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Como utilizar este livro

Or ga ni za ção da obra

Di cio ná rio mul ti lín gue. Esta se ção com preende cerca de 6 mil
ter mos em por tu guês (tal como fa lado no Bra sil), acom pa nha -
dos dos equi va len tes nas cinco lín guas es tran gei ras. 

As pa la vras em por tu guês são se gui das da ca te go ria gra -
ma ti cal (s.m., v.t., etc.). Quando se torna ne ces sá rio evi tar am -
bi gui da des, apre senta-se tam bém o sig ni fi cado em que fo ram
con si de ra das (por exem plo, o adjetivo claro como “luminoso”
e “compreensível”).

Às tra du ções nas vá rias lín guas acres cen tou-se a ca te go ria
gra ma ti cal ape nas quando ela di fere da do termo em por tu -
guês (por exem plo, m. em vez de f.); trata-se de uma in for ma -
ção útil para quem de seja ex pri mir-se cor re ta mente. Este cri -
té rio só não foi usado no caso das lo cu ções ou ex pres sões
com ple xas, cuja clas si fi ca ção gra ma ti cal se ria longa de mais.

Di cio ná rios bi lín gues. São cinco: um para cada uma das lín -
guas es tran gei ras tra ta das. Abran gem tam bém cerca de 6 mil
vo cá bu los de cada lín gua, se gui dos da clas si fi ca ção gra ma ti cal
e de um ou mais cor res pon den tes em por tu guês. A es co lha das
pa la vras é a mesma efe tuada para o por tu guês, mas le vando
em conta as exi gên cias de cada lín gua.

Além disso, cada um dos cinco di cio ná rios é pre ce dido de
al gu mas pá gi nas que ilus tram as re gras fun da men tais da gra -
má tica e da sin taxe da res pec tiva lín gua es tran geira. Trata-se
de pá gi nas im por tan tes para se co nhe ce rem, por exem plo, os
ar ti gos, os pro no mes pes soais, as for mas ver bais, etc., ao lado
de ex pli ca ções de seus res pec ti vos usos.

INGLÊS – PORTUGUÊS

FRANCÊS – PORTUGUÊS

ALEMÃO – PORTUGUÊS

ITALIANO – PORTUGUÊS

ESPANHOL – PORTUGUÊS

Quadros mul ti lín gues. 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.

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.  

train
train
Zug
treno
tren

engine
locomotive
Lokomotive
locomotiva
locomotora

trem (s.m.)

locomotiva (s.f.)
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Prefácio

É es pan tosa a ve lo ci dade com que o mundo
vem se tor nando me nor. Au men tam as via -
gens in ter na cio nais, a in te gra ção nos ne gó -
cios, a cir cu la ção da in for ma ção, os con ta tos
de todo tipo. As mes mas edi ções de jor nais e
re vis tas che gam a vá rios paí ses; a te le vi são a
cabo traz os prin ci pais ca nais do mundo até a
casa de cada um. Nesse con tex to, quem do -
mina ape nas sua lín gua ma terna ex pe ri men ta,
cada vez mais, uma in cô moda sensa ção de iso -
la mento. Já não basta se quer co nhe cer ape  -
nas uma se gunda lín gua.

Foi esta a ideia su bja cente à pre pa ra ção
do Dicionário multilíngue, um ins tru mento
fá  cil de con sulta que, num re lance, ofe rece ao
lei tor de lín gua por tu guesa os ele men tos bá -
si cos para se ex pri mir nos cinco idio mas mais
im por tan tes do mundo oci den tal. Além dos
paí ses em que é ofi cial, o in glês tor nou-se a
se gunda lín gua de mi lhões de pes soas em
todo o mundo. O fran cês é fa lado tam bém na
Bél gica, na Suíça, em Lu xem burgo, em Mô -
naco e em to das as ex-co lô nias da França. 
O ale  mão se es pa lha pela Áus tria, Suíça e 
di ver sos paí ses do Cen tro e do Leste da Eu -
ropa. O ita liano apa rece tam bém na Suíça. 
O es pa nhol pre do mina em toda a Amé rica
La tina. Em to dos es ses idio mas pro du zem-se
fil mes e li te ra tura de pri meira qua li dade.

Em bora exis tam va ria ções lo cais de vo ca -
bu lá rio, as no ções bá si cas des sas cinco lín -
guas, aqui apresenta das, pos si bi li tam a co mu -
ni ca ção em uma es cala pra ti ca men te ili mi -
tada no Oci dente.

Nas seções mul ti lín gues deste livro —
quadros ilustrados e dicionário — en con tra-
se a tra du ção si mul tâ nea de cerca de 6 mil pa -
la vras em por tu guês para as cinco lín guas es -
tran gei ras tra ta das. A se le ção do vo ca bu lá rio
ba seou-se em um es tudo dos ter mos de uso
mais fre quente nos jor nais, no rá dio e na te le -
vi são, a que se jun ta ram ter mos uti li za dos nas
re la ções de tra ba lho e em si tua ções li ga das 
a via gens. Em re la ção a cada termo, in di cam-
se a ca te go ria gra ma ti cal e, se ne ces sá rio, a
acep   ção es co lhida.

Este Dicionário multilíngue di rige-se es -
pe  ci fi ca men te ao lei tor bra si leiro: a lín gua ba -
se é o por tu guês fa lado no Bra sil, com seus
ma ti zes e ex pres sões, e nos cinco di cio ná rios
que com ple tam a obra — in glês-por tu guês,
fran cês-por tu guês, ale mão-por tu guês, ita lia -
no-por tu guês e es pa nhol-por tu guês — o lei -
tor en con trará uma va liosa aju da nas no ções
de gra má tica dos idio mas es tran  geiros. As sim,
os cinco di cio ná rios bi lín gues não re  sul tam de
mera de com po si ção me câ nica do con teúdo
da pri meira se ção; fo ram ela bo ra dos de modo
a re fle tir as pe cu lia ri da des de cada lín gua.

Por fim, oferecemos a quem viaja um exem-
plar de Consulta Rápida, livro de bolso que
contém cerca de 700 frases e outras palavras
de uso corrente, utilíssimas quando nos en-
contramos no exterior.

Resta agora de se jar aos nos sos lei to res
que se sin tam, de pleno di reito, ci da dãos do
mundo!

Os editores
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A – AFRICAN

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

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

to admire (v.t.)
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

I ng l ês   ◆
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O pas sado con tí nuo é sem pre cons truído com o au xi liar to have
e o par ti cí pio do verbo: I have li ved (te nho vi vido), he has 
spo ken (ele tem fa lado).

No fu turo tam bém se em prega a cha mada forma going to,
cons tru ção for mada pelo pre sente con tí nuo de to go (ir) se -
guido do in fi ni tivo do verbo: I am going to write to you this 
eve ning (vou es cre ver a você nesta tarde). Usa-se so bre tudo
quan do existe a in ten ção (ou for tes pro ba bi li da des) de rea li zar
a ação.

Forma em -ing
Como dis se mos, quando se pre tende in di car que uma ação está
acon te cendo no mo mento em que se faz a re fe rên cia, em pre ga-
se em in glês uma cons tru ção ver bal es pe cial: au xi liar to be se -
guido do verbo com a de si nên cia -ing: he is spea king (ele está
fa lando); they were wri ting (eles es ta vam es cre vendo).

Forma ne ga tiva e forma in ter ro ga tiva
Tam bém para es tas for mas se re corre nos tem pos sim ples a um
au xi liar (do/does no pre sente, did no pas sado), en quanto nos
tem pos com pos tos se con serva o au xi liar da forma po si tiva.

Forma ne ga tiva

su jeito au xi liar + ne ga ção verbo

I, you, we, they

do not
speakdid not

have not spo ken

he, she, it

does not
speakdid not

has not spo ken

Forma in ter ro ga tiva

auxiliar sujeito verbo

do
I, you, we, they

speak?
did

does
he, she, itdid

have I, you, we, they
spo ken?

has he, she, it

O mesmo vale para o fu turo e para a forma em -ing: You will
speak. You will not speak. Will you speak? He is spea king. He is
not spea king. Is he spea king?

Na lín gua fa lada em pre gam-se al gu mas for mas abre via das
de au xi liar e ele mento de ne ga ção:

are not aren’t can not can’t, can not
is not isn’t could not couldn’t
have not haven’t shall not shan’t
has not hasn’t will not won’t
do not don’t should not shouldn’t
does not doesn’t would not wouldn’t
did not didn’t

Ou tros ver bos au xi lia res

Pre sente Pas sado
can could po der, ser ca paz
may might po der, ter permissão
must — de ver, ter de

Ver bos for tes

Nesta lista dos mais usuais apre sen tam-se o in fi ni tivo, o pas -
sado e o par ti cí pio de cada verbo, as sim como um ou dois sig -
ni fi ca dos cor ren tes em por tu guês:

to bear (le var, su por tar) bore borne
to be come (tor nar-se) be came be come
to be gin (co me çar) be gan be gun
to break (par tir, que brar) broke bro ken
to bring (tra zer) brought brought
to build (cons truir) built built
to buy (com prar) bought bought
to choose (es co lher) chose cho sen
to come (vir) came come
to cut (cor tar) cut cut
to draw (ti rar) drew drawn
to drink (be ber) drank drunk
to drive (guiar) drove dri ven
to eat (co mer) ate ea ten
to fall (cair) fell fal len
to feel (sen tir) felt felt
to find (en con trar) found found
to fly (voar) flew flown
to for get (es que cer) for got for got ten
to get (ob ter) got got
to give (dar) gave gi ven
to go (ir) went gone
to grow (cres cer) grew grown
to hear (ou vir) heard heard
to hold (se gu rar) held held
to know (sa ber) knew known
to learn (apren der) learnt learnt
to leave (dei xar, sair) left left
to let (dei xar, per mi tir) let let
to make (fa zer) made made
to meet (en con trar) met met
to pay (pa gar) paid paid
to put (pôr) put put
to read (ler) read read
to rise (er guer-se) rose ri sen
to run (cor rer) ran run
to say (di zer) said said
to see (ver) saw seen
to sell (ven der) sold sold
to send (en viar) sent sent
to set (co lo car) set set
to show (mos trar) sho wed shown
to shut (fe char) shut shut
to sing (can tar) sang sung
to sit (sen tar-se) sat sat
to sleep (dor mir) slept slept
to speak (fa lar) spoke spo ken
to spend (pas sar, gas tar) spent spent
to steal (fur tar) stole sto len
to swim (na dar) swam swum
to take (to mar) took ta ken
to teach (en si nar) taught taught
to tell (di zer) told told
to think (pen sar) thought thought
to throw (lan çar) threw thrown
to un ders tand (en ten der) un ders tood un ters tood
to wear (usar, ves tir) wore worn
to write (es cre ver) wrote writ ten
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O pre sente sim ples é igual ao in fi ni tivo sem a par tí cula to e
acres cido de -s (ou -es, se gundo a re gra do plu ral dos subs tan -
ti vos) na ter ceira pes soa do sin gu lar.

Em re la ção ao passado sim ples, os ver bos di vi dem-se em
“fra cos”, ou re gu la res, que for mam o pas sado e o particípio
quando re ce bem a ter mi na ção -ed ou -d à forma do pre -
sente/in fi ni tivo, e em “for tes”, ou ir re gu la res, que for mam o
pas sado e o par ti cí pio de di ver sas ma nei ras, em ge ral mo di fi -
cando a vo gal do ra di cal (speak, spoke, spo ken).

A par tí cula to é o sím bolo do in fi ni tivo; con tudo, não é
usada quando o in fi ni tivo é acom pa nhado de um verbo au xi liar
ou de cer tos ver bos de fec ti vos.

Con vém lem brar que — como, na prá tica, não há fle xão
ver bal — é sem pre ne ces sá rio no mear o su jeito; caso não haja
um nome, usa-se o pro nome pes soal cor res pon dente. O ge rún -
dio, que ter mina em -ing, é um subs tan tivo ver bal, como se vê
pe los exem plos: seeing is be lie ving (ver para crer); be fore going
(an tes de ir); ins tead of ac ting, he dreams (em vez de agir, ele
so nha).

Ver bos au xi lia res e con ju ga ção nor mal

O in glês tem vá rios ver bos au xi lia res. Além de to be (ser, es tar)
e to have (ter), em pre gam-se ou tros para for mar o fu turo, o
con di cio nal e as for mas in ter ro ga ti vas e ne ga ti vas.

AU XI LIAR AU XI LIAR

In fi ni tivo to be (ser, es tar) to have (ter)
Par ti cí pio been (sido, es tado) had (tido)

Pre sente sim ples (sou, estou, tenho, etc.)

I am have
you, we, they are have
he, she, it is has

Pas sado sim ples (era, fui, tive, tinha, etc.)

I was had
you, we, they were had
he, she, it was had

VERBO FRACO VERBO FORTE

In fi ni tivo to live (vi ver) to speak (fa lar)
Par ti cí pio li ved (vi vido) spo ken (fa lado)

Pre sente sim ples (vivo, falo, etc.)

I, you, we, they live speak
he, she, it li ves speaks

Pas sado sim ples (vivi, vivia, falei, falava, etc.)

I, you, he, she, 
li ved spokeit, we, they

Fu turo (vi ve rei, fa la rei, etc.)

I, we shall live
he, she, it, you, they will speak

Con di cio nal (vi ve ria, fa la ria, etc.)

I, we should live
he, she, it, you, they would speak
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GRAMÁTICA INGLESA

Ad vér bios e con jun ções

Os mais co muns são:

como how
onde where
por  que why (em fra ses in ter ro ga ti vas), 

because (em fra ses cau sais)
quando when
en quanto while
an tes de/que before
de pois de/que after
em bora although, though
que that
se if, whether (em fra ses in ter r. in di re tas)
e and
ou or
mas but
tam bém also, too

São mui tos os ad vér bios de modo for ma dos pela adi ção de -ly
ao ad je tivo: obvious (ób vio), obviously (ob via mente).

Os se guin tes ad vér bios, cha ma dos “de fre quên cia”, são co -
lo ca dos en tre o su jeito e o verbo nos tem pos sim ples, en tre o
au xi liar e o verbo nos tem pos com pos tos e de pois das for mas
sim ples de to be:

al ways sempre ra rely raramente
ne ver nunca so me ti mes às ve zes
of ten muitas ve zes usually habitualmente

Pre po si ções

Es tas são as de uso mais fre quente:

a at, to
an tes de before
até till, un til
atrás de behind
atra vés de through, across
com with
con tra against
de of, from (pro ve niên cia)
de pois de after
desde since
du rante during
em at, in (den tro de), into (para den tro de)
em frente de in front of
em torno de about, round
en tre between (dois), among (três ou mais)
para to, for
para com towards
perto de near
por by
sob under, be low (abaixo de)
so bre on (com con tato), over, above (acima de)

Ver bos

Tal como dis se mos, os ver bos in gle ses têm uma con ju ga ção
muito des po jada, pois há ape nas dois tem pos não com pos tos: o
pre sente e o pas sado.

O presente sim ples ex prime uma ação ha bi tual ou re pe tida.
Por exem plo, se dis ser mos she speaks French fluently, da mos a
en ten der que al guém sabe fa lar fluen te mente fran cês, e não
que es teja fa lando na quele mo mento. Para ex pri mir-se o que se
está fa zendo em um dado mo mento, uti liza-se o pre sente con -
tí nuo: I am lear ning En glish.
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Pro no mes re la ti vos e in ter ro ga ti vos

Re la ti vos In ter ro ga ti vos
(que, o qual, etc.) (quem, que, etc.)

de pes soas who / that who
de coi sas which / that what

Ao pro nome in ter ro ga tivo qual cor res ponde tam bém which. Por ve zes, o
pro nome re la tivo fica su ben ten dido: the book you lent me is in te res ting (o li -
vro que você me em pres tou é in te res sante).
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Numerais

Cardinais Ordinais Fracionários

0 zero 10 ten 20 twenty 100 a hundred 1° first /2 half
1 one 11 eleven 21 twenty-one 101 a hundred and one 2° second /3 third
2 two 12 twelve 22 twenty-two 110 a hundred and ten 3° third /4 fourth
3 three 13 thirteen 30 thirty 200 two hundred 4° fourth /5 fifth
4 four 14 fourteen 40 forty 1 000 one thousand 5° fifth /6 sixth
5 five 15 fifteen 50 fifty 1 001 one thousand and one 6° sixth etc.
6 six 16 sixteen 60 sixty 2 000 two thousand 7° seventh
7 seven 17 seventeen 70 seventy 1 000 000 one million 8° eighth
8 eight 18 eighteen 80 eighty 1 000 000 000 one milliard 9° ninth
9 nine 19 nineteen 90 ninety 10° tenth

Pro no mes pes soais e pos ses si vos

Aten ção: Na ter ceira pes soa do sin gu lar, o pos ses sivo con corda em gê nero com o pos sui dor, e não com a coisa pos suída. O pro -
nome da pri meira pes soa do sin gu lar I é sem pre gra fado com maiús cula. No tra ta mento for mal usa-se you.

Pes soais Pos ses si vos Re fle xi vos

pes soa su jeito com ple mento ad je ti vos pro no mes
(eu, tu, etc.) (me, te, etc.) (meu, teu, etc.) (o meu, o teu, etc.)

1ª sing. I me my mine myself
2ª sing. you you your yours your self
3ª sing. masc. he him his his him self
3ª sing. fem. she her her hers her self
3ª sing. neu tro it it its — it self
1ª pl. we us our ours our sel ves
2ª pl. you you your yours your sel ves
3ª pl. they them their theirs them sel ves

Ad je ti vos e pro no mes de mons tra ti vos

este, esta this
es tes, es tas these
esse, essa that
es ses, es sas those
aquele, aquela that
aque les, aque las those

Ad je ti vos e pro no mes in de fi ni dos

Ad je ti vos Pro no mes

al gum some, any (em fra ses ne g. ou in ter r.) —
al guém — someone, so me body, anyone, any body (em fra ses ne g. ou in ter r.)
al guma coisa, algo — something, anything (em fra ses ne g. ou in ter r.)
ne nhum no none
nin guém — nobody, no one
nada — nothing
todo all all
cada every, each —
cada um — everyone, every body
ou tro other other, ano ther
am bos both both
muito much (plu ral many), a lot of much (plu ral many)
pouco little (plu ral few) little (plu ral few)
qual quer any —
qual quer pes soa — anybody
qual quer coisa — any thing
tal such —
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ATRIUM – BLEND

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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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

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
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