DICIONÁRIO DE BASIC ENGLISH – PORTUGUÊS
art. um, uma (artigo indefinido)
adj. capaz, apto; competente, talentoso
prep. sobre, com respeito a; adv. aproximadamente, quase,
mais ou menos; perto de, nos arredores de, próximo a
account, -s
s. conta, o contrato que dá o direito de acesso ao provedor
ou à rede da Internet (Informática); o ato de prestar de
contas; descrição; explicação
acid, -ly
adj. ácidico (Química); picante, azedo; perspicaz
across
prep. a caminho da; acima de; adv. de lado a lado; através
de; transversalmente; no outro lado
act, -s
s. ato; ação; lei
addition , -s
s. adição, soma; acréscimo
adjustment, -s
s. ajustamento; acomodação
advertisement,
s. anúncio; publicação
-s
after
conj. depois que; prep. depois; em seguida; conforme; adv.
depois; desde; adj. depois, após
again
adv. de novo, novamente; outra vez
against
prep. contra; em frente; adv. contra, em oposição a
agreement, -s
s. acordo; entendimento; contrato
air, -s
s. ar; atmosfera; aspecto; aparência
all
pron. todos; todo mundo; adv. totalmente; inteiramente; adj.
tudo; todo, todos
almost
adv. quase
among
prep. entre; no meio de; dentro
amount, -s
s. quantia; soma
amusement, -s
s. divertimento; distração; entretenimento
and
conj. e, junto com; também
angle, -s
s. ângulo; ponto de vista
angry, furioso, colérico, zangado, irado; diz-se do mau tempo;
inflamado
animal, -s
s. animal; bicho
answer, -s
s. resposta; resultado
ant, -s
s. formiga
any
pron. alguém; adv. de qualquer forma; qualquer um; adj.
algum; qualquer
apparatus, -es
s. aparelho; instrumento
apple, -s
s. maçã
approval, -s
s. aprovação; adesão; acordo
arch, -es
s. arco; abóbada; portão abobadado
argument, -s
s. discussão; argumento; justificação; gosto;
arm, -s
s. braço; ramo de árvore
army, armies
s. exército
art, -s
s. arte
as
conj. a medida que; em relação a; adv. como, enquanto,
conforme
at
prep. em; a; no, na; em casa de; por
attack, -s
s. ataque; agressão; investida
attempt, -s
s. tentativa; esforço; ataque
attention, -s
s. atenção; cuidado ; consideração
attraction, -s
s. atração; simpatia; encantos (algo que demonstra atenção
)
authority,
s. autoridade, senhorio; poder, jurisdição; alto funcionário
authorities
do governo
automatic,
adj. automático; espontâneo (age espontaneamente)
automatically
awake, adj. acordado
baby, babies
s. bebê; benzinho, querido, meu bem
back, -s
s. costas; parte posterior; dorso; jogador da defesa (futebol)
bad, -ly
adj. mau, perverso, ruim; depravado; infeliz; enfermo;
defeituoso; estragado
bag, -s
s. bolsa, saco, sacola, carteira; úbere; bolsa (nos olhos)
balance, -s
s. balança; equilíbrio; ouvinte; oscilação
ball, -s
s. bola, esfera, globo; baile
a
able
about

band, -s
base, -s

basin, -s
basket, -s
bath, -s
be
beautiful, -ly
because
bed, -s
bee, -s
before
behaviour, -s
belief, -s
bell, -s
bent, berry, berries
between
bird, -s
birth, -s
bit, -s
bite, -s
bitter, -ly
black, blade, -s
blood, -s
blow, -s
blue, board, -s
boat, -s
body, bodies
boiling, bone, -s
book, -s
boot, -s
bottle, -s
box, -es
boy, -s
brain, -s
brake, -s
branch, -es
brass, -es
bread, -s
breath, -s
brick, -s
bridge, -s
bright, -ly
broken, brother, -s
brown, brush, -es
bucket, -s
building, -s

s. s. banda de música; faixa; atadura; bando, gangue;
grupo de pessoas que moram ou trabalham juntas
s. base, foundation; bottom layer; principal element,
fundamental part; fortified area, place from which actions
are carried out (Military); one of the four points of the
baseball diamond; substance which forms a salt when
mixed with an acid
s. pia; bacia; vale
s. cesta
s. banheira, banho, banheiro
v. ser; estar; existir; ocorrer, acontecer; ficar, ocupar um
espaço
adj. lindo/a , belo/a
conj. porque
s. cama; jazida; alicerce; fundo
s. abelha; competição; pessoa maníaca
prep. antes; na presença; conj. antes de; adv. antes; em
frente; adiante
s. comportamento (também "behavior")
s. fé; crença; crédito
s. sino; campainha
adj. torto; arqueado; inclinado; maluco; determinado;
homossexual
s. baga; grão; grão (café)
prep. no meio de; faz parte de; adv. entre; no meio
s. pássaro, ave; garota (gíria)
s. nascimento; origem; linhagem, prole
s. pedaço, parte, pequena quantidade; pequena moeda;
broca; bocado de freio (de cavalo)
s. mordida; picada
adj. amargo
adj. negro; preto; sujo; escuro, sombrio
s. lâmina; cortante; folha, talo, limbo; pá; pessoa esperta e
valente
s. sangue; raça
s. golpe; bofetada; vendaval; desgraça
adj. azul
s. quadro, tábua; comissão de diretores; (informática)
placa; refeição, comida
s. barco; bote; canoa
s. corpo; pessoa; corporação
adj. ebulição; fervura
s. osso
s. livro; caderno; álbum
s. bota
s. garrafa, frasco
s. caixa; arca; mala; baú; cofre; murro; televisão
s. garoto, menino, rapaz; criado
s. cérebro; inteligência
s. freio; breque; matagal; samambaia
s. ramo; galho; seção; braço
s. latão; arame; instrumento de metal de uma banda de
música
s. pão; refeição; dinheiro
s. respiração; sopro; fôlego; hálito; instante
s. tijolo; ladrilho; cavalheiro
s. ponte; jogo de cartas, bridge
adj. brilhante; claro; lúcido; resplandecente; perspicaz
adj. quebrado
s. irmão
adj. marrom; castanho; pardo; moreno
s. escova; pincel; broxa; vassoura; rabo de raposa; galhos
cortados; escovação
s. balde; cesta (gíria do basquete); conteúdo de um balde
s. edifício; monumento; construção

bulb, -s
burn, -s
burst, -s
business, but
butter, -s
button, -s
by

cake, -s
camera, -s
canvas, -es
card, -s
care, -s
carriage, -s
cart, -s
cat, -s
cause, -s
certain, -ly
chain, -s
chalk, -s
chance, -s
change, -s
cheap, -ly
cheese, -s
chemical, -ly
chest, -s
chief, -ly
chin, -s
church, -es
circle, -s
clean, -ly
clear, -ly
clock, -s
cloth, -s
cloud, -s
coal, -s
coat, -s
cold, -ly
collar, -s
colour, -s
comb, -s
come
comfort, -s
committee, -s
common, -ly
company,
companies
comparison, -s
competition, -s
complete, -ly
complex, -ly
condition, -s
connection, -s
conscious, -ly
control, -s
cook, -s
copper, -s

s. bulbo; lâmpada elétrica
s. queimadura; fogo
s. explosão; estouro
s. negócios; assunto; comércio; profissão; local de trabalho
conj. mas, porém; senão; prep. exceto, com exceção de,
fora; adv. somente; apenas
s. manteiga
s. botão; cogumelo jovem
pref. por; a; em; pelo; sobre; de; com; multiplicado por;
perto; prep. perto de; adv. por; a; em; pelo; sobre; de; com;
s. há muito; assunto secundário, tema de menor
importância
s. bolo; pedaço
s. câmera, máquina fotográfica
s. lona; tela; vela de navio; quadro a óleo
s. placa; carta de baralho; cartão postal
s. atenção, preocupação; cuidado; precaução
s. carruagem; vagão de trem; caminhão de transporte;
reboque; apresentação, andamento
s. carroça; carruagem
s. gato
s. causa, motivo, razão
adj. certo, exato; fixo
s. corrente; medida linear
s. giz
s. acaso, sorte; oportunidade; probabilidade; risco; perigo
s. mudança, variedade, alteração; troco, moeda miúda
adv. barato, que custa pouco
s. queijo
adj. químico, relativo à química, fabricado através de
processos químicos
s. cofre, arca; tórax, peito
adj. primeiro; principal; importante
s. queixo
s. igreja
s. círculo; circunferência; órbita
adj. limpo; puro; claro
adj. claro, transparente, nítido
s. relógio
s. tecido, pano; lenço
s. nuvem; sombra
s. carvão de pedra; brasa
s. casaco; pele de animal; cota de malha; película,
membrana
adj. frio
s. colarinho
s. cor, tonalidade (também "color")
s. pente; favo de mel; carda; crista (de galo de um monte)
v. vir; chegar; consentir; suceder; gozar, atingir o orgasmo
(Gíria Vulgar)
s. conforto, aconchego; consolação
s. comitê, conselho
adj. comum; casual; simples; público; banal; vulgar
s. corporação, firma, companhia; unidade militar básica
s. comparação, semelhança
s. competição, concorrência
adj. completo, perfeito
adj. complexo, intricado, complicado,
s. condição, situação; preparo físico; situação social
s. conexão; ligação
adj. ciente, consciente
s. controle; domínio; governo; autoridade; direção
s. cozinheiro
s. cobre (Química); panela de bronze (Britânico); moeda de

copy, copies
cord, -s
cork, -s
cotton, -s
cough, -s
country,
countries
cover, -s
cow, -s
crack, -s
credit, -s
crime, -s
cruel, -ly
crush, -es
cry, cries
cup, -s
current, -s
curtain, -s
curve, -s
cushion, -s
cut, damage, -s
danger, -s
dark, -ly
daughter, -s
day, -s
dead, -ly
dear, -ly
death, -s
debt, -s
decision, -s
deep, -ly
degree, -s
delicate, -ly
dependent, -ly
design, -s
desire, -s
destruction, -s
detail, -s
development, s
different, -ly
digestion, -s
direction, -s
dirty, -ly
discovery,
discoveries
discussion, -s
disease, -s
disgust, -s
distance, -s
distribution, -s
division, -s
do
dog, -s

cobre; tipo de borboleta com asas cor de cobre; guarda,
policial (Gíria Britânica)
s. cópia; imitação; reprodução
s. corda; cordão; fio de tear
s. cortiça; rolha
s. algodão (material ou tecido)
s. tosse; confissão
s. país; área; nação; aldeia; campo; província
s. capa; tampa, cobertura; envólucro; coberta; envelope;
abrigo; disfarce; seguro
s. vaca; fêmea de grandes mamíferos (elefanta, baleia,
etc.)
s. fenda; som de estalo ou explosão; confusão; comentário
perspicaz; forma de cocaína
s. crédito; confiança; direito; apreço, honra; ponto acrescido
à pontuação
s. crime, pecado
adj. cruel
s. colisão, choque; atração (linguagem popular); suco
s. choro; grito; clamor
s. copo, taça, xícara; destino
s. corrente; processo; tendência
s. cortina, tela
s. curva; linha curva; contorno; volta
s. travesseiro
adj. cortado; picado; preparado; castrado; bacana (gíria)
s. dano, perda; prejuízo, custo (Gíria)
s. perigo
adj. escuro; moreno; secreto; misterioso
s. filha
s. dia
adj. morto; imóvel; inativo; inanimado
adj. favorito, precioso, amado; caro, custoso
s. morte; mortalidade; condenação eterna
s. dívida
s. decisão
adj. profundo
s. degrau, grau, posição, extensão; unidade de medida de
temperatura e ângulos; título acadêmico, diploma
universitário
adj. delicado; sensível
adj. dependente; que depende des. plano; desenho, esboço; propósito, objetivo
s. desejo; vontade; pedido
s. destruição, extermínio
s. detalhe; unidade
s. desenvolvimento; crescimento
adj. diferente; especial
s. digestão
s. direção; rumo; curso; instrução; manejo; administração
adj. sujo; imundo; lodo
s. descoberta; descobrimento; revelação
s. discussão; debate
s. doença, enfermidade
s. náusea; nojo; aversão, repulsa
s. distância; afastamento; espaço; intervalo
s. distribuição, divisão, partilha; disposição
s. divisão; distribuição; liga, classe, nível; compartimento,
seção; discórdia
v. fazer; funcionar; cuidar de ; parar; mostrar; jogar;
enganar
s. cachorro, cão; pessoa vil, covarde

door, -s
doubt, -s
down

drain, -s
drawer, -s
dress, -es
drink, -s
driving, -s
drop, -s
dry, -ly
dust, -s
ear, -s
early, =
earth, -s
east
edge, -s
education, -s
effect, -s
egg, -s
elastic,
elastically
electric,
electrically
end, -s
engine, -s
enough
equal, -ly
error, -s
even
event, -s
ever
every
example, -s
exchange, -s
existence, -s
expansion, -s
experience, -s
expert, -s
eye, -s
face, -s
fact, -s
fall, -s
false, -ly
family, families
far
farm, -s
fat, -ly
father, -s
fear, -s
feather, -s
feeble, feebly
feeling, -s
female, fertile, -ly

s. porta, entrada
s. dúvida, suspeita, incerteza
prep. em baixo, debaixo, abaixo; adv. Abatido; adj.
desanimado, na fossa, para baixo; em baixo; (informática)
travado, inativado, quebrado, na rede significa que o
computador está fora de operação
s. dreno, cano de esgoto, escoadouro
s. sacador; desenhista; gaveta; enxoval de casamento
s. vestido; traje, vestuário
s. bebida, trago
s. direção; condução
s. gota, pingo; pastilha; queda
adj. seco; árido; dessecado
s. pó, cisco, poeira, restos mortais
s. ouvido, orelha; audição; opinião; atenção
adv. cedo; em breve
s. terra, pó; planeta terra; fio neutro de uma ligação elétrica
adv. oriente; adj. oriental; s. este, nascente, oriente, leste
s. beira, margem; esquina; corte
s. educação
s. efeito; ação; conseqüência; realização
s. ovo; óvulo; pessoa (Gíria)
adj. elástico; flexível

fiction, -s
field, -s

adj. elétrico

food, -s
foolish, -ly
foot, feet

s. fim, final; extremidade; finalidade; morte
s. motor; locomotiva; (informática) parte do programa que
trata de dados de um certo tipo, mecanismo
adv. bastante; adj. para, suficiente; pron. suficiente; interj.
para (de parar)
adj. igual, idêntico; capaz
s. erro, lapso
adv. mesmo que, até
s. acontecimento, evento; competição
adv. sempre, eternamente; em algum tempo; alguma vez
adj. cada, cada um; todos
s. exemplo, modelo
s. troca; permuta; câmbio
s. existência, ser; vida
s. expansão; desenvolvimento
s. experiência; experimento
s. especialista, pessoa com notório conhecimento numa
determinada área, experto
s. olho; visão
s. face; rosto; careta; superfície; arrogância (gíria); aspecto;
honra
s. fato; realidade; feito; prova (em direito)
s. queda; descida; degradação; outono; cachoeira; tombo;
declive, ladeira
adj. falso, ilusório; vão; vazio de significado; enganoso,
enganador; plagiado; mentiroso; artificial; inconfiável
s. família
adv. longe, distante; em alto grau; em grande parte; bem
mais; adj. distante, remoto, afastado
s. fazenda, granja
adj. gordo, obeso, corpulento; próspero, rico; fértil; rendoso;
bom (gíria)
s. pai
s. medo; terror; suspeita; preocupação; receio
s. pena; senso de humor; tipo, espécie, gênero
adj. débil, fraco; chocado; franzino; ralo
s. sentimento, emoção, ternura, piedade, pena, compaixão
adj. feminina, de fêmea
adj. fértil; produtivo; abundante

fight, -s
finger, -s
fire, -s
first, -ly
fish, =
fixed, -ly
flag, -s
flame, -s
flat, -ly
flight, -s
floor, -s
flower, -s
fly, flies
fold, -s

for
force, -s
fork, -s
form, -s

forward

fowl, -s
frame, -s
free, -ly
frequent, -ly
friend, -s
from
front, -s
fruit, -s
full, fully
future, garden, -s
general, -ly
get
girl, -s
give
glass, -es

s. ficção; novela; invenção; fábula
s. campo; área delimitada, área; superfície; quadra;
formação de jogadores; pasto; campo de batalha; combate
s. luta, briga, disputa; combate, batalha; espírito de luta
s. dedo
s. fogo; incêndio, chama; tiro; fogueira; entusiasmo; ardor,
paixão
adj. primeiro
s. peixe, pescado; reforço; marca; travessão
adj. fixo; pré-determinado; estável; rígido, duro, tenaz;
imobilizado; ordenado; viciado (jogo e etc.)
s. bandeira; ladrilho; íris (flor)
s. chama, labareda; fogo; combustão; ardor; paixão; brilho;
desejo (sexual)
adj. plano; liso; achatado; positivo; desafinado (tom);
vulgar; horizontal; sem sabor
s. vôo; aviação; lance (de escadas); fuga, escape; grupo;
passagem (do tempo)
s. chão; andar; assoalho; recinto; solo
s. flor; adorno; beleza; planta em flor; figura
s. mosca; vôo; porta de (entrada de) uma tenda; fecho (de
uma calça comprida)
s. dobra, prega; aprisco, curral, redil; invólucro;
congregação de fiéis
s. comida, alimento, sustento
adj. tolo, imbecil, néscio; tonto; imprudente; ridículo
s. pé, pata; unidade de medida equivalente a doze
polegadas; base, sopé
conj. porque, pois, já que; prep. para, com o intuito de; por;
pelo; durante; apesar de; quanto a; a favor; em relação; por
causa; em troca
s. poder, força, energia; eficácia; causa, motivo; violência;
tropa
s. garfo, forquilha, bifurcação, forcado
s. forma; figura; costume; formulário (também em
informática); forma física, habilidade; estado-de-espírito;
classe, grupo; cerimônia; comportamento; arrumação;
ordem; modelo
adv. adiante; avante; para frente, à frente; adj. adiante,
avante, `a frente; que progrediu, avançado, adiantado;
pronto, entusiasmado; prepotente, ousado; fronteiro,
frontal; futuro
s. ave (doméstica), galinha; carne de ave
s. estrutura, forma, sistema, plano; quadro, armação,
moldura, molde; chassi; esqueleto, compleição corporal,
constituição física; disposição de espírito, humor; fotograma
adj. livre; independente; liberto; acessível; vago; grátis;
voluntário; imune
adj. freqüente; usual; comum, fixo; o que se encontra, o
costumário
s. amigo, companheiro, conhecido; protetor; amigo do peito
prep. de; desde; por
s. frente, fachada; rosto, testa, cara; começo, início;
atrevimento; caminho à beira-mar; frente de batalha
s. fruta, frutos; proveito
adj. cheio; completo; satisfeito, saciado; ocupado
adj. futuro; para o futuro; que vem, próximo, vindouro
s. jardim; quintal
adj. geral, universal; comum
v. receber; conseguir; obter; adquirir; pegar (doença);
entender; chegar; causar; induzir; decorar; procriar; buscar
s. garota, menina, moça; mulher (gíria); criada (pejorativo)
v. dar; entregar, conceder; render-se; premiar; pagar;
enfraquecer-se; preparar (festas, etc)
s. vidro; copo; cristal; óculos; (de forma menos usada: tudo
que é feito de vidro como espelho, lente, etc)

glove, -s
go
goat, -s
gold, -s
good, well
government, s
grain, -s
grass, -es
great, -ly
green, -ly
grey, grip, -s
group, -s
growth, -s
guide, -s
gun, -s
hair, -s
hammer, -s
hand, -s
hanging, happy, -ly
harbour, -s
hard, -ly
harmony,
harmonies
hat, -s
hate, -s
have
he
head, -s
healthy,
healthily
hearing, -s
heart, -s
heat, -s
help, -s
here
high, history,
histories
hole, -s
hollow, -ly
hook, -s
hope, -s
horn, -s
horse, -s
hospital, -s
hour, -s
house, -s
how
humour, -s
I
ice, -s
idea, -s
if
ill, -

s. luva
v. ir; viajar; chegar; partir; caminhar; marchar; mover-se
s. cabra, bode
s. ouro
adj. bom; agradável; excelente; vantajoso, positivo; bem
comportado; em boas condições; útil; virtuoso; legítimo
s. governo; regime; comando

important, -ly
impulse, -s
in

s. grão, semente; partícula; núcleo; granulação
s. grama; erva; maconha (gíria); dedo-duro (gíria)
adj. grande; importante; imenso; volumoso; notável; incrível
adj. verde; novato; fresco; recente; tolo; viscoso
adj. cinzento, acinzentado; pardo; grisalho (grey é mais
comum na Inglaterra, e gray nos E.U.A)
s. agarramento, contenção, o ato ou efeito de segurar;
compreensão; captação; apoio, suporte; maçaneta
s. grupo ; conjunto
s. crescimento, desenvolvimento; tumor, neoplasma,
blastoma (Patol.)
s. guia; mentor; diretor
s. arma de fogo; revólver; artilharia; pistoleiro (gíria)
s. cabelo; pelo
s. martelo
s. mão; letra de mão; mão-de-obra; aptidão, habilidade;
aplauso; mão (num jogo de cartas); operário, trabalhador;
marujo
adj. suspenso
adj. feliz, alegre; apropriado; afortunado
s. porto; refúgio, asilo
adj. duro, rude, severo
s. harmonia (disposição bem ordenada entre as partes de
um todo)
s. chapéu
s. ódio, ira
v. ter; possuir; receber; pegar; necessitar; causar
pron. ele; adj. masculino, macho
s. cabeça
adj. saudável

industry,
industries
ink, -s
insect, -s
instrument, -s

s. audição; ouvido; audiência; inquirição de testemunha
s. coração
s. calor, aquecimento; paixão; excitação sexual
s. ajuda; apoio; ajudante; empregado
adv. aqui; neste lugar; neste ponto, cá
adj. alto, grande, elevado; superior; digno; embriagado,
drogado
s. história
s. buraco; caverna; poço; subterfúgio; situação difícil
adj. oco, furado, vasado; esvaziado
s. gancho; anzol; presilha
s. esperança, expectativa
s. corno, chifre; buzina; trombeta de corno
s. cavalo (também em ginástica olímpica)
s. hospital
s. hora; tempo
s. casa; teatro; assembléia
adv. como, de que modo, de que forma
s. eu - ???
s. gelo; sorvete; creme; caramelo; açúcar cristalizado;
diamantes (Gíria)
s. idéia; pensamento; opinião; intenção
conj. se; mesmo que; embora; ainda que; no momento que
adj. enfermo, doente; mau, ruim, daninho

increase, -s

insurance, -s
interest, -s
invention, -s
iron, -s
island, -s
jelly, jellies
jewel, -s
join, -s
journey, -s
judge, -s
jump, -s
keep
kettle, -s
key, -s
kick, -s
kind, -ly
kiss, -es
knee, -s
knife, knives
knot, -s
knowledge, land, -s
language, -s
last, -ly
late, -ly
laugh, -s
law, -s
lead, -s

leaf, leaves
learning, -s
leather, -s
left, leg, -s
let
letter, -s
level, -s

adj. importante; de valor; arrogante
s. impulso; instinto
prep. em, a, por, para, com, de, durante, dentro de; adv.
dentro; em casa; na moda, "in" (gíria); época (frutas, etc);
adj. interno, interior; popular; na moda; com poder de
influência
s. aumento, crescimento; adição, anexação; subida;
multiplicação
s. indústria; aplicação, dedicação

library,
libraries
lift, -s
light, -s
like, -ly
limit, -s

s. tinta
s. inseto; pessoa humilhada, réptil
s. instrumento; utensílio; agente, meio; documento;
instrumento musical
s. seguro; garantia
s. interesse; vantagem; proveito, lucro, ganho; juro;
utilidade; poder; afeição
s. invenção; imaginação, capacidade de criação; ficção,
mentira
s. ferro; ferramenta; dureza; aro
s. ilha; isolado no texto
s. geléia; alimento congelado
s. jóia; pedra preciosa; prêmio; pessoa querida
s. ligação, união; costura, sutura
s. jornada, viajem, caminhada; passagem, caminho
s. juiz; julgador, árbitro; perito, conhecedor
s. salto; pulo; acaso; encontro feliz; estremecimento
v. guardar; ficar; cumprir; sustentar; deixar; continuar;
dirigir; criar; possuir
s. chaleira; panela, caldeira
s. chave
s. pontapé; coice; patada; protesto; objeção; prazer (gíria),
satisfação; força, poder
adj. bom, afável, maneiroso; benévolo; humano; agradável;
bom coração; trata bem; confortável
s. beijo
s. joelho; inclinação; dobra; ângulo inclinado (em
construção)
s. faca
s. nó, laço; nódulo, inchação; nó de madeira; grupo,
aglomeração; dificuldade, problema complexo
s. saber, conhecimento; cultura; inteligência
s. terra; pátria; nação; reino; região; povo; nação; país;
território
s. linguagem, idioma, língua
adj. último; passado, que passou (dias, semanas, etc); final,
derradeiro
adj. atrasado; atraso; último; novo; falecido; que faleceu
ultimamente; recente
s. riso, risada, gargalhada; zombaria
s. lei; direito; justiça; regra; constituição; foro; advocacia;
demanda; processo
s. liderança, direção; diferença; líder, condutor; orientação;
exemplo; direção tomada numa investigação, pista;
primeiro lugar; papel principal; ator principal; corrente para
cães
s. folha; papelucho de propaganda; lâmina; página; placa;
chapa; camada, estrato
s. conhecimento; estudo; ciência; experiência
s. couro (elaborado); objeto feito de couro
adj. canhoto; esquerdo
s. perna; coxa; pata ( de animais); pé (de mesa); fase (num
torneio, competição)
v. deixar; permitir; dar; alugar; fretar; conceder; descobrir
s. carta; letra; significado literal; literatura, boa literatura
s. plano, igual; uniforme; direito, reto, liso; raso; nivelado;

line, -s
linen, -s
lip, -s
liquid, -s
list, -s
little
living, lock, -s
long, look, -s
loose, -ly
loss, -es
loud, -ly
love, -s
low, -ly
machine, -s
make
male, man, men
manager, -s
map, -s
mark, -s
market, -s
married, mass, -es
match, -es
material, -ly
may
meal, -s
measure, -s
meat, -s
medical, -ly
meeting, -s
memory,
memories
metal, -s
middle, -s
military, -ly

nível
s. biblioteca
s. elevador; carona; dar carona; levantamento, alçamento;
estimular, encorajar alguém
s. luz; iluminação; luz do dia; relâmpago; fogo; fósforo;
farol; inteligência; inspiração
adj. parecido; semelhante; os seus semelhantes; como-,
conforme- (aparece em palavras compostas)
s. limite; fim, termo; impedimento; fronteira; extremidade,
ponta
s. linha; fila; limite; ramo; linha de ação; corda; programa;
profissão; descrição
s. linho; pano de linho; roupa de cama; artigo de cama e
mesa; roupa branca
s. lábio (singular de lábios); boca; ousadia (gíria); extremo
s. líquido; fluído, disponível; relativo a líquidos; que flui, que
jorra; transparente, claro; instável
s. lista, tabela; tira; orla; declinação (no navio)
adv. de maneira nenhuma; escassamente; adj. pequeno;
pouco; curto; sem valor; feto
adj. vivo, com vida, vigoroso; vivificante; evidente; cheio de
vida
s. fechadura; fecho; ferrolho; tufo de cabelos, cacho;
comporta, dique; encerramento
adj. comprido; longo; improvável (chances); distante
s. olhar; aparência; vista; semblante; aspecto; personagem
adj. livre; solto; aliviado; móvel; desatado; folgado;
descuidado; frouxo; desembaraçado
s. perda; ruína; fracasso; quebra; desperdício
adj. ruidoso, barulhento, estrondoso, alto, forte, sonoro;
vistoso; escandaloso; vulgar; grosseiro
s. amor; amado, querido; afeição; pessoa amada
adj. baixo; fraco; deprimido; canalha; perdido; barato; sujo;
rude
s. máquina, aparelho
v. fazer; criar; causar; tornar
adj. varão, varonil, viril, macho; homem; masculino
s. homem; pessoa; marido; tripulante de um navio; peão
( num jogo de dama ou xadrez)
s. diretor, gerente, administrador; supervisor
s. mapa (em geografia), quadro; descrição
s. marca, sinal; mancha; cicatriz; alvo; marco alemão
(moeda alemã)
s. mercado; venda; feira; bazar; bolsa; preço; consumo;
tráfico
adj. casado; matrimonial, nupcial, conjugal
s. massa, grande quantidade; massa, aglomerado;
multidão, povo; abundância; missa
s. estar compatível, adaptar; ser um rival do mesmo nível;
comparar; comparar-se a; unir-se, casar-se
adj. material (em oposição a espiritual); importante,
essencial
v. talvez; possível; pode ser; provável; tomara
s. refeição; comida, alimento; farinha
s. meio; medida; escala; aparelho de medição; ritmo; peso;
medida legal, lei
s. carne; alimento, comida
adj. médico; relativo a drogas ou remédios
s. encontro; junta, assembléia; congresso; sessão;
entrevista; reunião
s. memória; lembrança; recordação;
s. metal
s. no meio, meio, metade
adj. militar

milk, -s
mind, -s
mine, -s
minute, -s
mist, -s
mixed, money, -s
monkey, -s
month, -s
moon
morning, -s
mother, -s
motion, -s
mountain, -s
mouth, -s
move, -s
much
muscle, -s
music, -s
nail, -s
name, -s
narrow, -ly
nation, -s
natural, -ly
near
necessary,
necessarily
neck, -s
need, -s
needle, -s
nerve, -s
net, -s
new, -ly
news, =
night, -s
no
noise, -s
normal, -ly
north
nose, -s
not
note, -s
now
number, -s
nut
observation, -s
of
off

offer, -s
office, -s
oil, -s

s. leite
s. mente; cérebro; alma; pensamento; memória; opinião;
intenção; vontade
s. mina; jazida; bomba
s. minuto, instante, nota, anotação, rascunho, resumo,
apontamento
s. neblina, névoa, garoa, vapor; cacimba
adj. misturado; misto; ligado
s. dinheiro
s. macaco; levado (apelido)
s. mês
s. lua; mês lunar
s. manhã, madrugada, aurora
s. mãe
s. moção; movimento; jeito; proposta; função; ação;
impulso
s. montanha, cordilheira, serra
s. boca
s. movimento; proposição; ação; mudança; jogada,
movimento (em xadrez); vez (num jogo)
adv. muito; muito mais; bastante; em grande quantidade
s. músculo; força
s. música, melodia, composição, musical
s. unha; prego; cravo; ponta; tacha (um décimo de jarda)
s. nome; apelido; anúncio; autoridade; diploma
adj. estreito, apertado; curto; limitado
s. nação; estado, país
adj. natural; relativo à natureza
prep. perto de; perto a; adv. perto; quase; adj. perto;
intimo; dos últimos tempos; pão duro (gíria); canhoto; o
mais perto
adj. necessário; preciso; essencial; decisivo
s. pescoço; gargalo; insolência (gíria)
s. necessidade; precisão, carência; pobreza
s. agulha
s. nervo; coragem; descaro; sangue-frio; cinismo
s. rede; armadilha; rede de pesca
adj. novo; recente; moderno; fresco
s. novidades; notícias
s. noite; escuridão
adv. não; sem; adj. não; não tem
s. barulho; ruídos; (informática) ruídos, interferências
eletrônicas que atrapalham a comunicação
adj. normal, exemplar, regular
adv. norte; adj. nortista
s. nariz; ponta; bico; olfato
adv. não; mesmo que não
s. nota; bilhete; sinal; tom; marca; lembrete; aviso
conj. visto que, agora que; ora; adv. agora, já,
imediatamente, neste momento; esses dias
s. número; algarismo; quantidade; multidão
s. noz (fruta); porca (de parafuso); pestana (em
instrumentos de corda); entusiasta (gíria); maluco (gíria)
s. observação, exame; reflexão; advertência; meditação
prep. de; sobre; (pertencente) a
prep. de; fora de; sob; adv. fora; longe; ao largo; adj.
desligado; fechado; cancelado; lateral (estrada); livre (dia,
etc); afastado
s. oferta; orçamento; expressão de , demonstração de (boa
vontade, coleguismo, etc.)
s. escritório, gabinete; serviço, função, cargo; secretaria,
ministério
s. óleo; petróleo; azeite

old, on
only
open, operation, -s
opinion, -s
opposite, or
orange, -s
order, -s
organization, s
ornament, -s
other
out
oven, -s
over

owner, -s
page, -s
pain, -s
paint, -s
paper, -s
parallel, parcel, -s
part, -s
past, paste, -s
payment, -s
peace, -s
pen, -s
pencil, -s
person, -s
physical, -ly
picture, -s
pig, -s
pin, -s
pipe, -s
place, -s
plane, -s
plant, -s
plate, -s
play, -s
please
pleasure, -s
plough, -s
pocket, -s
point, -s
poison, -s

adj. velho; antigo; idoso; veterano; do passado
prep. em; sobre; no, na; por; de; adv. em cima; adiante;
sucessivamente; adj. ligado; aceso
adv. somente; unicamente, só; conj. mas; portanto; adj. só;
único; raro
adj. aberto; descoberto; livre; vago (trabalho); franco;
exposto
s. operação, ação, atividade; execução; cirurgia
s. opinião, juízo, acordo, conceito, reputação
adj. oposto, contrário; que está situado em frente, que está
diante de; inverso
conj. ou; seja
s. laranja (fruta cítrica); cor laranja (resultante da mistura de
amarelo e vermelho)
s. ordem, mandato; regra; preceito; costume; convite; grupo
religioso
s. organização; ordenação; união, sindicato; associação
s. ornamento; adorno
pron. outro, outros; adv. diferentemente; adj. outro;
diferente; segundo
interj. para fora; prep. fora de ; fora; adv. de fora; para fora;
até o final; completamente; adj. exterior; fora (num jogo);
longe; ausente ( da escola ou trabalho); desligado; engano
s. forno, fornalha
prep. em cima de; por cima de; sobre, acima de; além; adv.
novamente; para o outro lado; em excesso; no final; pref.
demais; mais; em excesso; mais de ; superior; interj.
câmbio (chamada radiotelegráfica); adj. completo,
terminado, acabado, passado, concluido, concluso; de
posição mais alta; extra, excessivo; que serve como capa
ou cobertura; resto
s. proprietário, dono
s. página; folha
s. dor; mágoa; sofrimento
s. cor
s. papel; jornal; notícia; questionário; redação;
comunicação; ensaio
adj. paralelo
s. terreno, campo; grupo, bando; pacote
s. parte; região; posição; lado (num contrato)
adj. passado; decorrido; transato
s. pasta; cola; grude; pomada
s. pagamento; salário; castigo; recompensa
s. paz; tranquilidade; calma
s. caneta
s. lápis
s. pessoa; ser; indivíduo; personagem
adj. físico; corporal; natural; material
s. retrato, foto; pintura; filme; quadro, painel
s. porco; barra de metal; avarento; policial (Gíria
Derrogatória)
s. clipe; alfinete; pino; pino de um chip ou conector
s. cano; cachimbo; tubo; flauta; gaita; assovio
s. lugar; local; posição; situação; emprego
s. superfície plana; aeroplano; terreno; extensão; divisa
s. planta; vegetal; aparelhagem; fábrica; espião da polícia
s. prato; prataria; copa; objeto de mesa; porção; dose;
tábua
s. jogo; brincadeira; peça teatral; gozação; aposta; diversão
adv. por favor
s. prazer; agrado; satisfação
s. (soletração britânica da palavra ‘plow’) arador
s. bolsa; saco; bolso; carteira
s. ponto; principal; propósito, intensão; interesse
s. veneno; peçonha

polish, -es
political, -ly
poor, -ly
porter, -s
position, -s
possible,
possibly
pot, -s
potato, -es
powder, -s
power, -s
present, -ly
price, -s
print, -s
prison, -s
private, -ly
probable, -ly
process, -es
produce, -s
profit, -s
property,
properties
prose, -s
protest, -s
public, -ly
pull, -s
pump, -s
punishment, -s
purpose, -s
push, -es
put
quality,
qualities
question, -s
quick, -ly
quiet, -ly
quite
rail, -s
rain, -s
range, -s
rat, -s
rate, -s
ray, -s
reaction, -s
reading, -s
ready, readily
reason, -s
receipt, -s
record, -s
red, -ly
regret, -s
regular, -ly

s. polimento; graxa para sapatos; lustre
adj. político, relativo à política
adj. pobre; miserável; coitado; infeliz
s. porteiro; carregador
s. posição; localização; local; emprego; trabalho;
posicionamento, estado, situação
adj. possível
s. pote; panela, caçarola; marmita; banco (no pôquer);
grande quantia de dinheiro (Gíria); maconha, haxixe (Gíria)
s. batata
s. pó; polvilho; pólvora
s. poder; energia; força; domínio; superioridade; força
(eletricidade)
adj. presente; agora; atual
s. preço; prêmio; valor; custo
s. estampa; impressão; jornal; molde; amostra; cópia;
carimbar; pegada (da sola do pé ou dos dedos); impressão
digital (dos dedos)
s. prisão; cadeia; presídio
adj. privado; pessoal; particular
adj. provável; acreditável; possível
s. processo; método (de desenvolvimento); progresso;
chamada para julgamento
s. produção; produto; fruto
s. proveito; lucro; vantagem; benefício; ganho; utilidade
s. propriedade, posse; bens; terras; qualidade,
característica; peça, parte
s. prosa; narração; linguagem pesada
s. protesto; aviso, anúncio, declaração; recorrência;
oposição
adj. público; geral
s. puxão; influência; tração (Mec.); prova (Tipografia);
maçaneta (de porta); trago (de bebida)
s. bomba de água; absorção, aspiração (uma)
s. castigo; punir
s. propósito; intento; finalidade; objetivo; alvo
s. empurrão; impulso; pressão; ataque; iniciativa; apoio
v. colocar; pôr; enfiar; sinalizar; situar; propor; oferecer
s. qualidade; característica, propriedade, inerência; caráter,
natureza; alto nível
s. questão; pergunta; problema; assunto; controvérsia;
debate; dúvida
adj. rápido; veloz; apressado; ligeiro; ágil; ativo; vivo; sutil
adj. quieto; tranquilo; calmo; sereno; calado; imóvel;
pacato; inativo
adv. totalmente; completamente; absolutamente;
perfeitamente; inteiramente; muito; bastante
s. grade, parapeito; corrimão; trilho; estrada de ferro
s. chuva; metro
s. cadeia de montanhas; pastagem; alcance; extensão (de
voz); linha de tiro; limite, variação; âmbito
s. rato; traidor
s. preço; taxa; velocidade; medida; percentagem; valor
s. raio; linha reta; fila
s. reação; retirada; recuo
s. leitura; lição; estudo; comentário; legenda
adj. pronto, preparado; útil; breve; ágil
s. razão; entendimento; causa; motivo; argumento
s. recibo; receita
s. registro; lista; testemunha; recorde; passado; disco; o
prestar de contas
adj. vermelho
s. pesar
adj. regular, normal; pontual; formal; bondoso

relation, -s
religion, -s
representative,
-s
request, -s
respect, -s
responsible,
responsibly
rest, -s
reward, -s
rhythm, -s
rice, -s
right, -ly
ring, -s
river, -s
road, -s
rod, -s
roll, -s
roof, -s
room, -s
root, -s
rough, -ly
round, -ly
rub, -s
rule, -s
run, -s
sad, -ly
safe, -ly
sail, -s
salt, -s
same, sand, -s
say
scale, -s

school, -s
science, -s
scissors - =
screw, -s
sea, -s
seat, -s
second, -ly
secret, -ly
secretary,
secretaries
see
seed, -s
seem
selection, -s
self, selves
send

s. relação; parente; próximo; ligação; conexão
s. religião; fé
s. representante
s. pedido; solicitação
s. respeito, apreço; consideração
adj. responsável
s. resto; troco; descanso; férias; parada; sono
s. prêmio; recompensa; gratificação; retribuição
s. ritmo; peso; periodicidade; harmonia
s. arroz
adj. direito, relativo à direita; correto, certo; justo;
apropriado
s. anel; círculo; argola; toque (de sino ou campainha); som;
companhia; área fechado para competições desportivas
s. rio
s. estrada; caminho; trilho de ferro
s. vara, verga, varinha; castigo; pistola
s. giro; lista de nomes; rolo; registro; lista; pãozinho;
cilindro; rotação; translação; estrondeo
s. teto; telhado; cobertura
s. sala, quarto, aposento; lugar, espaço
s. raiz; origem; base, fundamento
adj. duro; áspero; bruto
adj. redondo
s. atrito; polimento; embaraço; dificuldade
s. regra, regulamento; costume, prática comum; governo,
domínio; régua
s. corrida; distância; marcha; viagem; jornada; derrota;
série; falha (na meia)
adj. triste; doloroso; melancólico; abatido; sombrio; escuro;
mau
adj. seguro; protegido; cuidadoso; completo; sem danos;
sem perigo
s. vela; passeio de barco; remo; remadura; excursão
marítima; navegação
s. sal; "picante", "picada", gosto; sal-grosso; sagacidade
adj. mesmo; idêntico; igual; parecido
s. areia; areal
v. dizer; contar; recitar; pensar; alegar; afirmar
s. escala: escada; escala musical; quantidade, medida;
parâmetro; linha graduada que indica a relação das
dimensões marcadas sobre um plano; escama de peixe;
método
s. escola; colégio; faculdade; ginásio; método
s. ciência; sabedoria, sapiência; conhecimento,
especialização
s. tesoura
s. parafuso; parafusa; pressão; coito (gíria); avarento;
salário; prisão; cavalo de pau
s. mar; oceano; onda; vaga
s. assento; cadeira; lugar para sentar; lugar; moradia, casa;
centro; traseiro
adv. segundo
adj. secreto; misterioso; escondido, oculto, encoberto
s. secretário, secretária, ministro; mesa de escritório,
escrivaninha
v. ver; entender; preocupar-se; verificar; experimentar;
acompanhar; encontrar-se; observar
s. grão; semente; germe; esperma; origem; descendente
v. parecer; parecer-se; aparentar; aparecer
s. escolha; eleição; seleção; verificação; votação
s. ego; egoísmo; personalidade; independente
v. mandar; remeter; despachar; enviar; produzir; emitir;
derramar; espalhar; dar prazer (gíria)

sense, -s
separate, -ly
serious, -ly
servant, -s
sex, -es
shade, -s
shake, -s
shame, -s
sharp, -ly
sheep, =
shelf, -s
ship, -s
shirt, -s
shock, -s
shoe, -s
short, -ly
shut, side, -s
sign, -s
silk, -s
silver, -s
simple, simply
sister, -s
size, -s
skin, -s
skirt, -s
sky, -s
sleep, -s
slip, -s
slope, -s
slow, -ly
small, smash, -es
smell, -s
smile, -s
smoke, -s
smooth, -ly
snake, -s
sneeze
snow, -s
so
soap, -s
society,
societies
sock, -s
soft, -ly
solid, -ly

s. sentido; sentimento; razão, consciência; bom senso,
juízo , sensatez; lógica; compreendido, significado; utilidade
adj. separado, distinto; diferente; afastado
adj. sério; grave; pensativo; assunto pesado; assunto sério
s. empregado; criado; servidor; doméstico
s. sexo; relação sexual
s. sombra; lugar escuro, escuridão; matiz; veneziana;
quebra luz; fantasmas, trevas
s. tremor, abalo; estremecimento; sacudida; balanço,
movimento; , milkshake; instantaneamente (gíria)
s. vergonha, vexame; desonra; escândalo
adj. afiado; agudo; picante; rígido; penetrante; fogoso;
astuto; distinto; veloz; atento; impetuoso; som agudo
(música)
s. carneiro; rebanho; tolo; documento em pergaminho
s. prateleira; protuberância; cantoneira; estante; ressalto;
recife, banco de areia
s. navio; nave
s. blusa, camisa
s. choque; abalo; comoção; choque elétrico; rajada elétrica
s. sapato; calço; pedal
adj. curto; baixo; pequeno; breve; reduzido; limitado;
insuficiente; abrupto; quebrado (sem dinheiro)
adj. fechado
s. lado; lateral; borda; margem; face; laço de parentesco;
declive
s. marca; sinal; pista; placa; signo do zodíaco; símbolo
s. seda; pano de seda; fio de seda; manto real
s. prata; cor de prata; objeto de prata; moeda de prata,
dinheiro soante
adj. simples; norma; desmontado; tolo, ingênuo, inocente;
simples modo de andar
s. irmã; freira
s. tamanho; medida; proporção; cola (tipo)
s. pele; casca; parte externa; couro; forro
s. saia; borda, beira; "gata" (gíria)
s. céu; firmamento
s. sono; sesta; descanso
s. escorregão; tropeço; falha, lapso, deslize, falta; tira de
papel, cupom; rebento, descendente; fronha; roupa leve,
biquíni, combinação
s. inclinação, ladeira, declive; o ato de abaixar a arma
adj. lento; vagaroso; atrasado (relógio); pesado;
preguiçoso; estúpido; chato
adj. pequeno; miúdo; baixo; barato (contrário de caro);
fraco; suave; mesquinho
s. quebra; falência, bancarrota; acidente; colisão; impacto;
pancada, batida; desmoronamento
s. cheiro; odor; olfato; fedor; faro; perfume
s. sorriso; riso; graça; favor
s. fumaça; fumo; cigarro (gíria)
adj. liso, macio, aplainado; estável, sem sacolejos;
silencioso; sem problemas
s. cobra
s. espirro
s. neve; cocaína (gíria)
pron. assim; algo assim; porque sim; pron. assim; algo
assim; porque sim; interj. e então, e aí
s. sabão, sabonete; suborno (gíria)
s. sociedade; alta sociedade; grupo, associação
s. meia curta; soco; tamanco; golpe (gíria)
adj. frágil; gentil; leve (peso); liso; agradável; suave; terno;
fraco; flexível; manso; bobo (gíria)
adj. sólido; resistente; compacto; consistente; firme; duro;
maciço; completo; básico; tridimensional

some
son, -s
song, -s
sort, -s
sound, -s
soup, -s
south
space, -s
spade, -s
special, -ly
sponge, -s
spoon, -s
spring, -s
square, -s
stage, -s
stamp, -s
star, -s
start, -s
statement, -s
station, -s
steam, -s
steel, -s
stem, -s
step, -s
stick, -s
sticky, stickily
stiff, -ly
still
stitch, -es
stocking, -s
stomach, -s
stone, -s
stop, -s
store, -s
story, stories
straight, -ly
strange, -ly
street, -s
stretch, -es
strong, -ly
structure, -s
substance, -s
such
sudden, -ly
sugar, -s
suggestion, -s
summer, -s

pron. quanto; alguns; adv. de uma certa forma; muito
(gíria); adj. algum; qualquer um; pouco; um tanto; certo;
uns; qualquer
s. filho
s. música; melodia
s. tipo, espécie; forma, maneira
s. voz; ruído; som; sonda; estreito, canal; bexiga natatória
s. sopa; complicação, desgraça, "lama" (gíria); força, força
do motor (gíria)
adv. para o sul, em direção ao sul; adj. do sul; s. sul
s. espaço, universo; espaço sideral; distância; extensão;
lugar; espaço de ação; período, época
s. pá, pá de cavar; espadas, naipe (no baralho)
adj. especial; fora do comum, distinto, acima do comum
s. esponja; parasita, pessoa preguiçosa
s. colher, colherzinha
s. primavera; mola; elasticidade; salto, cambalhota; pulos;
elástico; investida
s. quadrado; esquadria; esquadro; praça; nível;
conformidade; largo; conservador; esquadro
s. palco, cena; estrado; estágio; grau; estado; posição;
progresso; fase ; estação
s. selo; sinal, marca; tipo
s. estrela; constelação
s. começo; pulo, sobressalto; arranque; impulso
s. enunciado; relato, fala; ouvinte; conta; opinião;
(informática) frase, instrução, expressão em linguagem de
programação
s. estação; posto; posição; base de exército; sítio
s. evaporação; vapor
s. aço
s. raça; caule, haste; tronco; raiz de palavra; dinastia; haste
que suporta a taça de vinho
s. passo; degrau; progresso; cadência
s. vareta; vara; pau; galho fino; cajado, bengala
adj. pegajoso; coberto por um adesivo; quente e úmido;
difícil, complexo (Informal); desagradável, doloroso
(Informal)
adj. duro, firme, rígido; forte; esquisito; difícil; grosso; alto,
caro
adv. parado; ainda, mais, até agora; apesar; mas; adj.
tranqüilo; silencioso; imóvel
s. ponto (costura); costura; ponto de malha
s. meia comprida
s. estômago; barriga; apetite
s. pedra; pedra preciosa, gema; caroço, semente; unidade
de medida de massa equivalente a 14 libras (aprox. 6,36
Kg)
s. parada; atraso; pausa; interrupção; repressão; ponto
s. armazém, depósito; loja
s. história; relatório; descrição; ficção; reportagem; anedota,
piada; andar (de um edifício)
adj. reto; correto; franco; ereto; heterossexual
adj. estranho; esquésito, esquisito
s. rua
s. alcance; distância; tirada; trecho; intervalo; luta, esforço;
elasticidade; tempo de prisão
adj. forte; poderoso; vigoroso; musculoso; indigesto
s. estrutura, edificação
s. substância; conteúdo; ser, entidade
pron. tal; aquele (a), aqueles (as); adv. como; do mesmo
modo; adj. semelhante; igual
adj. repentino, imprevisto
s. açucar
s. sugestão; influência, sugestionamento
s. verão

sun, -s
support, -s
surprise, -s
sweet, -ly
swim, -s
system, -s
table, -s
tail, -s
take
talk, -s
tall, taste, -s
tax, -es
teaching, -s
tendency,
tendencies
test, -s
than
that
the
then
theory,
theories
there
thick, -ly
thin, -ly
thing, -s
this
though
thought, -s
thread, -s
throat, -s
through
thumb, -s
thunder, -s
ticket, -s
tight, -ly
till
time, -s
tin, -s
tired, -ly
to
toe, -s
together
tomorrow
tongue, -s
tooth, teeth
top, -s
touch, -es
town, -s
trade, -s
train, -s
transport, -s
tray, -s
tree, -s
trick, -s
trouble, -s

s. sol
s. apoio, suporte; sustento
s. surpresa
adj. doce; açucarado; melodioso; meigo; carinhoso;
maravilhoso
s. natação
s. sistema; corpo; programa
s. mesa; refeição; tabuleiro; tábua; tabela; platô
s. rabo; assento traseiro; garota; detetive; cauda; traseiro
v. pegar; tirar; tomar; segurar; agarrar; receber; capturar;
aprisionar; aceitar; fotografar; empregar; adotar; entender;
guiar; conseguir
s. conversa; palestra
adj. alto; exagerado
s. gosto, paladar; bom gosto
s. taxa
s. ensino; instrução; doutrinamento
s. tendência, direção

trousers - =
true, truly
turn, -s
twist, -s
umbrella, -s
under
unit, -s
up

s. teste; experiência; exame
conj. que, do que; prep. em comparação a
adj. esse (a), aquele (a) , o, a; conj. que, para que, afim de
que; pron. que, quem, o qual; adv. tão; até que;
art. def. o, a, os, as,
adv. então, e depois; adj. portanto, por isso
s. teoria, sabedoria; hipótese

violent, -ly
voice, -s
waiting, -

adv. lá, ali, para lá
adj. grosso; compacto; pesado (aguaceiro); cheio,
abundante; apertado; estúpido, grosseiro; íntimo
adj. fino, magro, escasso; pequeno; transparente
s. coisa, objeto; ação; assunto; criatura; idéia
pron. isso, isto; adj. este, esta; adv. tanto, até que
conj. apesar; adv. de qualquer forma
s. pensamento, imaginação, meditação
s. corda, fio, pavio; rosca
s. garganta, gargalo
prep. através, por; dentro; adv. através; de lado a lado; adj.
direto
s. dedo polegar
s. trovão
s. bilhete, carteira, documento, licença
adj. apertado, estreito, pressionado, curto
prep. Até; conj. até que
s. tempo; época; hora; ritmo
s. lata, dinheiro, estanho
adj. cansado, fatigado
prep. para, a; em contraposição a; com o intuito de; adv.
para a situação anterior; de acordo com; em homenagem a
s. dedos do pé
adv. juntos, juntamente, em companhia, ao mesmo tempo
adv. amanhã
s. língua; idioma
s. dente
s. topo, pico, cabeça, elite, tampa, ápice; pião
s. tato (um dos cinco sentidos); contato; pancada; pitada,
pequena quantidade
s. cidade
s. negócio; comércio; escambo, permuta; ocupação
s. trem; série; caravana
s. transporte, veículo; carga transportada
s. bandeja, tabuleiro
s. árvore; trave; arbusto
s. truque, fraude
s. problema; confusão, preocupação, inquietação

use, -s
value, -s
verse, -s
very
vessel, -s
view, -s

walk, -s
wall, -s
war, -s
warm, -ly
wash, -es
waste, -s
watch, -es
water, -s
wave, -s
wax, -es
way, -s
weather, -s
week, -s
weight, -s
well
west
wet, -ly
wheel, -s
when
where
while
whip, -s

whistle, -s
white, -ly

s. calças
adv. de verdade; exato
s. giro, volta; chance; objetivo; atividade
s. trança, corda, pavio; deformação
s. guarda-chuva; protetor
prep. abaixo de; sob; inferior a; sujeito a
s. unidade; mecanismo; mobília
adv. para cima; progressivamente; acima do horizonte;
mais amplamente; adj. alerta, acordado; ereto; elevado;
informado, ciente; corrente; operacional; em avaliação;
terminado, acabado
s. uso; aproveitamento; utilidade
s. valor, troca; consideração; mérito
s. poesia; verso; rimar; casa
adv. muito; bastante; adj. extremo; completo; natural;
absoluto
s. navio, barco; vasilhame; vaso sangüíneo
s. paisagem, vista; opinião, concepção; olhadela; área de
visão
adj. violento; forte; incontrolável
s. voz; linguagem; expressão
adj. serve, servente, preocupa-se com as necessidades do(rei etc) ???
s. caminhada; passeio a pé; marcha; caminho; passagem;
o jeito de andar; profissão
s. parede; muro; muralha; cortina
s. guerra; situação de guerra; batalha
adj. quente; ingênuo; amado; querido; duro; perigoso;
esquentado; entusiasmado
s. banho; limpeza; lavagem; roupa lavada; loção; aquarela;
marulhada; aluvião
s. gasto, perda, desperdício; destruição, ruína; vazio;
deserto; restos, dejetos; resíduos; esgoto
s. relógio; relógio de mão; vigília; cuidado; precaução;
atenção; sentinela; ronda
s. água; liquido; mar; corrente; chuva; lágrimas; suor; saliva
s. onda; ondulasinal; aceno; agitação; ondulação (cabelo)
s. enceramento, cera
s. caminho; passagem; estrada; estilo; forma; jeito; direção;
distância
s. estado atmosférico; tempestuoso; engano do destino
s. semana
s. peso; objeto pesado; gravidade; carga, sobrecarga;
importância, influência
adv. bem; bom; belo; em ordem; em boas condições; com
justiça; adj. saudável; bom; correto; satisfatório; em bom
estado; bem; interj. e então; bom; bem
adv. para o ocidente, para o oeste; adj. ocidental;
adj. molhado; úmido; chuvoso; bêbado (gíria)
s. roda; círculo; rotação; movimento circular; revolução;
disco; ciclo
conj. quando; a hora que; apesar de; pron. quando; a que
horas; adv. quando; logo; assim que; depois que; apesar;
enquanto que
conj. aonde; onde; no ponto que; quando; se; para onde; no
lugar que; pron. em que lugar; neste ponto; adv. onde?;
cadê?; como?; para onde?; de onde?
conj. na hora que, no tempo que, na época que; enquanto;
durante que, apesar de; e quais
s. chicote; cicatriz feita por chicote ou semelhante à feita
por chicote; creme chantilly, creme batido, creme de ovos;
batedeira para fazer cremes; convite ao voto, convocação à
votação
s. assobio; apito; buzina; sibilo; zunido; garganta (gíria)
adj. branco; claro; caucasiano; vestido de branco; coberto
de neve; puro; alvo; pálido; inocente; conservador

who
why
wide, -ly
will
wind, -s
window, -s
wine, -s
wing, -s
winter, -s
wire, -s
wise, -ly
with
woman,
women
wood, -s
wool, -s
word, -s
work, -s
worm, -s
wound, -s
writing, -s
wrong, -ly
year, -s
yellow, yes
yesterday
you
young, Tancredo Neto
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pron. quem?; quem
adv. por quê?; por qual motivo?; a que proposta?; conj.
porque motivo; o motivo no qual; interj. por quê !
(exclamação de protesto)
adj. amplo
v. querer; ter força de vontade; fazer ter força de vontade;
testar, deixar em testamento; dispor, determinar, resolver;
verbo auxiliar do futuro
s. vento; hálito; sopro; respiração; arrogância; rumor; volta,
curva; giro; dobra
s. janela (também em informática); escotilha; abertura
s. vinho; vinho (cor); festa do vinho
s. asa; ala; flanco; vôo; bastidor; facção; esquadra; amparo;
lado; braço (gíria)
s. inverno
s. arame; fio; fio de metal; corda; grade de arame; cabo
telegráfico; telégrafo; telegrama; aparelho de escuta
adj. sábio; perito; esperto; prudente; discreto; culto;
inteligente; pessoa de bom senso; abusado, ousado,
irreverente, folgado (gíria)
prep. com; em; entre; para com; de; contra; por; com
respeito a
s. mulher; esposa; o coletivo feminino, a mulher em geral;
namorada, amante
s. madeira; mata; pau; floresta; selva; lenha; taco de golfe
s. lã; roupa feita de lã; linha de lã; pêlo (apelido para)
s. palavra; fala; termo; conversa rápida; sentença; ordem;
promessa; compromisso; código, senha
s. trabalho; profissão; reino; ocupação; local de trabalho;
criação; ato; esforço
s. verme; pessoa que se rasteja como um verme
s. machucado; ferida; golpe; ferimento; humilhação
s. escrita; composição; manuscrito; escrito; estilo de escrita
adj. errado; injustiça; com injustiça; falso; ilegal; enganado;
não e justo; tudo errado; incorreto; contrário
s. ano
adj. amarelo; medroso; ciumento; barato, sensacionalista
(em relação a jornal)
adv. positivamente; s. sim; resposta positiva
adv. ontem
pron. você; tu; vocês; vós; te, ti, lhe, lo, la; lhes, los, las, vos
adj. jovem; moço; novo; juvenil; novato; "verde"

