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DICIONÁRIO INGLÊS-PORTUGUÊS

Prefácio

Como utilizar este livro

É espantosa a velocidade com que o mundo
vem se tornando menor. Aumentam as viagens internacionais, a integração nos negócios, a circulação da informação, os contatos
de todo tipo. As mesmas edições de jornais e
revistas chegam a vários países; a televisão a
cabo traz os principais canais do mundo até a
casa de cada um. Nesse contexto, quem domina apenas sua língua materna experimenta,
cada vez mais, uma incômoda sensação de isolamento. Já não basta sequer conhecer apenas uma segunda língua.
Foi esta a ideia subjacente à preparação
do Dicionário multilíngue, um instrumento
fácil de consulta que, num relance, oferece ao
leitor de língua portuguesa os elementos básicos para se exprimir nos cinco idiomas mais
importantes do mundo ocidental. Além dos
países em que é oficial, o inglês tornou-se a
segunda língua de milhões de pessoas em
todo o mundo. O francês é falado também na
Bélgica, na Suíça, em Luxemburgo, em Mônaco e em todas as ex-colônias da França.
O alemão se espalha pela Áustria, Suíça e
diversos países do Centro e do Leste da Europa. O italiano aparece também na Suíça.
O espanhol predomina em toda a América
Latina. Em todos esses idiomas produzem-se
filmes e literatura de primeira qualidade.
Embora existam variações locais de vocabulário, as noções básicas dessas cinco línguas, aqui apresentadas, possibilitam a comunicação em uma escala praticamente ilimitada no Ocidente.

Nas seções multilíngues deste livro —
quadros ilustrados e dicionário — encontrase a tradução simultânea de cerca de 6 mil palavras em português para as cinco línguas estrangeiras tratadas. A seleção do vocabulário
baseou-se em um estudo dos termos de uso
mais frequente nos jornais, no rádio e na televisão, a que se juntaram termos utilizados nas
relações de trabalho e em situações ligadas
a viagens. Em relação a cada termo, indicamse a categoria gramatical e, se necessário, a
acepção escolhida.
Este Dicionário multilíngue dirige-se especificamente ao leitor brasileiro: a língua base é o português falado no Brasil, com seus
matizes e expressões, e nos cinco dicionários
que completam a obra — inglês-português,
francês-português, alemão-português, italiano-português e espanhol-português — o leitor encontrará uma valiosa ajuda nas noções
de gramática dos idiomas estrangeiros. Assim,
os cinco dicionários bilíngues não resultam de
mera decomposição mecânica do conteúdo
da primeira seção; foram elaborados de modo
a refletir as peculiaridades de cada língua.
Por fim, oferecemos a quem viaja um exemplar de Consulta Rápida, livro de bolso que
contém cerca de 700 frases e outras palavras
de uso corrente, utilíssimas quando nos encontramos no exterior.
Resta agora desejar aos nossos leitores
que se sintam, de pleno direito, cidadãos do
mundo!
Os editores

Organização da obra
Quadros multilíngues. Estes 50 quadros ilustrados, em página
dupla e compostos a partir de temas básicos — corpo humano,
vestuário, lar, meios de transporte, lojas, etc. —, destinam-se a
proporcionar visualmente um abundante vocabulário nas cinco
línguas estrangeiras.
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Forma em -ing
Como dissemos, quando se pretende indicar que uma ação está
acontecendo no momento em que se faz a referência, empregase em inglês uma construção verbal especial: auxiliar to be seguido do verbo com a desinência -ing: he is speaking (ele está
falando); they were writing (eles estavam escrevendo).
Forma negativa e forma interrogativa
Também para estas formas se recorre nos tempos simples a um
auxiliar (do/does no presente, did no passado), enquanto nos
tempos compostos se conserva o auxiliar da forma positiva.
Forma negativa
sujeito

auxiliar + negação

I, you, we, they

do not
did not

speak

have not

spoken

does not
did not

speak

he, she, it

verbo

has not

spoken

auxiliar

sujeito

verbo

do
did

I, you, we, they

does
did

he, she, it

have

I, you, we, they

has

he, she, it

Forma interrogativa

speak?

spoken?

O mesmo vale para o futuro e para a forma em -ing: You will
speak. You will not speak. Will you speak? He is speaking. He is
not speaking. Is he speaking?
Na língua falada empregam-se algumas formas abreviadas
de auxiliar e elemento de negação:
are not
is not
have not
has not
do not
does not
did not

aren’t
isn’t
haven’t
hasn’t
don’t
doesn’t
didn’t

can not
could not
shall not
will not
should not
would not

can’t, cannot
couldn’t
shan’t
won’t
shouldn’t
wouldn’t

Outros verbos auxiliares
Presente
can
may
must
306

Passado
could
might
—

poder, ser capaz
poder, ter permissão
dever, ter de

Verbos fortes
Nesta lista dos mais usuais apresentam-se o infinitivo, o passado e o particípio de cada verbo, assim como um ou dois significados correntes em português:

ITALIANO – PORTUGUÊS
ESPANHOL – PORTUGUÊS
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to bear (levar, suportar)
to become (tornar-se)
to begin (começar)
to break (partir, quebrar)
to bring (trazer)
to build (construir)
to buy (comprar)
to choose (escolher)
to come (vir)
to cut (cortar)
to draw (tirar)
to drink (beber)
to drive (guiar)
to eat (comer)
to fall (cair)
to feel (sentir)
to find (encontrar)
to fly (voar)
to forget (esquecer)
to get (obter)
to give (dar)
to go (ir)
to grow (crescer)
to hear (ouvir)
to hold (segurar)
to know (saber)
to learn (aprender)
to leave (deixar, sair)
to let (deixar, permitir)
to make (fazer)
to meet (encontrar)
to pay (pagar)
to put (pôr)
to read (ler)
to rise (erguer-se)
to run (correr)
to say (dizer)
to see (ver)
to sell (vender)
to send (enviar)
to set (colocar)
to show (mostrar)
to shut (fechar)
to sing (cantar)
to sit (sentar-se)
to sleep (dormir)
to speak (falar)
to spend (passar, gastar)
to steal (furtar)
to swim (nadar)
to take (tomar)
to teach (ensinar)
to tell (dizer)
to think (pensar)
to throw (lançar)
to understand (entender)
to wear (usar, vestir)
to write (escrever)

bore
became
began
broke
brought
built
bought
chose
came
cut
drew
drank
drove
ate
fell
felt
found
flew
forgot
got
gave
went
grew
heard
held
knew
learnt
left
let
made
met
paid
put
read
rose
ran
said
saw
sold
sent
set
showed
shut
sang
sat
slept
spoke
spent
stole
swam
took
taught
told
thought
threw
understood
wore
wrote

borne
become
begun
broken
brought
built
bought
chosen
come
cut
drawn
drunk
driven
eaten
fallen
felt
found
flown
forgotten
got
given
gone
grown
heard
held
known
learnt
left
let
made
met
paid
put
read
risen
run
said
seen
sold
sent
set
shown
shut
sung
sat
slept
spoken
spent
stolen
swum
taken
taught
told
thought
thrown
unterstood
worn
written

a
a, an (art.)
um, uma
to abandon (v.t.)
abandonar
abandonment (s.)
abandono
abbey (s.)
abadia
abdomen (s.)
abdome, abdômen
abduction (s.)
sequestro
ability (s.)
capacidade, habilidade
to abolish (v.t.)
abolir
abolishment (s.)
abolição, eliminação
abortion (s.)
aborto provocado
about1 (adv.)
aproximadamente
about2 (prep.)
acerca de, sobre
above (adv.)
em cima, acima de
abrogation (s.)
revogação
abscess (s.)
abscesso, abcesso
absent (adj.)
ausente
absent-mindedness (s.)
distração, desatenção
absolute (adj.)
absoluto
to absorb (v.t.)
absorver
abstract1 (adj.)
abstrato
abstract2 (s.)
resumo
absurd (adj.)
absurdo
absurdity (s.)
contrassenso,
despropósito
abuse (s.)
abuso
to abuse (v.t.)
afrontar, ultrajar, insultar
abusive (adj.)
abusivo, ofensivo

to accelerate (v.t. e i.)

acelerar
acceleration (s.)
aceleração
accelerator (s.)
acelerador
accent (s.)
acento
to accept (v.t.)
aceitar
acceptance (s.)
aceitação; adesão (a uma
ideia, a uma sociedade)
access (s.)
acesso
accessory (s. e adj.)
acessório
accident (s.)
acidente, sinistro
accidental (adj.)
acidental
accommodation (s.)
alojamento, aposentos
to accompany (v.t.)
acompanhar
accomplice (s.)
cúmplice
to accomplish (v.t.)
cumprir
accomplishment (s.)
realização
accordion (s.)
acordeão
account (s.)
conta (operação
matemática)
accountable (adj.)
responsável
accountant (s.)
contabilista
to accumulate (v.t.)
acumular
accurate (adj.)
preciso, rigoroso
accursed (adj.)
maldito
accusation (s.)
acusação
to accuse (v.t.)
acusar
accuser (s.)
acusador
to accustom (v.t.)
habituar
to achieve (v.t.)
conseguir
acid (s. e adj.)
ácido

/2 half
/3 third
/4 fourth
/5 fifth
/6 sixth
etc.

Possessivos

Reflexivos

pessoa

sujeito
(eu, tu, etc.)

complemento
(me, te, etc.)

adjetivos
(meu, teu, etc.)

pronomes
(o meu, o teu, etc.)

I
you
he
she
it
we
you
they

me
you
him
her
it
us
you
them

my
your
his
her
its
our
your
their

mine
yours
his
hers
—
ours
yours
theirs

Adjetivos e pronomes demonstrativos
este, esta
estes, estas
esse, essa
esses, essas
aquele, aquela
aqueles, aquelas

myself
yourself
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves

Pronomes relativos e interrogativos

this
these
that
those
that
those

algum
alguém
alguma coisa, algo
nenhum
ninguém
nada
todo
cada
cada um
outro
ambos
muito
pouco
qualquer
qualquer pessoa
qualquer coisa
tal

de pessoas
de coisas

Relativos
(que, o qual, etc.)

Interrogativos
(quem, que, etc.)

who / that
which / that

who
what

Ao pronome interrogativo qual corresponde também which. Por vezes, o
pronome relativo fica subentendido: the book you lent me is interesting (o livro que você me emprestou é interessante).

Adjetivos

Pronomes

some, any (em frases neg. ou interr.)
—
—
no
—
—
all
every, each
—
other
both
much (plural many), a lot of
little (plural few)
any
—
—
such

—
someone, somebody, anyone, anybody (em frases neg. ou interr.)
something, anything (em frases neg. ou interr.)
none
nobody, no one
nothing
all
—
everyone, everybody
other, another
both
much (plural many)
little (plural few)
—
anybody
anything
—

A – AFRICAN

DICIONÁRIO INGLÊS-PORTUGUÊS

◆ Inglês

admirar
admission (s.)
admissão
to admit (v.t.)
admitir
to adopt (v.t.)
adotar
adoption (s.)
adoção
to adore (v.t.)
adorar (amar muito)
to adorn (v.t.)
adornar, ornar
adult (s. e adj.)
adulto
to adulterate (v.t.)
adulterar
adultery (s.)
adultério
advantage (s.)
vantagem, proveito
adventure (s.)
aventura
advertisement (s.)
anúncio, publicidade
advertising (s.)
propaganda
advice (s.)
assessoramento
to advise (v.t.)
aconselhar
advisory (adj.)
consultivo
aerial (s.)
antena
affair (s.)
caso, aventura; assunto;
negócio; questão
affectation (s.)
afetação, simulação,
artificialidade
affected (adj.)
afetado, artificial, fingido
affection (s.)
afeto
affectionate (adj.)
afetuoso
to affirm (v.t.)
afirmar
afflicted (adj.)
afetado, adoecido
to affront (v.t.)
afrontar, ultrajar, insultar
Africa (s.)
África
African (adj.)
africano
307

como
onde
por que
quando
enquanto
antes de/que
depois de/que
embora
que
se
e
ou
mas
também

how
where
why (em frases interrogativas),
because (em frases causais)
when
while
before
after
although, though
that
if, whether (em frases interr. indiretas)
and
or
but
also, too

São muitos os advérbios de modo formados pela adição de -ly
ao adjetivo: obvious (óbvio), obviously (obviamente).
Os seguintes advérbios, chamados “de frequência”, são colocados entre o sujeito e o verbo nos tempos simples, entre o
auxiliar e o verbo nos tempos compostos e depois das formas
simples de to be:
always
never
often

sempre
nunca
muitas vezes

rarely
raramente
sometimes às vezes
usually
habitualmente

Preposições

Verbos auxiliares e conjugação normal
O inglês tem vários verbos auxiliares. Além de to be (ser, estar)
e to have (ter), empregam-se outros para formar o futuro, o
condicional e as formas interrogativas e negativas.

Infinitivo
Particípio

AUXILIAR

AUXILIAR

to be (ser, estar)
been (sido, estado)

to have (ter)
had (tido)

Presente simples (sou, estou, tenho, etc.)

Estas são as de uso mais frequente:
a
antes de
até
atrás de
através de
com
contra
de
depois de
desde
durante
em
em frente de
em torno de
entre
para
para com
perto de
por
sob
sobre

O presente simples é igual ao infinitivo sem a partícula to e
acrescido de -s (ou -es, segundo a regra do plural dos substantivos) na terceira pessoa do singular.
Em relação ao passado simples, os verbos dividem-se em
“fracos”, ou regulares, que formam o passado e o particípio
quando recebem a terminação -ed ou -d à forma do presente/infinitivo, e em “fortes”, ou irregulares, que formam o
passado e o particípio de diversas maneiras, em geral modificando a vogal do radical (speak, spoke, spoken).
A partícula to é o símbolo do infinitivo; contudo, não é
usada quando o infinitivo é acompanhado de um verbo auxiliar
ou de certos verbos defectivos.
Convém lembrar que — como, na prática, não há flexão
verbal — é sempre necessário nomear o sujeito; caso não haja
um nome, usa-se o pronome pessoal correspondente. O gerúndio, que termina em -ing, é um substantivo verbal, como se vê
pelos exemplos: seeing is believing (ver para crer); before going
(antes de ir); instead of acting, he dreams (em vez de agir, ele
sonha).

at, to
before
till, until
behind
through, across
with
against
of, from (proveniência)
after
since
during
at, in (dentro de), into (para dentro de)
in front of
about, round
between (dois), among (três ou mais)
to, for
towards
near
by
under, below (abaixo de)
on (com contato), over, above (acima de)

Verbos
Tal como dissemos, os verbos ingleses têm uma conjugação
muito despojada, pois há apenas dois tempos não compostos: o
presente e o passado.
O presente simples exprime uma ação habitual ou repetida.
Por exemplo, se dissermos she speaks French fluently, damos a
entender que alguém sabe falar fluentemente francês, e não
que esteja falando naquele momento. Para exprimir-se o que se
está fazendo em um dado momento, utiliza-se o presente contínuo: I am learning English.

I
you, we, they
he, she, it

am
are
is

atrium (s.)
aurícula
atrocious (adj.)
atroz
to attach (v.t.)
fixar, ligar
attack (s.)
ataque, atentado
to attack (v.t.)
atacar, agredir
attempt (s.)
tentativa
to attempt (v.t.)
tentar
to attend (v.t.)
frequentar (um curso)
attendant (s.)
acompanhante; servidor
attention (s.)
atenção
attic (s.)
mansarda
attitude (s.)
atitude
attorney (s.)
procurador (do
Ministério Público)
to attract (v.t.)
atrair
attraction (s.)
atração
attractive (adj.)
atraente
to attribute (v.t.)
atribuir, imputar
aubergine (s.)
berinjela
auction (s.)
leilão
auditorium (s.)
plateia
August (s.)
agosto
aunt (s.)
tia
Australia (s.)
Austrália
Australian (adj.)
australiano
Austria (s.)
Áustria
Austrian (adj.)
austríaco
authentic (adj.)
autêntico
to authenticate (v.t.)
autenticar
author (s.)
autor
310

have
have
has

Passado simples (era, fui, tive, tinha, etc.)
I
you, we, they
he, she, it

Infinitivo
Particípio

was
were
was

had
had
had

VERBO FRACO

VERBO FORTE

to live (viver)
lived (vivido)

to speak (falar)
spoken (falado)

Presente simples (vivo, falo, etc.)
I, you, we, they
he, she, it

live
lives

speak
speaks

Passado simples (vivi, vivia, falei, falava, etc.)
I, you, he, she,
it, we, they

lived

spoke

Futuro (viverei, falarei, etc.)
I, we

shall

he, she, it, you, they

will

live
speak

Condicional (viveria, falaria, etc.)
I, we

should

he, she, it, you, they

would

live
speak
305
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Inglês ◆
to admire (v.t.)

Os mais comuns são:
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acidity (s.)
acidez
to acknowledge (v.t.)
reconhecer; validar
acknowledgement (s.)
reconhecimento;
validação
acoustic (adj.)
acústico
acoustics (s.pl.)
acústica
to acquit (v.t.)
absolver
acrylic (adj.)
acrílico
to act (v.i.)
agir
action (s.)
ação, ato
to activate (v.t.)
ativar
active (adj.)
ativo
activity (s.)
atividade
actor (s.)
ator
actress (s.)
atriz
actual (adj.)
concreto, efetivo, factual
acupuncture (s.)
acupuntura
to adapt (v.t.)
adaptar
adaptation (s.)
adaptação
to add (v.t.)
acrescentar, juntar, somar
addition (s.)
acréscimo, junção
additional (adj.)
suplementar
address (s.)
endereço
to address (v.t.)
dirigir-se (dirigir
a palavra a)
addressee (s.)
destinatário (de carta)
adequate (adj.)
suficiente
to adhere (v.t. e i.)
aderir, colar
to adjust (v.t.)
ajustar
adjustment (s.)
ajuste

1° first
2° second
3° third
4° fourth
5° fifth
6° sixth
7° seventh
8° eighth
9° ninth
10° tenth

Adjetivos e pronomes indefinidos

ALEMÃO – PORTUGUÊS

DICIONÁRIO INGLÊS-PORTUGUÊS

O passado contínuo é sempre construído com o auxiliar to have
e o particípio do verbo: I have lived (tenho vivido), he has
spoken (ele tem falado).
No futuro também se emprega a chamada forma going to,
construção formada pelo presente contínuo de to go (ir) seguido do infinitivo do verbo: I am going to write to you this
evening (vou escrever a você nesta tarde). Usa-se sobretudo
quando existe a intenção (ou fortes probabilidades) de realizar
a ação.

100 a hundred
101 a hundred and one
110 a hundred and ten
200 two hundred
1 000 one thousand
1 001 one thousand and one
2 000 two thousand
1 000 000 one million
1 000 000 000 one milliard

twenty
twenty-one
twenty-two
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety

1ª sing.
2ª sing.
3ª sing. masc.
3ª sing. fem.
3ª sing. neutro
1ª pl.
2ª pl.
3ª pl.

FRANCÊS – PORTUGUÊS

Consulta Rápida. Trata-se de um livro de bolso que contém
cerca de 700 frases de uso comum em situações do cotidiano
(relações sociais, compras, etc.), de viagem ou de trabalho
(meios de transporte, hotel, banco, consultório médico, etc.).
Um glossário completa cada capítulo.

307-362 Ingle?s:Inglês quark

20
21
22
30
40
50
60
70
80
90

ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen

Pessoais

7

16.09.09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Fracionários

Atenção: Na terceira pessoa do singular, o possessivo concorda em gênero com o possuidor, e não com a coisa possuída. O pronome da primeira pessoa do singular I é sempre grafado com maiúscula. No tratamento formal usa-se you.

6
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zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine

Ordinais

Pronomes pessoais e possessivos

locomotiva (s.f.)
engine
locomotive
Lokomotive
locomotiva
locomotora

Dicionário multilíngue. Esta seção compreende cerca de 6 mil
termos em português (tal como falado no Brasil), acompanhados dos equivalentes nas cinco línguas estrangeiras.
As palavras em português são seguidas da categoria gramatical (s.m., v.t., etc.). Quando se torna necessário evitar ambiguidades, apresenta-se também o significado em que foram
consideradas (por exemplo, o adjetivo claro como “luminoso”
e “compreensível”).
Às traduções nas várias línguas acrescentou-se a categoria
gramatical apenas quando ela difere da do termo em português (por exemplo, m. em vez de f.); trata-se de uma informação útil para quem deseja exprimir-se corretamente. Este critério só não foi usado no caso das locuções ou expressões
complexas, cuja classificação gramatical seria longa demais.

Dicionários bilíngues. São cinco: um para cada uma das línguas estrangeiras tratadas. Abrangem também cerca de 6 mil
vocábulos de cada língua, seguidos da classificação gramatical
e de um ou mais correspondentes em português. A escolha das
palavras é a mesma efetuada para o português, mas levando
em conta as exigências de cada língua.
Além disso, cada um dos cinco dicionários é precedido de
algumas páginas que ilustram as regras fundamentais da gramática e da sintaxe da respectiva língua estrangeira. Trata-se
de páginas importantes para se conhecerem, por exemplo, os
artigos, os pronomes pessoais, as formas verbais, etc., ao lado
de explicações de seus respectivos usos.

GRAMÁTICA INGLESA

Advérbios e conjunções

Numerais

09:11

Page 310
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ATRIUM – BLEND

Inglês ◆
authority (s.)
autoridade
to authorize (v.t.)
autorizar
autograph (s.)
autógrafo
automatic (adj.)
automático
autonomous (adj.)
autônomo
autonomy (s.)
autonomia
autopsy (s.)
autópsia
autumn (s.)
outono
availability (s.)
disponibilidade
available (adj.)
disponível
avalanche (s.)
avalanche
avenue (s.)
avenida
average (s.)
média
aversion (s.)
aversão
to avoid (v.t.)
evitar
award (s.)
prêmio
aware (adj.)
consciente
away (adv.)
embora
axe (s.)
machado

b
bachelor (s.)
solteiro, celibatário
back1 (adv.)
atrás, para trás
back2 (adj.)
posterior
back3 (s.)
costas, dorso; costas,
encosto (de cadeira)
background (s.)
fundo, pano de fundo
bacon (s.)
toucinho

bad (adj.)
mau, desagradável,
reprovável, defeituoso
bad-faith (s.)
má-fé
badge (s.)
distintivo, insígnia
badly (adv.)
mal
baker (s.)
padeiro
bakery (s.)
padaria
balance (s.)
equilíbrio; saldo
balance sheet (s.)
balanço, balancete
balcony (s.)
balcão
ball (s.)
baile; bola; novelo
ballet (s.)
balé
balloon (s.)
balão
balm (s.)
bálsamo
to ban (v.t.)
proibir
banana (s.)
banana
bandage (s.)
atadura; curativo; faixa
bank (s.)
banco (instituição
bancária)
banker (s.)
banqueiro
banking (adj.)
bancário
bankruptcy (s.)
falência, bancarrota
bar (s.)
barra
barbecue (s.)
churrasco
barber (s.)
barbeiro
barefoot (adj.)
descalço
to bargain (v.t. e i.)
barganhar; negociar
baritone (s.)
barítono
to bark (v.i.)
ladrar, latir
barley (s.)
cevada

barn (s.)
celeiro
barnyard (s.)
eira
barometer (s.)
barômetro
baron (s.)
barão
barracks (s.pl.)
quartel
barrel (s.)
barril
barren (adj.)
estéril, infértil, árido
barrier (s.)
barreira
base (s.)
base
to base (v.t.)
basear
basil (s.)
manjericão
basilica (s.)
basílica
basin (s.)
bacia
basis (s.)
base
basket (s.)
cesto
basketball (s.)
basquete
bass (s.)
baixo (instrumento
musical)
bat (s.)
morcego
bath (s.)
banho (de banheira)
bather (s.)
banhista
bathing suit (s.)
maiô
bathing trunks (s.)
sunga
bathrobe (s.)
roupão (de banho)
bathroom (s.)
banheiro
bath-salts (s.pl.)
sais de banho
bath tub (s.)
banheira
battery (s.)
bateria; pilha
bay (s.)
enseada
bazaar (s.)
bazar

to be1 (v.aux.)

estar, ser
to be2 (v.i.)
existir, haver
beach (s.)
praia
beach umbrella (s.)
barraca de praia
beak (s.)
bico (de ave)
beam (s.)
trave
bean (s.)
feijão
bear (s.)
urso
to bear (v.t.)
suportar
beard (s.)
barba
beast (s.)
besta
beat (s.)
batimento (ritmo
cardíaco)
to beat (v.t.)
bater, golpear
beautician (s.)
esteticista
beautiful (adj.)
belo
beauty (s.)
beleza
beaver (s.)
castor
because (conj.)
porque (explicação)
to become (v.i.)
tornar-se
bed (s.)
cama
bedroom (s.)
quarto, dormitório
bedside table (s.)
mesa de cabeceira
bedspread (s.)
colcha
bedspring (s.)
estrado (de cama)
bee (s.)
abelha
beef (s.)
carne de boi
beefsteak (s.)
bife
beehive (s.)
colmeia
beer (s.)
cerveja

beet (s.)
beterraba
before1 (prep.)
antes de; diante de
before2 (adv.)
antes, anteriormente
to beg (v.t.)
mendigar; pedir, rogar
beggar (s.)
mendigo
to begin (v.t.)
começar, iniciar
beginner (s.)
principiante
beginning (s.)
início
behavior (s.)
comportamento
behind1 (adv.)
atrás, para trás
behind2 (prep.)
atrás de
beige (adj.)
bege
Belgian (adj.)
belga
Belgium (s.)
Bélgica
to belie (v.t.)
desmentir
to believe (v.t.)
crer
bell (s.)
sino; campainha
bellows (s.)
fole
belly (s.)
barriga, ventre
to belong (v.i.)
pertencer
below (adv.)
embaixo
belt (s.)
cinto
bench (s.)
banco; bancada
bend (s.)
curva
benefactor (s.)
benfeitor
benefit (s.)
benefício, proveito
to benefit (v.i.)
aproveitar-se
benevolent (adj.)
benigno, benévolo
benignant (adj.)
benigno

berthage (s.)
ancoradouro
best (s.)
melhor
to bestow (v.t.)
atribuir, dar, conceder,
conferir
bet (s.)
aposta
to bet (v.t.)
apostar
to betray (v.t.)
trair, burlar a confiança
betrayal (s.)
traição
better (adj. e adv.)
melhor
between (prep.)
entre (em relação a dois)
beverage (s.)
bebida
to bewilder (v.t.)
aturdir
bewildered (adj.)
aturdido
beyond1 (prep.)
além de, acima de,
fora de
beyond2 (adv.)
além, mais longe,
mais adiante
Bible (s.)
Bíblia
bicycle (s.)
bicicleta
bidet (s.)
bidê
big (adj.)
grande
bigger (adj.)
maior
biggest (adj.)
(o) maior
bilateral (adj.)
bilateral
bile (s.)
bílis
bill (s.)
fatura
billfold (s.)
carteira (de dinheiro)
billiards (s.)
bilhar
billiards ball (s.)
bola de bilhar
billiards cue (s.)
taco de bilhar
billion (s.)
bilhão

bill-posting (s.)
afixação
bin (s.)
latão
to bind (v.t.)
ligar, unir, atar;
encadernar
binocular (s.)
binóculo
bird (s.)
pássaro
birth (s.)
nascimento
birthday (s.)
aniversário
biscuit (s.)
biscoito
bishop (s.)
bispo
bite (s.)
mordida; lanche, merenda
to bite (v.t.)
morder
bitter (adj.)
amargo
bizarre (adj.)
estranho, esquisito,
bizarro
black (adj.)
negro
blackbeetle (s.)
barata
blackberry (s.)
amora
blackbird (s.)
melro
blackboard (s.)
quadro-negro
black currant (s.)
groselha
blackmail (s.)
chantagem
to blackmail (v.t.)
chantagear
bladder (s.)
bexiga
blade (s.)
lâmina
blanket (s.)
cobertor
to blaspheme (v.t. e i.)
blasfemar
blast (s.)
explosão; rajada (de
vento)
to bleed (v.i.)
sangrar
blend (s.)
mistura
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