio, comércio wheel roda, volante 
train trem when quando 
training treinamento where onde 
travel viajar whether se 
tree árvore which qual 
tried tentou (past verb to try) while enquanto 
tries tenta, experimenta (3ª pés 

verb to try) 
white branco 

trip viagem who quem 
trouble problema whole todo, inteiro 
true verdade whom a quem, etc (pron. relativo) 
trust confiar whose de quem 
try tentar, experimentar why por quê 
Tuesday terça-feira wife esposa 
turn virar wild selvagem 
twelve doze will vontade / (aux. do fut.) 
twenty vinte win vencer 



 
two dois wind vento 
uncle tio window janela 
understood entendi (past verb to 

understand) 
wise esperto (a) 

us nós (pron. obj.) wish desejar 
use usar woman mulher 
usual usual women mulheres 
valley vale won venceu (past verb to win) 
various diversos wonder maravilha 
view vista, paisagem wonderful maravilhoso (a) 
visit visitor wood madeira 
voice voz word palavra 
wore vestiu (past verb to wear) x-ray raio x 
work trabalhar xylophone xilofone 
world mundo yard quintal, jardim, pátio 
worn vestido (part verb to wear) year ano 
worth valer a pena yellow amarelo 
would (aux. fut. do pret.) ex: would 

like = gostaria 
yes sim 

write escrever yesterday ontem 
written escrito (part verb to write) yet ainda 
wrong errado (a) you você 
wrote escreveu (past verb to write) young jovem 
Xerox fotocópia yours seu (a) (poss.subst.) 
 


