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N 
 
nail unha 
narrow limitar 
nation nação 
native nativo 
natural natural 
nature natureza 
near perto 
necessary necessário 
neck pescoço 
to need precisar 
need precisar 
needle agulha 
to neglect negligenciar 
neighbour vizinho 
neither nem 
nerve nervo 
nervous nervoso 
nest ninho 
net internet 
never Nunca 
new Novo 
news notícia 
newspaper jornal 
next Próximo 
nice legal 
night noite 
nobody ninguém 
noise barulho 
noisy barulhento 
none Nenhum 
nonsense Absurdo 
nor nem 
normal normal 
north norte 
nose nariz 
not não 
to note anotar 
 
 
note 

 
 
Nota 

nothing nada 
to notice perceber 
notice aviso prévio 
now agora 
nowhere lugar algum 

number número 
 
O 
 
nurse  

 
 
 
enfermeira 

to obey obedecer 
object objeto 
to observe Observar 
obviously obviamente 
occasion ocasião 
occupation ocupação 
to occupy para ocupar 
ocean oceano 
of do(a) 
off fora, fora ausente desligado. 
to offer oferecer 
office escritório 
official oficial 
often frequentemente 
oil óleo 
old velho 
on em, sobre, no(a) 
once uma vez 
one um 
only só 
to open abrir 
open aberto 
to operate operar 
operation Operação 
opinion opinião 
opportunity oportunidade 
opposite oposto 
or ou 
to order pedir 
order ordem 
ordinary comum 
organ órgão 
to organize organizar 
organization organização 
origin origem 
original original 
other de outros 
otherwise de outra forma 
our nosso 
ours nosso 
out fora, sem, apagado 
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outdoors ao ar livre 
outside lado de fora 
over sobre 
to owe dever 
to own possuir 
owner proprietário 

 
P 
 
packet pacote 
page página 
pain dor 
painful doloroso 
to paint pintar 
pair par 
palace Palácio 
pale pálido 
pan panela 
paper papel 
parcel parcela 
parents pais 
park parque 
part parte 
part-time meio período 
particular especial 
party festa 
to pass passar 
passenger passageiro 
passport Passaporte 
past passado 
path caminho 
patience paciência 
patient paciente 
to pause pausar 
to pay pagar 
pay pagar 
peace Paz 
pen caneta 
pencil lápis 
people pessoas 
perfect perfeito 
to perform atuar 
performance desempenho 
perhaps possivelmente 
permission permissão 
to permit permitir 
person pessoa 
personal pessoal 
petrol gasolina 

to phone Telefonar 
phone telefone 
photo(graph) fotografia) 
to pick escolher 
picture cenário 
piece peça 
pin PIN 
pipe tubo 
to place colocar 
place Lugar, colocar 
plain avião 
to plan planejar 
plan plano 
plane avião 
to plant plantar 
plastic plástico 
to play jogar 
play Toque 
player jogador 
to please agradar 
please por favor 
pleasure prazer 
plenty of muito de 
pocket bolso 
poetry poesia 
to point apontar 
point ponto 
poison Poção 
police polícia 
polite educado 
politics política 
pool piscina 
popular popular 
population população 
position posição 
possession posse 
possibility possibilidade 
possibile possível 
post  postar 
post office agência dos Correios 
pot Panela 
potato batata 
pound libra 
to pour derramar 
powder em pó 
powerful poderoso 
practical prático 
to practise praticar 
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to praise dar elogios 
to pray para rezar 
precious precioso 
to prefer preferir 
prejudice preconceito 
to prepare preparar 
presence presença 
present presente 
president Presidente 
to press pressionar 
pressure pressão 
pretend fingir 
pretty bonita 
to prevent prevenir 
price preço 
pride orgulho 
to print imprimir 
prison prisão 
prisoner prisioneiro 
private privado 
prize prêmio 
probable provável 
problem problema 
to produce para produzir 
product produtos 

production Produção 
professor professor 
profit lucro 
program(me) programa) 
progress progresso 
to promise prometer 
promise promessa 
pronunciation pronúncia 
proof prova 
property propriedade 
to protect proteger 
protection proteção 
proud orgulhoso 
to prove provar 
public público 
pub bar 
to pull puxar 
to punish punir 
punishment punição 
pupil aluno 
purpose objetivo 
push empurrar 
to put colocar, pôr, aplicar, botar 

 
 

 
TRANSLATE:  
 
1. Seu vizinho te observa!  ..........................................................................................................  

2. A enfermeira já conhece o paciente .  .....................................................................................  

3. Você não pode agradar a todos.  ............................................................................................  

4. Me mostre seu passaporte, por favor!  ...................................................................................  

5. Eles tem muito orgulho de seus produtos.  .............................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

6. O correio esta aberto das 8.30 até  às 6h30.  .........................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

7. Talvez o prisioneiro estava na posse de veneno.  ..................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

8. Preste atenção a sua pronúncia!  ...........................................................................................  


