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Introduction
This Brazilian Portuguese word list is an interpretation of the Lexicarry pictures. It puts in Portuguese the
meanings of the images. For the most part, it is not a direct translation of the English word list which appears
in the back of Lexicarry. Because the pictures in Lexicarry reflect an English North American perspective,
many of these images do not conform to the items or actions as they exist in Brazil or other Portuguesespeaking cultures. Vending machines, telephones, kitchen utensils, rooms in a house, and many more items
may be quite different in other cultures. Despite these differences, the meaning of each item pictured is
essentially the same. Even if kitchens look very different, there are probably words for the items in the
kitchen picture. But not necessarily. Because of their English North American origins, some pictures in
Lexicarry may portray items, actions, or situations that simply do not exist in Brazil, Portugal or Guinea
Bissau. In such cases, the word list uses circumlocutions or words that convey the meaning of the picture in
Portuguese. Users of this Lexicarry word list should keep this potential difference in mind.
The illustrations for Proverbs and Sayings represent a particular challenge.
1. In some languages, an image and proverb or saying may be exactly the same as the North American one. In
English one says, “All roads lead to Rome.” The expression is the same in Portuguese, so the word list gives
one Portuguese expression in plain type face which directly reflects the images in the illustration:
Todos os caminhos chegam à Roma.
2. Very often, however, the North American proverb or saying does not exist in another language. In these
instances, the word list gives a literal translation of the English expression using quotation marks, and this
translation explains the image in Portuguese.
“Um tolo e seu dinheiro acabam logo.” (A fool and his money are soon parted.)
3. Even though there is no exact equivalent, Brazilian Portuguese may have one or more similar proverbs or
sayings, but the images used for the English North American expression probably will not fit the Portuguese
expression. In other words, the underlying meaning of the North American proverb or saying also exists in
Portuguese, but it is conveyed through different images and words. In this case, the word list lists the direct
translation in quotation marks, followed by the equivalent expression in italics, as in this example:
“A roda rançosa recebe graxa.” (The squeaky wheel gets the grease.)
Quem não chora não mama. (He who doesn’t cry, doesn’t get breastfed.)
Finally, this section on proverbs and sayings is not simply a way of having fun and learning some interesting
Portuguese expressions. It has a more important purpose for the language learner. It is intended to be used as
a spring board, a starting point for discussions about the culture and the language with fluent or native
speakers. Portuguese is spoken in many quite different cultures, and each will have variants of these proverbs.
In fact, this is true of all of the pictures in Lexicarry. By showing them to a language helper or informant and
by talking about them, the learner can learn many useful variations on words and expressions, gain important
cultural insights, and get practice in real communication.
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1 Saudações: manhã
1 Pela manhã
2 Bom dia.
Oi. Tudo bem?
Como vai (você)?
3 Bom dia.
Bem obrigado/a.
Vou bem obrigado/a.
4 Até logo.
Tchau!
5 Tchau!
Até logo.
Até mais.
Até já.
Vá com Deus.
2 Saudações: tarde
1 À tarde
2 Boa tarde!
Oi. Tudo bem?
Como vai (você)?
3 Boa tarde.
Bem obrigado/a.
Vou bem obrigado/a.
4 Até logo.
Tchau!
5 Tchau!
Até logo.
Até mais.
Até já.
Vai com Deus.

3
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3 Saudações: noite
1 À noite
2 Boa noite!
Oi. Tudo bem?
Como vai (você)?
3 Boa noite.
Bem obrigado/a.
Vou bem obrigado/a.
4 Até logo.
Tchau!
5 Até amanhã.
Tchau!
Até logo.
Até mais.
Até já.
Vai com Deus.
4 O que dizer quando alguém espirra
1 Atchin!
2 Saúde!
3 Obrigado/a.
Amém!
5 Perguntar a hora
1 Que horas são?
Pode me dizer que horas são?
Por favor, que horas são?
2 É uma (são duas) hora.
6 Interromper alguém
1 Como eu estava dizendo...
E então ele disse...
2 Perdão.
Desculpe-me.
3 Você se importa se eu o interromper?
Espero não se incomode se o interromper.
4 De maneira alguma.
Tudo bem.
Não tem problema.
Bem, já que interrompeu...
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7 Pedir desculpas
1 Um acidente numa esquina
2 Oh, sinto muito. Você está bem?
Tudo bem! Oh, desculpa! Sinto muito.
Você está bem?
Desculpe-me mas eu não o vi!
Tudo bem, acidentes acontecem.
8 À porta
1 Há alguém em casa?
Oi! Tem alguém em casa?
2 Entre.
Oi, pode entrar a porta está aberta.
4 Tchau.
Até mais.
9 Pedir esmola
1 Um mendigo
2 Uma esmolinha, pelo amor de Deus.
Uma ajuda, por favor.
3 Aqui está.
Toma.
Só tenho isso.
4 Obrigado.
Deus te dê em dobro.
Deus te abençoe.
10 Recusar comida
1 À mesa
2 Você quer mais?
Não faça cerimônia, pega mais?
Parece que você está com fome, você não
quer mais?
Experimenta. Está uma delícia.
3 Não obrigado.
Estou satisfeito.
Não obrigado, estou cheio.
11 Oferecer ajuda
1 Ao atravessar uma rua
2 Posso te ajudar?
Precisa de ajuda?
Permite-me ajudá-la?
3 Obrigada.
Sim, muito obrigada.

4
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12 Pedir ajuda
1 Desculpe.
Ei!
Escute!
2 Por favor poderia me ajudar carregar estas
malas?
Você poderia me ajudar? Importaria em
me ajudar com isto?
Agradeceria muito se me ajudasse com
isto.
3 Claro, com maior prazer.
Sem problema algum.
Será um prazer.
13 Fazer pedido no restaurante
1 No restaurante
2 Bom dia, o que o senhor deseja?
Bom dia, o senhor já escolheu o que vai
comer/pedir?
3 Sim, eu queria um prato de sopa.
Sim, queria experimentar esse ______.
Só ______, por favor.
14 Pedir a conta
1 Garçom!
Por favor.
Aqui, por favor.
2 A conta, por favor.
Poderia me trazer a conta?
3 Aqui está, senhor.
Aqui.
15 Consolar alguém
1 Me sinto muito mal.
Estou péssimo.
Nunca me senti tão mal em toda minha
vida.
2 Te anima, rapaz.
Tente ver as coisas de outra maneira.
Sei que é difícil, mas bola pra frente.
Nada disso rapaz, levanta a cabeça e siga
em frente!
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16 Agradecer
1 Isto é para você.
Aqui tem uma coisa para você.
2 Oh, muito obrigada.
Muito obrigada, não precisava se
incomodar!
De nada.
Foi de coração.
Uau! Não sei nem como te agradecer?
Você é demais!

20 Procurar um banheiro
1 Por favor, onde fica o banheiro?
Saberia/Poderia me dizer onde tem um
banheiro?
Por aqui tem um banheiro?
2 Sim, ali na frente tem um.
Ali tem um.
Vou te mostrar onde tem um.
Deixe-me ver, ah sim, lá está um.
Bem atrás daquela porta.

17 Consultar a um médico
1 Ai!
Como dói!
Está doendo demais.
2 Onde é que está doendo?
Me diga onde está doendo.
3 Dói aqui.
Está doendo aqui no meu ombro.
Essa dor no meu ombro está me matando.
Parece que tem uma agulha espetando meu
ombro.

21 Adular
1 Que chapéu lindo!
É um chapéu muito bonito.
Este chapéu fica muito bem em você.
Esse chapéu parece que foi feito para
você.
É a tua cara.
2 Obrigada.
Está falando sério?
Você acha mesmo?

18 Avisar alguém sobre um perigo
Cuidado, olha o carro!
Toma cuidado!
Espera, olha o carro!

19 Apresentar alguém a uma pessoa
1 Quero te apresentar José.
Este é ______.
Maria, este é o meu amigo ______.
2 José esta é Maria minha amiga.
Esta é ______.
3 Muito prazer.
Prazer.
4 O prazer é todo meu.
Igualmente.
João sempre fala de você.

5
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22 Dar pêsames
1 No cemitério
2 Lamento muito.
Sinto muito.
Meus sentimentos.
Meus pêsames.
Deus te abençoe.
23 Convidar alguém para tomar alguma
coisa
1 Ei, rapaz!
Ah, é o João.
Rapaz, que surpresa!
Que bom te ver, rapaz!
2 Nos acompanha?
Senta aí um pouquinho pra gente
conversar?
3 Será um prazer.
Se não for incomodar...
Bom, se não for te atrapalhar.
Infelizmente só vou poder ficar uns
minutinhos.
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24 Expressar desagrado
1 Mordendo uma maçã
2 Eca!
Uff!
Isto é horrível.
Que gosto horrível.
Esta maçã está podre.
25 Atender o telefone
1 O telefone tocando
2 Alô!
3 Tchau.
4 Desliga o telefone.
Põe o telefone no gancho.
26 Perguntar o preço de algo
1 Quanto custa aquilo?
Pode me dizer quanto custa aquilo?
Qual o valor daquilo?
2 Custa cinco reais.
3 Obrigado.
Tudo bem, vou querer um.
Tudo isso?
Puxa, está caro demais.
27 Pedir informação
1 Um turista/alguém perdido
2 Por favor, pode me dizer como faço para
chegar ao banco?
Por favor, onde fica o _______?
Eu não sou daqui e não sei como chegar ao
banco. Como faço para chegar lá?
3 Sim, vá em frente e depois vire à direita.
28 Vibrar
1 Uau!
É isso aí, rapaz!
É assim que se faz.
Mostra quem é o bom.
2 estádio/campo de futebol
29 Expressar descontentamento
1 Uuuuu!
Que que é isso, rapaz!
Assim não dá!
Pare com isso, rapaz!

6
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30 Parabenizar pelo nascimento do filho
1 O casal tem um novo filho
2 Parabéns!
Que bebê lindo!
Fico feliz por vocês.
Deus abençoe o novo membro da família.
31 Pedir fósforos
1 Por favor, você tem fósforos.
2 Por favor, você tem isqueiro.
Você tem fogo aí?
Pode me arrumar um fósforo?
Você tem fósforos?
3 Claro, aqui tem.
Aqui está.
Sim, toma.
32 Expressar dor
1 Ai!
Caramba!
Puxa vida!
33 Expressar medo
1 Ai ai ai!
Uma cobra!
34 Esquivar-se de alguém
1 Posso me sentar?
Tem alguém neste lugar?
Você se importa se eu me assentar?
Desculpe, mas eu não te conheço?
2 Sim, me importo.
Prefiro ficar sozinha, obrigada.
Por favor, quero ficar sozinha.
Por favor, me deixa, vai embora.
3 Ele foi embora.
35 Precisar de moedas
1 Querendo fazer uma ligação
2 Eu gostaria de fazer uma ligação mas não
tenho moedas. Você poderia trocar uma
nota por moedas, por favor?
3 Sim posso sim. Aqui está.
Sim, toma.
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36 Querer se assentar
1 Tem alguém sentado ali?
Posso me sentar ali?
Com licença, posso me sentar ali?
Não tem ninguém ali?
2 Não tem ninguém, pode sentar.
Sim, pode sentar.
3 Obrigado.
4 Ele se sentou.
37 Pedir licença para fumar
1 Se incomoda se eu fumar?
Incomodaria se eu fumasse?
Se importa se eu fumar?
2 De maneira alguma.
Não, tudo bem.
3 Ele acende o cigarro.
38 Chamar alguém
1 Ei!
Ei moço!
Ei você!
39 Parabenizar alguém pelo aniversário
1 Feliz aniversário Maria!
Parabéns ______!
40 Fazer um brinde
1 Queria propor um brinde.
Ao nosso colega.
Vamos brindar pela Maria.
2 À saúde de ______!
À ______!
3 Muito obrigada!
41 Pedir para repetir
1 (blábláblá)
2 Desculpe, não entendi o que você falou.
Pode repetir, por favor?
Não escutei.
O que você falou?
Repita, por favor.
Fale de novo, por favor.
3 São nove e meia.
4 Ah!
Ah está, obrigado.
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42 Responder que não sabe
1 Você sabe o que é isto?
Duvido se você sabe o que é isto?
O que que é isso?
2 Bom...
Deixe-me ver...
Deixe-me pensar.
Vamos ver...
3 Não sei.
Não faço a mínima idéia.
Sei não.
Nunca vi isso.
Sei lá.
43 Encorajar
1 Ai!
Ai, caramba!
Puxa vida!
2 Nunca mais eu ando nisso.
Nunca vou aprender.
3 Que é isso, menina, você dá conta sim.
Vamos lá, tenta de novo.
4 Eu não disse, você conseguiu.
Muito bem, garota.
Está vendo, você conseguiu.
44 Acusar
1 Que que é isso minha senhora.
O que você está pensando que está
fazendo?
2 Você viu o que você fez?
Só podia ser uma mulher mesmo.
Você está louca/doida, mulher?
Você viu o que você fez com o meu carro?
3 Eu? Não fui eu.
Está louco/doido!
De jeito nenhum.
4 Foi você quem bateu no meu carro!
5 Não fui eu, foi você.
Foi você sim.
6 Não, foi você.
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45 Experimentar algo
1 Gostou?
Está bom?
O que você achou?
Que tal?
Está aprovado?
2 Está delicioso.
Está fantástico.
Está ótimo.
É o melhor _____ que já comi em toda a
minha vida.
Exatamente como eu gosto.
3 Que bom!
Que bom que você gostou.
Gostou mesmo?
46 Brindar
1 Saúde!
À nossa!
2 Saúde!
À nossa!
3 Bebendo champanhe
47 Expressar medo
1 Tudo bem?
Está bem?
2 Estou morrendo de medo.
Estou tremendo de medo.
Estou com muito medo.
48 Lembrar o número de telefone
1 Qual é o número do seu telefone?
2 Não me lembro, esqueci.
Menina, eu me esqueci do número.
Um momento, vou tentar lembrar.
3 Ah sim, agora me lembro.
Me lembrei agora.
É 699-5016.
49 Recepcionar alguém
1 Bem-vindo!
Seja bem-vindo!
Pode entrar.
Entre a casa é sua.
2 Obrigado.
Bom estar aqui.

8
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50 Perguntar a alguém sobre sua saúde
1 visita a uma doente
2 Como se sente?
Está melhor hoje?
Espero esteja melhor.
Trouxe flores para você.
3 Sinto-me melhor.
Hoje estou bem melhor, graças a Deus.
Melhorei um pouco.
Muito obrigada por ter vindo.
Obrigada, as flores são lindas!
51 Pedir permissão para falar
1 Desculpe. Posso fazer uma pergunta?
Gostaria de fazer uma pergunta.
Eu tenho uma pergunta.
2 Sim, pode fazer.
É claro, faça.
Fique à vontade.
3 Obrigado.
Eu queria saber se...
Eu acho que...
Não tenho certeza, mas...
52 Repreender os filhos
1 Ei!
Pare com isso!
O que está acontecendo aí?
Deixe sua irmã em paz!
2 Isso não se faz rapaz!
Quantas vezes já te falei para não brigar
com sua irmã.
Eu já disse que não quero saber disso.
3 Não fui eu pai.
Foi ela quem começou.
Ela sempre me enche a paciência.
4 Não me importa.
Não quero nem saber.
Você sabe que não deve fazer isso.
Peça desculpas para sua irmã e não volte a
fazer isso, está bom?
5 Está bem.
Sinto muito, pai.
Não vou fazer isso de novo.
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53 Expressar decepção
1 Ah, não!
Não acredito numa coisa dessa!
O tempo vai estragar nossos planos!
Esta chovendo!
2 Que pena!
Puxa vida, essa não!
Queria tanto ir à praia.
Que chato, justo hoje que resolvi ir à
praia!
3 Sim, que raiva.
Puxa vida!
E agora?
54 Ir embora de um lugar
1 Sinto muito. Já está tarde, preciso ir.
Já está na hora de ir.
2 Não, rapaz ainda é cedo.
Já? Você acabou de chegar.
Que é isso rapaz, fica mais um pouquinho.
3 Não, realmente, preciso ir.
Foi muito bom, mas preciso ir agora.
Desculpe mas eu tenho que ir.
4 Está bem, não vou insistir.
Foi muito bom você ter vindo.
5 Até logo!
Tchau!
Depois a gente se fala.
Até amanhã.
Até mais.
6 Tchau!
Boa noite! Durma bem!
Até amanhã.
Volte outro dia.
Volte outra hora.

56 Adivinhar algo
1 Deixe-me ver...
Humm, vou tentar adivinhar.
Não me fala o que é, deixa eu adivinhar.
2 Já sei! É _____.
Aposto que é _____.
Claro! É _____.
3 Não.
Negativo, você errou.
Nada disso.
Tente outra vez.
4 Então é _____.
Ah! já sei, é _____.
5 Correto!
Isso!
Adivinhou!
Perfeito!
É isso aí mesmo!
57 Acalmar alguém
1 Que raiva!
Não suporto isso!
Isso me dá nos nervos!
2 Fica calma, menina.
Calma! Isso passa.
3 Fala assim porque não é com você.
Nem adianta falar. Estou com uma raiva!
4 Você está melhor?
Já passou a raiva?
5 Sim!
Agora estou melhor.
Não sei o que aconteceu.
Tudo bem, já passou.

55 Expressar sentimento
Um casal de namorado.
1 Eu amo você.
Você é linda.
Eu gosto muito de você.
2 Eu também amo você.
Eu também acho você lindo.
Você é realmente especial para mim.
Você é incrível.

9
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58 Procurar
1 perder
2 procurar
3 encontrar
59 Cair
1 tropeçar
2 cair
3 levantar(-se)
60 Quebrar
1 deixar cair
2 quebrar
3 colar/consertar
61 Fumar
1 acender
2 tragar
3 apagar
62 Arremessar
1 arremessar
2 esquivar
3 errar
4 pegar
63 Atirar
1 apontar
2 atirar
3 errar
4 acertar em cheio (na
mira)

66 Apreender
1 roubar
2 dar queixa (o roubo)
3 prender (o ladrão)
4 julgar e sentenciar
5 a) ir para a cadeia/prisão
b) ficar em liberdade
(ser solto)
c) fugir da cadeia/prisão
d) pagar uma fiança
67 Comer
1 ter fome (ficar com
fome)
2 comer
68 Beber
1 ter sede (ficar com sede)
2 beber/tomar
69 Refrescar-se
1 ficar com calor
2 refrescar-se
70 Esquentar-se
1 ficar com frio (sentir
frio)
2 aquecer-se
71 Dormir
1 ficar com sono
2 ir para cama/dormir

64 Sangrar
1 cortar-se
2 sangrar
3 fazer curativo

72 Descansar
1 ficar cansado
2 descansar(-se)/relaxar(se)

65 Encher
1 pôr a tampa (tampar)
2 encher
3 tirar a tampa
(destampar)
4 esvaziar

73 Dar
1 dar presente
2 receber presente

10

75 Entrar
1 entrar
2 sair
76 Subir
1 subir (as escadas)
2 descer (as escadas)
77 Salvar alguém
1 afogar(-se)
2 resgatar/salvar
ser salvo
78 Começar
1 começar (largada)
2 terminar (chegada)
79 Fazer uma prova
1 estudar
2 pegar a prova
3 colar
4 a) ser aprovado (passar)
b) ser reprovado (não
passar)
80 Molhar
1 pular (na piscina)
2 espirrar água
3 ficar molhado
4 enxugar-se
81 A rotina da manhã
1 acordar(-se)
2 levantar(-se)
3 lavar(-se)
4 barbear(-se)
5 escovar os dentes
6 pentear/escovar o cabelo
7 vestir(-se)
8 tomar o café da manhã

74 Coçar-se
1 estar com coceira
2 coçar-se
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82 A rotina da noite
1 trocar(-se) de roupa
2 deitar(-se)
3 dormir(-se)
4a roncar
4b sonhar
4c ter pesadelo
4d andar dormindo (ser
sonâmbulo)
4e ter insônia
83 Caminhar
1 engatinhar
2 caminhar/andar
3 andar nas pontas dos pés
4 mancar
5 andar com dificuldade
6 marchar
7 cambalear
8 andar de um lado para o
outro
9 correr
10 saltar
11 pular
12 saltitar
84 Ver
1 olhar
2 olhar fixo
3 forçar a vista
4 dar uma olhadinha
(sondar)
5 disfarçar o olhar
6 examinar
7 pestanejar/piscar
8 piscar os olhos (o olho)
9 virar os olhos/fazer de
vesgo
10 espiar/vigiar
11 observar
12 medir de baixo para
cima
85 Cortar
1 cortar
2 fatiar
3 descascar

11

4
5
6
7
8
9
10
11
12

esculpir
entalhar
recortar
serrar
podar
cortar
rachar
rachar/partir ao meio
cortar grama

86 Tocar
1 tocar
2 acariciar
3 abraçar
4 beijar
5 fazer cócegas
6 cutucar alguém
7 empurrar
8 massagear
9 beliscar
10 dar uma bofetada
(esbofetear)
11 dar umas palmadas
12 dar um soco
13 agarrar
14 sacudir/chacoalhar
15 apalpar
16 acariciar
87 Quebrar
1 quebrar
2 estourar/espocar
3 espatifar
4 rasgar
5 rachar/trincar
6 lascar
7 quebrar
8 bater
9 esmagar
10 aplanar
11 esfarelar
12 moer
88 Esfregar
1 esfregar
2 polir/lustrar
3 engraxar
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4 varrer
5 esfregar
6 passar pano no chão
7 passar aspirador no
tapete
8 limpar
9 encerar
10 lixar
11 raspar
12 ralar o sapato
89 Conectar
1 costurar
2 tricotar
3 tecer/tear
4 entrançar
5 fechar/colar
6 passar fita
7 selar
8 dar nó
9 parafusar
10 pregar
11 soldar
12 enxertar
13 pôr a tomada no
interruptor
14 fazer conexão
15 fechar o zíper
16 fechar os botões
90 Escrever
1 escrever com letra
cursiva
2 escrever com letra de
imprensa
3 escrever com letra
ilegível
4 rabiscar
5 datilografar/digitar no
computador
6 fazer anotações
7 transcrever
8 entalhar
9 copiar
10 rubricar
11 assinar
12 autografar
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91 Falar
1 falar/discursar
2 sussurrar
3 fofocar
4 chamar
5 falar
6 conversar
7 argumentar/discutir (um
assunto)
8 discutir/brigar
9 gritar
10 ditar
11 queixar-se
12 berrar/gritar
13 acusar
14 balbuciar
15 falar como ventríloquo
16 pregar
92 Mover
1 empurrar
2 puxar
3 arrastar
4 levar/carregar
5 levantar
6 inclinar
7 rolar
8 dar uma leve cotovelada
9 espetar
10 levantar o carro com um
macaco
11 crescer/inchar
12 puxar
13 levantar com alavanca
14 empurrar
15 suspender
16 levantar o braço/mão
17 baixar o braço/mão
93 Como fazer chá
1 ferver água no fogão
2 pôr o chá na chaleira
3 despejar água quente na
chaleira
4 deixar o chá em fusão
5 servir o chá nas xícaras

12

6
7
8
9
10

adoçar
pôr um pouco de leite
mexer
servir o chá
beber/tomar o chá

94 Como trocar a lâmpada
1 primeiro, tire a lâmpada
queimada
2 depois, jogue a lâmpada
queimada fora
3 depois, coloque a
lâmpada no bocal
4 depois, enrosque a
lâmpada
5 e agora, ligue/acenda a
luz
95 Como pendurar um
quadro na parede
1 pregar um prego pela
metade
2 pôr o arame no prego
3 pendurar o quadro
4 arrumá-lo/ajeitá-lo
96 Como funciona uma
máquina de vender
refrigerante
a entrada para moedas
b botão de devolução de
moeda
c saída de moedas
d saída do refrigerante
e opções
1 colocar a moeda na
máquina
2 fazer a escolha
3 apertar o botão
4 a máquina não funciona
5 puxar botão de
devolução de moeda e
pegue sua moeda
6 coloque outra moeda
7 aperte o botão
novamente
8 pegue o seu troco
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9 pegue o refrigerante
97 Como lavar uma
frigideira suja
a detergente
b esponja
c bacia
d espátula
1 raspe bem a frigideira
2 deixe a frigideira de
molho
3 esfregue a frigideira
com a esponja
4 enxágüe a frigideira
5 seque a frigideira com
pano de prato
6 dependure a frigideira
no seu lugar
98 Como usar um rádio
a alto-falante
b botão de ligar
c botão do volume
d as faixas (as estações)
e botão para sintonizar
1 ligar o rádio
2 escolher a estação
3 aumentar o volume/som
4 abaixar o volume/som
5 escutar/ouvir o rádio
6 desligar o rádio
99 Como enviar uma carta
a carta
b caixa do correio
c envelope
d selo
e caneta
1 dobre a carta
2 coloque no envelope
3 passe a língua no
envelope*
4 feche o envelope
5 escreva o nome do
destinatário no centro do
envelope**
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6 escreva o nome do
remetente na parte
superior esquerda do
envelope**
7 molhe o selo e coloqueo na parte superior
direita do envelope
8 coloque a carta na caixa
do correio
* No Brasil sempre usa cola
para fechar uma carta
** No Brasil usa-se escrever
o nome do destinatário
na parte superior
esquerda da frente do
envelope e o nome do
remetente na parte
inferior detrás do
envelope.
100 Como usar um
gravador
a microfone
b fita cassete
c gravador
d botão do volume
e conector
1 coloque a fita no
gravador
2 conecte o microfone no
gravador
3 ajuste o volume
4 para gravar, aperte as
teclas “play” e “record”
juntas
5 aperte a tecla “stop”
6 aperte a tecla “rewind”
7 desconecte o microfone
8 aperte a tecla “play”
9 ouça a gravação

13

101 Como fazer um
omelete
a ovos
b leite
c sal
d manteiga
e omelete
1 bater quatro ovos
2 adicionar um quarto ()
de xícara de leite e meia
() colher de sal
3 derreter uma colher e
meia (1) de manteiga
numa frigideira
4 adicionar os ovos
batidos
5 fritar em fogo baixo
6 furar com um garfo até
chegar no fundo
7 dobrar o omelete com
uma espátula
8 depois servi-lo
quentinho
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102 Como tirar uma
fotografia
a filme
b tampa da lente
c alça da câmara
d câmara
1 abra o fotômetro
2 ajuste o ISO
3 visualize o fotômetro
4 ajuste a abertura ideal do
diafragma da lente
5 focalize a cena
6 enquadre a cena
7 aperte botão para tirar a
foto (tire a fotografia)
8 repasse o filme
103 Como dirigir um
carro
1 entre no carro
2 ponha o cinto de
segurança
3 ponha o carro em ponto
morto
4 coloque a chave na
ignição
5 para ligar o motor, dê
uma volta na chave e
pise no acelerador
6 deixe que o motor
esquentar
7 solte o freio de mão
8 pise na embreagem e
ponha na primeira
marcha
9 para dirigir, solta a
embreagem e pise no
acelerador
10 troque de marcha
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104 Animais domésticos
1 cavalo
2 égua
3 burro
4 ovelha
5 carneiro
6 gata
7 gato
8 peru (fêmea)
9 peru (macho)
10 ganso
11 gansa
12 pato
13 pata
14 galo
15 galinha
16 cão/cachorro
17 cadela
18 cabra
19 bode
20 porco
21 porca
22 vaca
23 boi/touro
24 cabrito
25 potro
26 bezerro
27 ovelha
28 gatinho
29 filhote de peru
30 filhote de ganso
31 patinho
32 pintinho
33 cachorrinho
34 porquinho
35 relinchar (“rin rin rin”)
36 mugir (“muu”)
37 grunhir (“rõi rõi”)
38 balir (“bééé”)
39 grasnar (“cuá cuá”)
40 sibilar (“siii”)
41 miar (“miau”)
42 latir (“au au”)
43 rosnar (“rr”)
44 cantar (“cocorococó”)
45 cacarejar (“co co”)

14

46 gorgolejar (“glu glu
glu”)
47 grasnar (“cuá cuá”)
48 relinchar (“i õ”)
49 ordenhar (a vaca)
50 ferrar (marcar)
51 prender uma cabra
52 chamar um cachorro
53 selar um cavalo
54 montar um cavalo
55 dar comida/alimentar as
galinhas
56 tosquiar uma ovelha
57 depenar um frango
58 andar
59 trotar
60 galopar
61 correr
62 ficar de duas patas
105 Ferramentas
1 ponteiro
2 martelo
3 serrote
5 serragem
6 furador
7 formão
8 esquadro
9 machado
10 furadeira
11 plaina
12 furadeira manual
13 broca
14 lima
15 lixa
16 metro
17 torquês
18 chave de boca
19 chave inglesa
20 catraca
21 conexão luva
22 alicate
23 parafuso
24 ruela
25 porca
26 porca borboleta
27 torno de bancada
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

pá de ponta
enxada
ancinho
foice de cabo
rastelo
chave de fenda
chave Phillips
parafuso comum
parafuso Phillips
colher de pedreiro
foice de mão
picareta
tábua
fibras
nó da madeira
rachadura da madeira
pedaço de madeira
arame
barra de ferro
madeira bruta
lixar
madeira lisa
tirar um prego
enroscar
desenroscar
fechar
limar
limagens
medir
marcar
cavar um buraco
rastelar
mesa de trabalho
planta
caixa de ferramentas
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106 Vasilhame
1 abridor de garrafa
2 tampa de garrafa
3 garrafa
4 litro
5 rolha
6 cantil
7 tampa do vidro
8 borracha de vedar
9 vidro/frasco
10 tampa da garrafa
11 garrafa de café
12 bolsa de água quente
13 copo
14 taça
15 caneca de chope
16 taça de conhaque
17 xícara de chá
18 xícara de café
19 caixa de papel
20 caixa de madeira
21 caixa de papelão
22 pasta
23 pasta arquivo
24 abridor de latas
25 lata
26 jarra
27 balde
28 lixeira
29 regador de planta
30 cinzeiro
31 barril
32 barril
33 cesta
34 vaso
35 pinico
36 saco de papel
37 fundo
38 frente
39 tampa
40 fundo
41 lado
42 quina
43 borda
44 conteúdo
45 profundidade
46 altura
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

largura
comprimento
abrir
fechar
despregar
vazar
remendar
despejar/jogar fora
cheio
pela metade
vazio

107 Carro
1 lanterna traseira direita
2 porta-mala
3 bagageiro
4 pára-brisa
5 maçaneta da porta
6 porta
7 capota/capú dianteiro
8 farol
9 pára-choque
10 placa
11 grade dianteira
12 lanterna dianteira direita
13 calota
14 pára-lama lado direito
15 friso
16 tampa do tanque
17 sedan
18 blazer
19 cupê
20 caminhonete aberta S10
21 jipe neva
22 kombi
23 puma GTB
24 jipe
25 bateria
26 alternador
27 correia
28 vareta de óleo
29 filtro de ar
30 carburador
31 vela
32 cabo de vela
33 bobina
34 câmbio de marcha
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

amortecedor traseiro
tanque de gasolina
mola traseira
aro de roda
parafusos de roda
pneu
câmara de ar
escapamento
buzina
cano do silencioso
balança dianteira
radiador
retrovisor
quebra-sol
paleta do limpador de
pára-brisas
vidro da janela
maçaneta interna
cinto de segurança
freio de mão
alavanca de marchas
pedal de acelerar
(acelerador)
pedal de frear (freio)
pedal de embreagem
botão de troca alto e
baixo
volante
chave na ignição
porta-luva
etiqueta de inspeção/selo
rebocar
sair da pista
ultrapassar
sinalizar para dobrar
frear
desviar
dar meia volta/ retornar
abastecer
dar ré
verificar o óleo
abrir a janela (o vidro)
estar trancado/fechado
pneu baixo
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108 Roupa de homem
1 casaco do terno
2 camisa de manga
cumprida
3 camisa de manga curta
4 camisa esportiva
5 camiseta
6 calça
7 bermuda
8 cueca
9 blusa de gola olímpica
10 calça jeans
11 colete
12 roupa de baixo
13 sapatos
14 toca/gorro
15 meias (três-quartos ())
16 traje de banho
17 gravata
18 luvas
19 cinto (correia)
20 capa de chuva
21 terno
22 suéter
23 suéter aberto
24 jaqueta
25 jaqueta de inverno
26 cesta de roupa suja
27 sabão em pó
28 máquina de lavar roupa
29 máquina de secar roupa
(secadora)
30 ferro de passar roupa
31 tábua de passar roupa
(tábua de engomar)
32 prendedor de roupa
33 lavar/ensaboar
34 torcer
35 pendurar/estender a
roupa
36 engomar/passar
37 dobrar
38 amarrar o sapato
39 rasgado
40 remendo
41 manchado
42 amassado

16

43 a calça está curta
44 a calça está cumprida
45 a calça está
apertada/justinha
46 a calça está larga
47 a calça está justa
109 Roupa de mulher
1 conjunto de saia e
casaco
2 saia
3 blusa
4 vestido
5 roupão
6 combinação
7 sutiã
8 calcinha
9 meia fina
10 camisola
11 sapato de salto
12 cinta-liga
13 luvas
14 cachecol
15 maiô
16 calça comprida
17 roupa de malha para
ginasta e bailarina
18 boina
19 lenço
20 botas
21 casaco
22 blazer
23 xale
24 casaco de pele
25 tecido branco
26 tecido com bolas
27 tecido com listras
28 tecido com quadrados
29 tecido estampado
30 tecido com forma de
diamantes
31 tecido acolchoado
32 tecido escocês
33 tecido quadriculado
34 tecido listrado
35 comprimento do braço
36 tamanho da cabeça
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

tamanho do pescoço
busto
cintura
quadril
comprimento da perna
tamanho do sapato
lã
algodão
seda
couro

110 O corpo humano
1 testa/fronte
2 sobrancelha
3 olho
4 nariz
5 bochecha
6 queixo
7 maçã de Adão
8 covinha
9 lóbulo
10 orelha
11 cílios
12 pálpebra
13 pupila
14 lábio superior
15 dente
16 úvula (campainha)
17 lábio inferior
18 língua
19 pulmão
20 esôfago
21 coração
22 baço
23 estômago
24 pâncreas
25 reto
26 bexiga
27 intestino delgado
28 intestino grosso
29 rim
30 fígado
31 cabelo
32 coluna
33 cotovelo
34 nádegas
35 braço
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

17

ombro
pescoço
seio
umbigo
pulso
dedão
vagina
perna
pé
tornozelo
dedão do pé
calcanhar
panturrilha
joelho
coxa
pênis
dedo
antebraço
braço
estar em pé
sentar(-se)
ajoelhar(-se)
agachar(-se)
estar de cócoras
abaixar(-se)
ficar de cabeça para
baixo
apoiar(-se)/encostar(-se)
engatinhar
deitar(-se)
ondulado
liso
crespo
careca
calvo
arranhar
quebrar
cortar
bater
tropeçar
entrar uma farpa (no
dedo)
bater
virar/torcer o pé
ter pernas viradas para
dentro
ter ombros largos

80
81
82
83

ter seios grandes
ser barrigudo
ser corcunda
ter pernas tortas

111 Esportes e Jogos
1 futebol
2 bilhar
3 tênis
4 boxe
5 ginástica olímpica
6 basquete
7 vôlei
8 futebol americano
9 pingue-pongue (tênis de
mesa)
10 beisebol
11 esquiar
12 golfe
13 luta livre
14 boliche
15 tiro ao alvo
16 patinar no gelo
17 fazer Cooper
18 quicar
19 rolar
20 chutar
21 ganhar/vencer
22 perder/ser derrotado
23 uniforme de time
24 lançar
25 placar
26 marcar gol
27 trave da chuteira
28 mover/movimentar
29 o jogo
30 juiz arbitro
31 jogador
32 técnico
33 reserva
34 torcedor
35 campo gramado
36 linha com bandeirinha
37 cabo de guerra
38 esconde-esconde
39 jogo de baralho
40 pular corda
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41
42
43
44
45
46

jogo de damas
xadrez
soltar pipa/empinar pipa
dominó
bolinha de gude
amarelinha

112 Instrumentos musicais
1 violoncelo
2 bumbo
3 timbal
4 piano
5 harpa
6 xilofone
7 bateria
8 caixa de repique
9 trompete
10 trombone
11 saxofone
12 tuba
13 trompa
14 clarinete
15 oboés
16 flauta transversal
17 flautim
18 violino
19 corneta
20 fagote
21 viola
22 violão
23 banjo
24 bandolim
25 acordeão/sanfona
26 flauta doce
27 pratos
28 pandeiro
29 gaita
30 solo musical
31 dueto musical
32 quarteto
33 cantar
34 desafinar
35 dar tom
36 metrônomo
37 suporte de partitura
38 diapasão normal
39 cifra
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afinar o violão
marcar tempo
soprando trompete
tocar tambor
ninar
compor música
toque de alvorada

39
40
41
42
43
44
45

113 Vida aquática
1 medusa
2 baleia
3 golfinho
4 peixe-espada
5 leão-marinho
6 bicuda
7 salmão
8 lula
9 solha
10 cavalo marinho
11 esponja
12 mexilhão
13 ouriço
14 camarão
15 estrela-do-mar
16 molusco
17 vieira
18 ostra
19 caranguejo
20 lagosta
21 anchova
22 sardinha
23 angula
24 cavala
25 polvo
26 atum
27 raia
28 tubarão
29 tartaruga
30 cardume
31 máscara
32 tubo
33 nadadeira
34 peixinho
35 rabo
36 barbatana (dorsal)
37 escamas
38 espinhas

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

40
41
42
43
44
45
46

18

carretilha
caniço
linha de anzol
bóia
peso/chumbo
anzol
anzol dissimulado por
penas
isca de peixe (minhoca)
chamariz
atirar
soltar a carretilha
pescar
morder
linha enroscada
pôr a isca
enganchar
pôr no cesto

114 Expressões faciais
1 contente
2 choroso
3 pensativo
4 suspeito
5 aborrecido
6 orgulhoso
7 surpreso
8 sério
9 sem expressão
10 confuso
11 assustado
12 zangado
13 apavorado
14 emocionado/feliz
15 confiante
16 desanimado
17 cínico
18 sonhador
19 triste
20 mover a cabeça de um
lado para o outro
21 mover a cabeça para
cima e para baixo
22 abaixar a cabeça
23 coçar a cabeça
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24 passar os dedos pelos
cabelos
25 fechar os dedos
26 sacudir o punho
27 aplaudir/bater palma
28 estralar os dedos
29 apontar com o dedo
30 negar com o dedo
31 abanar a mão
32 mover o pulso
33 levantar as mãos
34 esticar o pescoço
35 chupar o dedo
36 cruzar os braços
37 encolher os ombros
38 franzir a testa
39 lamber os lábios
40 mostrar a língua
41 franzir a testa (abaixar a
sobrancelha)
42 levantar a sobrancelha
43 fazer gestos (fazer
careta)
115 O terreno
1 montanha
2 topo da montanha
3 geleira
4 vale
5 colina
6 desfiladeiro
7 cascata
8 plano
9 lago
10 planalto escarpado
11 canyon/garganta sinuosa
12 planalto
13 rio
14 rochedo íngreme
15 delta
16 costa
17 oceano/mar
18 ilha
19 costa íngreme
20 fiorde
21 desmoronamento
22 linha das árvores
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

bosque
vulcão inativo
vulcão em erupção
cinzas
lava
atol/recife circular de
coral
lacuna
recife
praia
ressaca
onda
caverna
estalactite
estalagmite
coluna
rio subterrâneo
deserto
duna
arroio
açude
riacho
pântano
afluente
correnteza

116 Números/Formas
0 zero
1 um
2 dois
3 três
4 quatro
5 cinco
6 seis
7 sete
8 oito
9 nove
10 dez
11 onze
12 doze
13 treze
14 quatorze
15 quinze
16 dezesseis
17 dezessete
18 dezoito
19 dezenove

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

vinte
vinte e um
vinte e dois
vinte e três
vinte e quatro
vinte e cinco
vinte e seis
vinte e sete
vinte oito
vinte e nove
trinta
quarenta
cinqüenta
sessenta
setenta
oitenta
noventa
cem
cento e um
quinhentos
mil
um milhão
números pares
números ímpares
fração
decimal
soma
subtração
divisão
multiplicação
dois ao quadrado
raiz quadrada
dois ao cubo
percentagem (por cento)
círculo
quadrado
triângulo
triângulo eqüilátero
retângulo
oval/elipse
hexágono
rombo
paralelogramo
linha reta
linha ondulada
ziguezague
espiral
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

linhas paralelas
perpendicular
linha torcida
linha curva
compasso
transferidor
régua
ábaco
esfera
cone
pirâmide
cubo
cilindro
prisma

117 Sons/Ruídos
1 ranger (“grre”)
2 zumbir (“vup vup”)
3 estrondear (“zum”)
4 esmagar (“crac crac”)
5 explodir (“pum”)
6 ranger
7 bramar
8 gotejar/pingar (“tuc”)
9 fazer “pum”
10 chiar
11 fazer “blup”
12 o barulho de freada
brusca
13 fazer “pof”
14 fazer “glub glub”
15 bater na porta (“toc toc
toc”)
16 bater a porta (“pum”)
17 fazer “vap”
18 retumbar (“cabrum”)
19 chacoalhar (“xi xi xi”)
20 fazer “ping ping”
21 soar/fazer “trim trim”
22 bater (o bater das
correntes)
23 tocar/fazer “trin”
24 tinir
25 soar/fazer “blem”
26 tinir
27 ressoar
28 dar estalo
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

efervescer
fazer tique-taque
estralar
bater o vento na
bandeira
borbulhar
estalar
espirrar água
farfalhar (da folhagem)
relampear
rinchar
zumbir
sibilar

118 Sabores
1 provar/experimentar
2 gostar
3 não gostar
4 doce
5 ácido
6 amargo
7 azedo
8 rançoso
9 insípido
10 salgado
11 picante
12 amanhecido
13 mofado
14 suculento
15 carne de caça
119 Aromas
1 cheirar
2 cheiroso
3 fedido
4 fragrante
5 pútrido
6 podre
7 fresco
8 cheiro de bolor
9 mau cheiro na axila
10 mau hálito
11 queimado
12 condimentado/temperado
13 chamuscado
14 fétido
15 penetrante/cheiro ruim

20

16 perfumado
120 Texturas
1 tocar
2 É _____.
3 áspera
4 lisa
5 peludo
6 áspera
7 duro
8 macio
9 escorregadio
10 pegajoso
11 cheio de ondas
12 esburacada
13 rochoso
14 cheio de dentes
15 espinhoso
16 ouriçado
17 rachado
18 perfurado
19 escamosa
20 ouriçado
21 oleoso
22 viscoso
23 escorregadio
24 pegajoso
25 cheio de ondinhas
26 nodoso
27 com veios
28 cheio de nós
29 fino
30 felpudo
31 liso
32 esponjoso
121 Profissões/Ofícios
1 mergulhador
2 pedreiro
3 engenheiro
4 maestro
5 sapateiro
6 soldado
7 cozinheiro
8 topógrafo
9 oftalmologista
10 carpinteiro
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

cientista
garçom
artista plástica
eletricista
palhaço
dentista
caixa
bombeiro
ladrão
mecânico
pintora
alfaiate
arquiteta
jardineiro
padeiro
encanador
secretária
barbeiro
doutora/médica
zelador
fotógrafo
ateliê
padaria
restaurante
hospital
sala de concertos/teatro
laboratório
barbearia
oficina mecânica
terreno de construção
tenda de circo
campo de batalha
servir
pôr linha na agulha
verificar o pulso
apagar o fogo
máquina de fazer
concreto
48 carregar o fuzil
49 desenhar
50 fazer alguém rir
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122 Cores
1 arco-íris
2 vermelho
3 alaranjado
4 amarelo
5 verde
6 azul
7 lilás
8 verde escuro
9 verde claro
10 verde
11 verde abacate
12 rosa
13 azul celeste
14 azul marinho
15 marrom
16 bege
17 cinza
18 branco
19 cores primárias
20 escurecer
21 clarear
22 tons de vermelho
23 salpicar
24 bolinhas
25 manchinhas
26 borrado
27 mancha
28 caracol
29 pincel
30 listra
31 cores quentes
32 cores frias
33 bochechas rosadas
34 sardas
35 queimado do sol
36 bronzeado
37 pálido
38 ruborizado
39 ficar vermelha
40 cores da pele
41 cores de cabelo
42 loiro
43 ruivo
44 castanho
45 castanho claro
46 branco

21

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90

cinza
grisalho
rubi
esmeralda
ouro
brilhar
prata
colorir
pintar com os dedos
melar
mexer
misturar
molhar o pincel na tinta
manchar
pintar com pincel
pintar com rolo
pintar com jato
respingar
escorregar
cores combinadas
cores chamativas,
berrantes
fazer a base
dar a primeira mão
dar a segunda mão
lápis de cera
lápis de cor
pincel atômico
carga do pincel atômico
tampa do pincel
pincel
cerdas
paleta
espátula para paleta
cavalete
tela
retrato
lápis de carvão
natureza-morta
aquarela
arte abstrata
óleo
paisagem
pastel/giz fino de cores
especiais para desenho
ou pintura
envernizar
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91
92
93
94
95
96
97

verniz
tingir
tinta de roupa
pintar o cabelo
clarear o cabelo
fazer luzes
camaleão

123 Flores
1 íris
2 cravo
3 girassol
4 tulipa
5 gladíolo
6 narciso silvestre
7 cravo-de-defunto
8 lírio
9 crisântemo
10 poinsetia
11 margarida
12 orquídea
13 rosa
14 boca-de-leão
15 jacinto
16 flor de lótus
17 gardênia
18 dente-de-leão
19 amor perfeito
20 açafrão
21 petúnia
22 azaléia
23 papoula
24 flor de mel
25 lírio do vale
26 lilás
27 caule
28 espinho
29 pétala
30 pólen
31 beija-flor (colibri)
32 a abelha faz mel
33 cheirar
34 arrumar
35 florescer
36 murchar
37 buquê colocado no
vestido
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38
39
40
41
42

flor para a lapela
coroa
arranjo
decorar
guirlanda

124 Vegetais/Plantas
1 abóbora
2 melancia
3 abobrinha
4 melão
5 milho
6 couve-flor
7 aspargo
8 acelga
9 berinjela
10 repolho
11 pimentão
12 brócolis
13 pepino
14 vagens
15 nabo
16 beterraba
17 rabanetes
18 quiabo
19 batata
20 salsão
21 ervilhas
22 tomate
23 cebola
24 cenoura
25 espinafre
26 couve-de-bruxelas
27 alcachofra
28 salsinha
29 (um dente) de alho
30 amendoim
31 trigo
32 trevo
33 arroz
34 cogumelo
35 cacto
36 grama (pasto)
37 tábua
38 samambaia
39 fumo/tabaco
40 arar

22

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

remexer (a terra)
semear
regar
crescer
tirar ervas daninhas/tirar
joio
colher manualmente
colher com máquina
sementes
fertilizante
espantalho
horta
área da frente/quintal
estufa
celeiro
campo

125 Frutas/árvores
1 cacho de uvas
2 toronja
3 laranja
4 tâmaras
5 passas
6 limão cravo
7 limão-galego
8 romã
9 pêra
10 maçã
11 pêssego
12 ameixeira
13 ameixa
14 goiaba
15 abacate
16 damasco
17 morangos
18 figo
19 manga
20 framboesa
21 cerejas
22 azeitonas
23 mirtilo com bagas azuis
24 abacaxi
25 coco
26 mamão
27 banana
28 folha
29 toco de árvore
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

galhinho
galho
tronco
folhas
raízes
sombra
lenha
folha seca de pinha
pinha
pomar
macieira
arbusto
vinhedo
videira
um broto (brotar)
florescer
colher
derrubar árvore
caroço
casca
miolo
casco
casca
sementes

126 Insetos
1 libélula
2 borboleta
3 mariposa
4 vespa
5 abelha
6 mosca
7 mosquito
8 mosquito (borrachudo)
9 escorpião
10 louva-a-Deus
11 centopéia
12 gafanhoto
13 grilo
14 besouro
15 aranha
16 joaninha
17 barata
18 cupim
19 gorgulho
20 pulga
21 formiga
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

percevejo
carrapato
piolho
metamorfose
ovo
larva
casulo de verme de seda
borboleta
enxame
colméia
formigueiro
ninho
teia de aranha
ferroar
picar
tecer (a teia)
roer
mosquiteiro
mata-moscas
bomba para inseticida
inseticida

127 Parentesco e Róis
1 pai (filhos)
2 mãe (filhos)
3 filho (pais)
4 filha (pais)
5 irmão (irmã)
6 irmã (irmão)
7 avô (netos)
8 tio (sobrinha)
9 primo (prima)
10 sobrinho (tia)
11 marido/esposo
(mulher/esposa)
12 nora (sogra)
13 professora
14 estudante/aluno
15 acusador (delator)
16 juiz/a
17 acusada
18 vizinho
19 apaziguador
20 pessoa que está atrasada
21 seguidores
22 líder
23 porta-voz/emissário

23

24
25
26
27
28
29
30
31

amo
escravo
expulso
adversários
prisioneiro (preso)
carcereiro/a
membro do time
o que mantém/sustenta a
casa

128 Posição/Direção
1 sobre (em cima)
2 debaixo
3 frente da*
4 atrás/detrás da
5 à esquerda
6 à direita
7 entre
8 entre
9 ao lado da (junto a)
10 perto da
11 longe da
12 abaixo da
13 acima da
14 no meio das caixas
15 do outro lado da rua
16 ao pé da escada
17 no topo da escada
18 fora da
19 dentro da
20 na esquina
21 encostado
22 de lá para cá
23 daqui para lá
24 ao longo
25 por cima da
26 através da
27 ao redor da
28 passou/além da
29 para baixo
30 para cima
31 dali para cá
32 dali para lá
33 (para) dentro
34 (para) fora
35 em fileira
36 lado a lado
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37 ponta a ponta
38 um encima do outro
39 a arco
b triângulo
c cubo
d retângulo
40 Ponha o retângulo
encima do arco; ponha o
cubo e o triângulo sobre
o retângulo para que
fiquem equilibrados.
*O uso das preposições
depende do gênero e
número do substantivo a
que se refere, podendo
ser da, do, de, dos ou
das.
129 A Hora
1 dia
2 noite
3 manhã
4 tarde
5 noite
6 no meio da noite
7 nascer do sol/aurora
8 meio-dia
9 pôr do sol/crepúsculo
10 meia-noite
11 crepúsculo
12 amanhecer
13 anoitecer
14 mês/calendário
15 janeiro
16 fevereiro
17 março
18 abril
19 maio
20 junho
21 julho
22 agosto
23 setembro
24 outubro
25 novembro
26 dezembro
27 ano
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

24

semana
domingo
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
sábado
são sete e quarenta
são sete e quinze
são sete e meia
são sete e quarenta e
cinco
são oito e dez
são quase nove horas
relógio de pé
relógio de passarinho
rá relógio de bolso
marcador de tempo
cronômetro
relógio de sol
pulseira/correia
pino para correia
botão para dar corda no
relógio
engrenagem do relógio
mostrador de relógio
ponteiro de minutos
ponteiro da hora
ponteiro de segundos
vidro
relógio de pulso (não
digital)
relógio de pulso (digital)
bomba programada
horário de ônibus
atrasado
zona de tempo
hora Greenwich
adiantado
bater cartão
cartão de ponto
relógio onde se bate o
ponto
dizer a hora
cronometrar o tempo
acertar os relógios

72 prever o futuro
73 previsão do tempo
74 sofrer dos efeitos do
fuso-horário
75 contagem regressiva
130 O Tempo
1 claro/ensolarado
2 raio (de sol)
3 parcialmente nublado
4 nuvem
5 nublado
6 com neblina
7 Está
chuviscando/garoando.
(chuvisco)
8 Está chovendo.
9 uma gota de chuva
10 Está trovejando.
(tempestade/trovões)
11 Está relampejando.
(relâmpagos)
12 Está chovendo granizo.
13 granizos
14 Está chuviscando.
(chuvisco que cai em
forma liquida e congela
em contato com o solo)
15 Está saraivando.
16 saraiva
17 Está nevando.
18 floco de neve
19 nevasca
20 monte de neve
acumulado pelo vento
21 calmo
22 brisa
23 vento
24 rajada (de vento)
25 furacão
26 primavera
27 verão
28 outono
29 inverno
30 poça d’água
31 (gota de) orvalho
32 geada
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

pedaço de gelo
as estações do ano
congelando
frio
frio moderado
frio moderado
fresco
morno
muito quente
sufocante
água
congelar
gelo
derreter
evaporar
vapor d’água
condensar
precipitação
termômetro
Fahrenheit
centígrado
rosas do vento
anemômetro
hidrômetro
pluviômetro
barômetro
frente quente
frente fria
frente oclusa
frente estacionário
semear
verificar o posição do
vento
65 procurar abrigo
66 cobrir os olhos
67 comentando sobre o
tempo
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131 A sala
1 abajur
2 cadeira de balanço
3 telefone (fone)
4 mesinha de telefone
5 poltrona
6 banquinho de descanso
7 tapete
8 tela do abajur
9 sofá
10 mesa de centro
11 lareira
12 prateleira de cornija
(lareira)
13 espelho
14 almofada
15 quadro
16 estante
17 teto
18 parede
19 viga
20 caixa de alto-falante
21 toca-discos
22 mesinha de televisão
23 televisão
24 cortinas
25 assistir televisão
26 ler jornal
27 acender o fogo
28 ajeitar o quadro
29 regar as plantas
30 fechar as cortinas
31 fazer sesta (cochilar)
32 ouvir música
33 tirar o pó (espanar)
34 receber bem os
convidados
35 mudar de lugar os
móveis
36 lista telefônica
37 revista de programas de
televisão
38 capa de disco
39 disco de vinil
40 revista
41 livro capa mole
42 livro capa dura

25

43
44
45
46
47
48
49

fogão de lenha
atiçador
tenaz
pá
cinzas
balde para cinzas
carvão

132 A cozinha
1 leite
2 farinha
3 manteiga
4 manteigueira
5 tigela
6 colheres de medida
7 colher de pau
8 jarra de medida
9 batedeira elétrica
10 liquidificador
11 balcão
12 boca do fogão
13 forno
14 grelha
15 pegador
16 tábua de carne
17 torradeira
18 prateleira
19 concha
20 espátula
21 escumadeira
22 escorredor de pratos
23 máquina de lavar pratos
24 pia
25 lixeira
26 pano de prato
27 geladeira
28 congelador
29 lavar a louça
30 secar
31 guardar (os pratos)
32 amassar
33 provar/experimentar
34 temperar
35 amolar
36 espremer
37 bule de café
38 celofane
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

papel de alumínio
panela de pressão
forma redonda
forma de pão
frigideira
caçarola
panela
assadeira
escorredor de macarrão
faca de serra
rolo de amassar pão
ralo
saca-rolha
abridor de latas
ampulheta
moedor de carne
escorredor de batata
pegador de panela
avental

133 A sala de jantar
1 armário
2 coquetel
3 balde para gelo
4 (garrafa de) licor
5 bar
6 tigela
7 taça para vinho
8 vela
9 saleiro
10 pote de pimenta
11 cesta para o pão
12 faca para manteiga
13 manteigueira
14 colher
15 faca
16 prato
17 garfo
18 toalha
19 guardanapo
20 jogo americano
21 garfo para salada
22 (garrafa de) vinho
23 pôr a mesa
24 tirar a mesa
25 passar
26 limpar a boca
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

derramar
cortar (a carne)
passar manteiga
refratária (forma de
vidro)
bandeja
forma com tampa
faca para cortar carne
bandeja redonda
garfo
tigela
bolacha
pão
(fatia de) pastelão
(fatia de) bolo
salada
sanduíche
sopa
sorvete
(fatia de) queijo
molho
um assado
biscoitos salgados
bolachas doces

134 O quarto
1 guarda-roupas
2 cabide
3 cômoda
4 um tipo de veneziana
5 cortinas
6 porta-jóia
7 penteadeira
8 banquinho
9 acolchoado
10 colcha
11 cobertor
12 vira (lençol de cima)
13 lençol de abaixo
14 cama
15 colchão
16 travesseiro
17 fronha
18 cabeceira
19 cobrir
20 ler uma história
21 arrumar a cama

26

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

fechar a persiana
maquiar-se
pendurar
dar corda
acertar a hora
bracelete
anel
brincos
abotoaduras
colar
broche
rímel (máscara)
batom
esmalte para unhas
perfume
blusa de pijama
calça de pijama
relógio despertador
abajur de mesa
criado mudo

135 O banheiro
1 suporte para toalhas
2 toalha de mão
3 toalha de banho
4 papel higiênico
5 vaso sanitário
6 balança
7 gabinete do espelho do
banheiro
8 espelho
9 pia
10 tampa da pia
11 chuveiro
12 azulejo
13 chinelos
14 tapete
15 torneira para ducha
16 torneira de água fria
17 torneira de água quente
18 torneira
19 esponja
20 banheira
21 ralo
22 cortina de boxe
23 vara para cortina
24 (tubo de) pasta de dente

Copyright © 2002 Patrick R. Moran

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

escova de dente
aparelho de barbear
lâmina de barbear
escova de unhas
fio dental
xampu
espuma
sabonete
escova para o vaso
barbeador elétrico
pente
pincel para barbear
caneca para o sabão
escova de cabelo
lencinhos de papel
desentupidor de pia
creme de barbear
espuma (de sabão)
tomar banho
tomar banho na banheira
olhar-se o espelho
pesar-se
barbear-se
escovar os dentes
lavar o rosto
lavar a cabeça/cabelo
passar o fio dental
urinar
defecar
dar descarga

136 O escritório
1 lixeira
2 tapete
3 escrivaninha
4 porta-papel
5 pasta para borrão
6 abre cartas
7 peso para papéis
8 porta canetas
9 agenda
10 telefone
11 máquina de escrever
12 mesa para máquina
13 cadeira giratória
14 calendário
15 arquivo
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

gaveta do arquivo
pasta de arquivo
banquinho
teclado
CPU
monitor
fax
papel contínuo para
impressão
cópia
papel carbono
original
fichário
copiadora
calculadora
perfurador
durex
porta-durex
carimbo
tinta
lápis
apontador
percevejos
borracha
grampeador
grampos
elásticos/gominhas
clipe
tira-grampos
anotar uma carta
anotar uma mensagem
agendar um horário
apagar
jogar fora
arquivar
carimbar

137 A cidade
1 letreiro luminoso
2 parquímetro
3 faixa de estacionamento
4 quebra-mola
5 muro pichado
6 semáforo
7 cartaz de promoção
8 saída de emergência
9 clarabóia

27

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

porta do alçapão
tubo de ventilação
chaminé
poste de luz
cartaz de propaganda de
filme
lixeira
hidrante
meio-fio
sarjeta
vala para drenagem
faixa para pedestre
porta giratória
placa com o nome da
rua
tampa de esgoto
linha central
buracos
caixa de correios
calçada
lixo
parada de ônibus
esquina
escola
hotel
parque de diversão
área de lazer
correio
hospital
estacionamento
café
barbearia
restaurante
parque
posto de gasolina
farmácia/drogaria
mecânico
estação de trem
trilhos do trem
quadra
banco
rodoviária/estação de
ônibus
bar
posto policial
rua sem saída
beco
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54 rua
55 intercessão
56 viajar diariamente de
casa para o trabalho e
vice-versa
57 congestionamento
58 passar no sinal vermelho
59 chamar um táxi
60 poluição ambiental
61 receber uma multa
62 vender jornal
63 passear com o cachorro
64 estar ocioso
65 fazer excursão/turismo
66 ver vitrines
67 comunicar um incêndio
68 introduzir moeda
69 marchar/desfilar
70 impedimento da
passagem
71 passeata/manifestação
72 fazer um motim
73 arranha-céu
74 cidade
75 centro da cidade
76 bairro
77 zona rural
78 lugarejo
79 povoado
80 panorama
138 O aeroporto
1 avião
2 passarela de embarque
3 saída
5 galpão
6 antena de vôo
7 torre de controle
8 fiscal do controle
9 radar
10 pátio de observação
11 terminal
12 trator
13 vagões
14 helicóptero
15 hélice
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16 praça de manobra
enfrente do galpão
17 avião de pequeno porte
18 avião monomotor
19 trem de pouso
20 registro
21 asa
22 luz de navegação
23 leme de direção
24 luz de navegação
25 hélice
26 piloto
27 pista
28 caminhão de bombeiros
29 bombeiro
30 ambulância
31 para-médicos
32 maca
33 marcadores de pista
34 luz de pista
35 antena
36 cabine de comando
37 compartimento de
bagagem
38 fazer reservas
39 comprar uma passagem
40 fazer o check in
41 passar pela segurança
42 embarcar no avião
43 desembarcar do avião
44 pegar a bagagem
45 passar pela alfândega
46 preparando para decolar
47 começar a decolar
48 decolar
49 voar
50 circular
51 fazer a curva
52 aproximar-se da pista
53 aterrissar
54 perder um vôo
55 pagar excesso de
bagagem
56 perder a bagagem
57 ajustar o cinto de
segurança
58 enjoar

28

59 sacola para vômito
60 seqüestrar um avião em
trânsito
61 turbulência
62 passaporte
63 etiqueta de identificação
64 passagem
65 ticket de bagagem
66 cartão de embarque
67 pára-quedas
68 colete salva-vidas
139 Todos os caminhos
chegam à Roma.
140 “O fruto sempre cai
perto da árvore.”
Filho de peixe, peixinho
é.

147 “Não conte os frangos
antes de que eles
quebrem o ovo.”
Não cante vitória antes
do tempo.
148 Não chore sobre o leite
derramado!
149 Não se julga um livro
pela sua capa.
150 “Não feche a porta do
estábulo depois que o
cavalo fugiu.”
151 Cavalo dado não se o
olhe os dentes.

141 “Os mendigos não
escolhem a esmola.”

152 “Não pôr todos os ovos
uma cesta.”

142 “Um pássaro na mão
vale tanto quanto dois
no arbusto.”
Mais vale um pássaro
na mão que dois
voando.

153 “Não ponha o carro na
frente do cavalo.”
Não ponha o carro na
frente dos bois.

143 “Pássaros iguais voam
juntos.”
Diga-me com quem
andas e eu direi quem tu
és.
144 “A cadeia é tão forte
como o elo mais débil.”

154 “Não jogue fora o bebê
da banheira junto com a
água.”
155 Não jogue pérolas aos
porcos.
156 Quando uma porta se
fecha, outras se abrem.

145 “As galinhas voltam
para galinheiro para
descansar.”

157 “O pássaro cedo agarra
a minhoca.”
Deus ajuda quem cedo
madruga.

146 “Não morda a mão que
te dá alimento.”
Não cuspa no prato que
come.

158 “Cada nuvem tem um
revestimento de prata.”
Há males que vem para
o bem.
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159 Não há rosas sem
espinhos.
160 “O fogo se combate
com fogo.”
161 “Um tolo e seu dinheiro
acabam logo.”
162 “A grama é sempre
mais verde do outro lado
da cerca.”
A comida do vizinho é
sempre mais gostosa.
163 “Grandes carvalhos
vem dos pequenos
glandes.”
Nos pequenos frascos
sempre os melhores
perfumes.
164 “Uma jornada de mil
milhas começa com um
só passo.”
Devagar se chega ao
longe.

170 “Olhe antes de saltar.”
171 “Faça o feno enquanto
o sol brilha.”
Trabalhe enquanto é
dia.
172 “Um pedaço de carne
de um homem é o
veneno para o outro.”
Pimenta no olho do
outro é refresco.

174 “A música tem encantos
para aliviar a besta
selvagem.”
Quem canta seus males
espanta.

186 Onde há fumaça há
fogo.

175 “Vassoura nova varre
melhor.”
176 Água e óleo não se
misturam.

166 Quem ri por último, ri
melhor.

178 “Uma maçã podre
danifica todo o barril.”
179 “Pedra que roda não
cria limo.”
180 “Ataque enquanto o
ferro está quente.”

168 Tal pai, tal filho.

29

184 “Panela vigiada nunca
ferve.”
185 “O que vai, volta.”
Aquilo que o homem
semear isso colherá.

177 “As pessoas quem mora
nas casas de vidro não
devem atirar pedras.”

169 “Um raio nunca cai
duas vezes o mesmo
lugar.”

183 “Duas cabeças são
melhor que uma.”
Duas cabeças pensam
melhor que uma.

173 “Muitas mãos fazem o
trabalho leve.”
A união faz a força.

165 “Matar dois pássaros
com uma pedra só.”
Matar dois coelhos com
uma cajadada só.

167 “Deixa o cachorro
dormir deitado.”
Não cutuca a onça com
vara curta.

182 “Precisa de dois para o
tango.”
Quando um não quer
dois não brigam.

181 “Muitos cozinheiros
danificam o caldo.”
Muito cacique para uma
aldeia só.
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187 “Enquanto o gato está
fora, os ratos brincam.”
Quando o gato sai, os
ratos fazem a festa.
188 “Você pode levar um
cavalo ao rio mas não
pode fazê-lo beber.”
189 “Você não pode ensinar
travessuras novas a um
velho cachorro.”
Pau que nasce torto
morre torto.
190 Não pode fazer omelete
sem quebrar ovos.
191 “Não queime a vela
pelos dois lados.”
192 “A roda rançosa recebe
graxa.”
Quem não chora não
mama.
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