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BASIC ENGLISH 
 
A maior parte das pessoas que estão na internet se comunicam em inglês. Além disto, a 
terminologia utilizada no mundo dos computadores tem origem no dialeto americano. Isto 
para não falar dos manuais, dos livros técnicos, dos artigos, que são quase todos escritos em 
inglês. Assim sendo não poderíamos oferecer um curso sobre internet sem dedicar alguns 
capítulos ao rude dialeto saxão. 
 
Gostaríamos de sugerir um programa de estudos que, com duas horas de trabalho por dia, 
durante três meses, lhe dará conhecimentos suficientes para passar adiante sua mensagem 
e compreender o que os outros estão dizendo. 
 
1)  WITTGENSTEIN 
2)  PRONÚNCIA 
3)  VOCABULÁRIO 
4)  ADJETIVOS 
5)  VERBOS 
6)  DIFICULDADES DE TRADUÇÃO 
7)  TEXTOS: NETSCAPE, IFONE E OGDEN 
 
 
 
1.  WITTGENSTEIN  
 
Cursos de língua estrangeira tendem a cair em duas categorias: aqueles que embora fáceis 
e divertidos, não ensinam muita coisa e aqueles que, tendo a pretensão de dar condições ao 
aluno de ler e falar, tornam-se tão enfadonhos. difíceis e longos que estão ao alcance 
apenas de uma pequena minada de indivíduos altamente motivados e persistentes. 
 
Queremos que este curso seja a exceção. Grandes admiradores que somos do filósofo. 
Matemático e lingüista austríaco Ludwig Wittgenstein, usamos suas teorias a respeito da 
possibilidade de se reduzir as estruturas semânticas da linguagem a umas poucas 
expressões ortogonais. Com isto, esperamos diminuir o esforço do leitor no que tange à 
memorização do vocabulário e das regras gramaticais. 
 
 
Conforme dissemos, Wittgenstein acreditava que é possível se comunicar com umas poucas 
palavras e regras gramaticais. Seu discípulo C. K. Ogden tentou descobrir quais eram estas 
palavras no caso do idioma inglês e concluiu que 16 operações, 600 nomes de coisas, 150 
adjetivos e 84 partículas adverbiais eram suficientes para transmitir qualquer idéia. No total 
Basic English, a linguagem minimalista proposta por Ogden, possui apenas 850 palavras e 
pode ser descrita em uma página! Neste curso, começamos aprendendo a gramática e as 
850 palavras do Basic English. Com isto, você já será capaz de se comunicar em inglês. 
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O passo seguinte será aumentar o seu vocabulário com mais 150 palavras do inglês normal. 
Ao todo, você aprenderá apenas 1000 palavras. Este, entretanto, não é um curso de 
brinquedo, como Ogden mostrou em um livro maravilhoso chamado "The System of Basic 
English". Lá o brilhante discípulo de Willgenstein demonstrou além de qualquer possibilidade 
de refutação que mil palavras são suficientes. De fato, Ogden não só ofereceu um curso 
completo de inglês usando apenas as 850 palavras de seu sistema como também 
apresentou textos sobre vários temas, entre os quais citaremos noticiário, religião, química e 
ficção científica. E não vá pensar que o livro está cheio de perífrases desajeitadas e pouco 
naturais. Tudo tem o sabor de um inglês perfeito, natural, sem mácula, como você terá a 
oportunidade de observar com olhos e mente. Isto porque, aproveitando-nos do fato de que 
os direitos autorais de Ogden já estão vencidos (já se passaram mais de meio século desde 
que ele escreveu "The System of Basic English"), fizemos amplas citações de seu trabalho. 
 
 
 
 
2.  PRONÚNCIA  
 
A maior dificuldade da língua inglesa está na pronúncia. Isto porque a forma escrita das 
palavras inglesas não dá nenhuma pista a respeito de como pronunciá-las. Felizmente os 
dicionários fornecem a pronúncia de cada palavra em um código especial chamado alfabeto 
fonético internacional. Nesta página, fornecemos exemplos do referido alfabeto, que você 
deve estudar cuidadosamente, memorizando a pronuncia de cada letra. Dê especial atenção 
ao "TH", que representa dois sons inexistentes em nossa língua (para produzí-los, coloque a 
língua entre os dentes e tente pronunciar a letra "T" ou "D"). 
 
FATHER, ARM, BATH 
BUT, COME 
MAN, CAT, ANT, BAG 
FATHER, AGO 
BIRD, HEARD 
GET, BED 
IT, BIG 
TEA, SEE, SEA 
HOT, WASH, POT 
SAW, ALL, BALL, THOUGHT 
PUT, BOOK 
TO, YOU 
FLIGHT, LIGHT 
FLAME, PLACE 
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3.  VOCABULÁRIO  
 
 
1)  ALIMENTAÇÃO 
2)  VESTUÁRIO 
3)  CORPO HUMANO 
4)  EDIFICAÇÕES 
5)  UNIVERSAIS 
6)  APRENDENDO AS 850 PALAVRAS 
 
 
 
Mesmo um surdo mudo, sem pronunciar sequer uma palavra, consegue se comunicar 
mostrando os objetos que deseja. Este tipo de consideração levou Ogden a afirmar que as 
palavras mais importantes de uma língua são os nomes de objetos que podem ser 
mostrados. Começaremos então nosso curso aprendendo os nomes de 200 coisas 
mostráveis. 
 
 
 
4.  ADJETIVOS  
 
Adjetivos são palavras que fornecem as propriedades e qualidades de um objeto. Sobre eles, 
você precisa saber os tópicos listados ao abaixo. Para indicar que um objeto possui uma 
qualidade em maior grau que outros, usam-se o comparativo e o superlativo. 
 
1)  PREPOSIÇÃO DOS ADJETIVOS 
2)  PARTICÍPIOS 
3)  GENITIVO 
4)  DE "ABLE" ATÉ  "PAST" 
5)  DE "PHYSICAL" ATÉ "YOUNG" 
6)  ADJETIVOS OPOSTOS 
 
O comparativo é obtido com more ou, em alguns casos, com o sufixo -er. Exemplos: 
 
MARY IS MORE BEAUTIFUL THAN CINDY 
MARY É MAIS BONITA QUE CINDY 
 
JOHN IS QUICKER THAN PAUL 
JOHN É MAIS RÁPIDO QUE PAUL 
 
O superlativo é formado com most. Como se pode ver pelos exemplos seguintes: 
 
MARY IS THE MOST BEAUTIFUI GIRL IN TOWN 
MARY É A MENINA MAIS BONITA DA CIDADE 
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5.  VERBOS  
 
Os verbos apresentam, em geral uma grande dificuldade para quem deseja aprender uma 
língua estrangeira. Ogden contornou esta dificuldade reduzindo o número de verbos do 
Basic English para apenas 16 verbos. 
 
Vamos ver alguns destes 16 verbos? 
 
 1.   COME e  GO 
 
COME Significa "vir'. Este significado básico, porém é alterado pelo acréscimo de 
modificadores. Assim COME UP pode ser traduzido por "levantar-se", "brotar' ou "subir'. Já 
COME DOWN tem o sentido de desmoronar', "cair". O verbo GO que significa "ir' é, de certa 
forma, o oposto de COME e, como este, pode Ter o seu sentido alterado por modificadores. 
 
A seguir apresentamos alguns exemplos de uso de COME e GO com modificadores. Estude 
os referidos exemplos cuidadosamente, pois é graças aos modificadores que você poderá 
falar inglês com apenas 16 verbos! 
 
I COME FROM LONDRES    EU VENHO DE LONDRES 
THE SUN COMES UP    O SOL SE LEVANTA 
 
FLOWERS COME UP    FLORES BROTAM 
PRICES COME DOWN    PREÇOS CAEM 
 
THE WATER COMES UP TO OUR NECK  
A ÁGUA SOBE ATÉ NOSSOS PESCOÇOS 
 
THE MEETING COME TO AN END 
O ENCONTRO CHEGOU AO FIM 
 
THOUGHTS COME INTO THE MIND 
PENSAMENTOS VEM À CABEÇA 
 
2.    MAKE 
 
MAKE Significa "fabrica”.   Veja alguns exemplos de uso deste verbo importantíssimo: 
 
MADE IN CHINA    FABRICADO NA CHINA 
WE MAIKIE CARS    NÓS FABRICAMOS CARROS 
MEN MAKE CLOTH WITH THE WOOL HOMENS FAZEM ROUPAS COMA LÃ 
TO MAKE A DECISION   TOMAR UMA DECISÃO 
TO MAKE HISTORY    FAZER HISTóRIA 
TO MAKE A QUESTION   FAZER UMA PERGUNTA 
TO MAKE MONEY    FAZER (ISTO É GANHAR) DINHEIRO 
TO MAKE A FRIENDS   FAZER AMIGOS 
HE MADE THE ADDITIONS   ELE FAZ AS CONTAS 
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3.  PUT e TAKE 
 
PUT Significa "colocar', "por". 
 
TAKE ONE!      PEGUE UM! 
WE PUT THE MONEY IN THE BANK.  NÓS COLOCAMOS O DINHEIRO NO BANCO 
THEY TAKE OUR MONEY AND KEEP IT  ELES PEGAM NOSSO DINHEIRO E O 
GUARDAM. 
I PUTS THE BOXES ON THE TABLE  EU PONHO AS CAIXAS SOBRE A MESA 
HE PUTS THE BOXES ON THE TABLE  ELE COLOCA AS CAIXAS SOBRE A MESA 
I PUT IT ON THE TABLE YESTERDAY  EU O COLOQUEI SOBRE A MESA ONTEM 
HE PUT IT ON RECORD    ELE O PÔS NO REGISTRO 
THE JUDGE PUT HIM IN PRISION   O JUIZ O COLOCOU NA PRISÂO 
SHE PUT THE CAT OUT OF THE HOUSE  ELA PÓS O GATO PARA FORA DA CASA 
HE TOOK THE MONEY    ELE PEGOU O DINHEIRO 
HE TAKES THE MONEY    ELE PEGA O DINHEIRO 
TO TAKE A CHANCE    ARRISCAR (PEGAR UMA CHANCE) 
TO TAKE A COLD     PEGAR UM RESFRIADO 
TO TAKE A DRINK     TOMAR UMA BEBIDA 
TO TAKE A DECISION    TOMAR UMA DECISÃO 
TO TAKE A LOOK     DAR UMA OLHADA 
TO TAKE A SIDES     TOMAR UM PARTIDO 
TO TAKE A WALK     DAR UM PASSEIO 
WE TAKE OFF OUR CLOTHING   NÓS TIRAMOS NOSSA ROUPA 
WE PUT ON OUR HAT    NÓS TIRAMOS NOSSO CHAPÉU 
 
 
4.  GIVE e GET 
 
GIVE Significa "dar", e GET significa "ganhar” conseguir' e até mesmo "ficar', "tomar-se". 
Como os outros verbos do inglês, estes significados fundamentais podem ser alterados por 
modificadores. 
 
 
TO GET MARRIED    CASAR-SE 
TO GIVE A NAME    DAR UM NOME 
TO GET OLD     FICAR VELHO 
TO GIVE A LOOK    DAR UMA OLHADA 
TO GET MONEY    GANHAR DINHEIRO 
TO GET A SHOCK    LEVAR UM CHOQUE 
TO GIVE A TALK    DAR UMA PALESTRA 
TO GIVE NA ANSWIER   DAR UMA RESPOSTA 
TO GET EXPERIENCE   GANHAR EXPERIÊNCIA 
TO GET NEAR THE END   APROXIMAR-SE DO FIM 
THE BIRDS GET FOOD   AS AVES GANHAM COMIDA 
WE GET THE FOOD READY  NÓS PREPARAMOS O ALIMENTO 
WE GIVE FOOD TO THE BIRDS  NÓS DAMOS COMIDA PARA AS AVES 
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ADJETIVOS DE AÇÃO 
 
Basic English tem apenas 16 palavras do tipo que nós denominamos verbos. Cada uma 
delas possui 3 formas. A primeira é usada para formar o presente com os pronomes I (eu), 
YOU (você), WE (nós), YOU (vocês), THEY (eles, elas). A Segunda forma é usada no 
presente de HE (ele), SHE (ela) e IT. A terceira forma é usada para o passado de todas as 
pessoas. Tomemos um caso concreto. O operador GIVE  possui as formas GIVE – GIVES -
GAVE, Veja como elas são usadas com os diferentes pronomes: 
 
Primeira forma: 
 
I GIVE BOOKS TO MARY EU DOU LIVROS A MARY 
YOU GIVE BOOKS TO ME EU DOU LIVROS PARA MIM 
WE GIVE BOOKS TO YOU NOS DAMOS LIVROS PARA VOCÊ 
YOU GIVE BOOKS TO ME VOCÊS SÃO LIVROS PARA MIM 
THEY GIVE BOOKS TO ME ELES DÃO LIVROS PARA MIM 
 
Segunda forma: 
 
MARY GIVES ME BOOKS MARY ME DÁ LIVROS 
HE GIVES ME BOOKS ELE ME DÁ LIVROS 
 
Terceira forma: 
 
I GAVE YOU A BOOK EU TE DEI UM LIVRO 
HE GAVE ME A BOOK ELE ME DEU UM LIVRO 
HE GAVE YOU A BOOK NOS TE DAMOS UM LIVRO 
 
Para terminar esta lição, aqui está a lista completa das três formas de todos os 16 
operadores. Observe que, na maioria dos casos, a Segunda forma é obtida da primeira pelo 
acréscimo de um 'S. 
 
I COME  EU VENHO 
HE MAKE  ELE FAZ 
HE COME  ELE VEM 
I MADE  EU FIZ 
I CAME  EU VIM 
I PUT   EU PONHO 
I GET   EU GANHO 
HE PUTS  ELE PÕE 
HE GETS  ELE GANHA  
I PUT   EU PUS 
I GOT   EU GANHEI  
I SEEM  EU PAREÇO 
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IT SEEMS  PARECE 
HE GOES  ELE VAI  
IT SEEMED  PARECEU 
I WENT  EU FUI  
I TAKE  EU PEGO 
I KEEP  EU GUARDO 
HE TAKE  ELE PEGA 
HE KEEPS  ELE GUARDA 
I TOOK  EU PEGUEI 
I KEPT  EU GUARDEI 
I DO   EU FAÇO 
I LET   EU DEIXO 
HE DOES  ELE FAZ 
HE LETS  ELE DEIXA 
I DID   EU FIZ 
I LET   EU DEIXEI 
I HAVE  EU TENHO 
I MAKE  EU FAÇO 
HE HAS  ELE TEM 
I HAD   EU TIVE 
HE SEES  ELE VÊ 
I SAY   EU DIGO 
I SAW   EU VI 
HE SAY  ELE DIZ 
I SEND  EU ENVIO 
I SAID   EU DISSE 
HE SENDS  ELE ENVIOU 
I SEE   EU VEJO 
I SENT  EU ENVIEI 
 
 
 
 
VERBOS AUXILIARES 
 
O Inglês, mais até do que o Português costuma usar um verbo auxiliar para especificar a 
conjugação de outro. Um par de exemplos servirá para ilustrar esse ponto: 
 
I TAKE ONE    EU VOU PEGAR UM 
I AM SINGING IN THE RAIN  EU ESTOU CANTANDO NA CHUVA 
 
No primeiro exemplo, am (= estou) é o verbo auxíliar. O verbo principal é singing 
(cantando). No segundo exemplo, o verbo auxiliar é wiII (vou), e o principal, take (pegar). 
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SER E ESTAR 
 
O Operador BE pode significar tanto SER quanto ESTAR. No presente, ele tem três formas: 
 
I AM ABLE   EU SOU COMPETENTE 
YOU ARE ABLE  VOCÊ É COMPETENTE 
HE IS ABLE   ELE É COMPETENTE 
 
No passado apenas duas: 
 
HE WAS ABLE  ELE ERA COMPETENTE 
THEY WERE ABLE  ELES ERAM COMPETENTES 
 
Perguntas com o operador BE se fazem por inversão: 
 
AM I ABLE?    SOU EU COMPETENTE? 
IS SHE BEAUTIFUL?  ELA IT BONITA? 
ARE YOU A FARMER? É VOCÊ FAZENDEIRO? 
 
À negação se faz com NOT depois da forma apropriada de TO BE 
 
 
SHE IS NOT BEAUTIFUL  ELA NAO É BONITA 
I AM NOT ABLE   EU NÃO SOU CAPAZ 
YOU ARE NOT A FARMER  VOCÊ NÃO É FAZENDEIRO 
 
Em Basic English, expressa-se ação em andamento com o operador TO BE seguido por uma 
palavra contendo terminação ING, a qual equivale ao sufixo NDO do português. 
 
I AM READING A BOOK  EU ESTOU LENDO ESTE LIVRO 
THE BABY IS SMILING  O BEBÊ ESTÁ SORRINDO 
HE WAS WRITING A LETTER ELE ESTAVA ESCREVENDO UMA CARTA 
 
 
 
 
 
APRENDENDO AS 850 PALAVRAS 
 
Você talvez esteja desanimado diante do difícil tarefa que é memorizar as 850 palavras do 
Basic English. Se você decorar 20 palavras por dia, levará pelo menos quarenta dias para 
chegar ao fim do vocabulário minimalista de Ogden!. Isto, naturalmente, se tiver a 
perseverança necessária para não desistir no meio do caminho. Mas não desanime. A 
situação não é tão negra como parece a primeira vista. Para começar, existem 12 palavras 
que são exatamente iguais em português e em Basic English. Estas palavras podem ser 
vistas na caixa ao lado. 
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Além das palavras exatamente iguais, existem outras que são muito parecidas. Por exemplo, 
algumas diferem apenas pela ausência da Ultima letra. Há também palavras nas quais basta 
traduzir o sufixo para se obter a forma em português. 
 
Várias palavras do português foram tomadas de empréstimo do inglês. Outras tantas são 
palavras francesas que vieram para a nossa língua e também foram para o idioma de 
Shakespeare. Entre estas palavras podemos citar chance (dê-me uma chance), committee, 
cover (banda cover), humor, crack (para nós crack é aquela droga que rocha o cérebro), bit 
(dados no computador), etc. 
 
Treinando o seu inglês e a sua pronúncia 
 
INGLÊS  PRONÚNCIA  TRADUÇÃO 
account  ekáunt  conta, cálculo 
ancient  ânchent  antigo, ancião 
answer  énsàr    resposta, responder 
any   êni   algum, alguma, qualquer, algo 
anybody  êni-bôdi  alguém, qualquer pessoa 
anyhow  èní-han  de qualquer maneira 
anything  énithin   qualquer ou alguma coisa c/else qualquer coisa mais 
anyway  áni-uei  de qualquer maneira 
Colour   kâlar   cor 
Committee  comíti   comitê 
Company  kômpeni  companhia 
Comparison  compérison  comparação 
Condition  condíchan  condição 
Confort  kán-fort  conforto 
Connection  konékcharn  conexão 
Conscius  cânciâs  consciente 
Control  kontrôul  controle 
Cook   kuk   cozinheiro 
Copetition  kompetichan  competição 
Copper  kupar   cobre, tanoeiro 
Copy   kópi   cópia 
Cork   kôrk   rolha, cortiça 
Cotton   kóten   algodão 
Cough   kóf   tosse 
Country  kântri   país, campo, região 
Cover   kåvar   tampa 
Crack   krék   ruptura, fenda, racha, greta 
Credit   krédit   crédito 
Crime   kráim   crime 
Crush   kràch   colisão, esmagamento, compressão 
Cry   cry   choro, grito 
Current  kârent   corrente 
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Cut   cát   cortado, retalhado 
Damage  démidj   dano, estrago 
Danger  déindjar  perigo 
Daughter  dótar   filha 
Day   dêi   dia 
Death   déth   morte 
Debt   dét   divida, débito 
Decision  dissijan  decisão 
Degree  digrí   grau, diploma 
Dependent  dependent  dependente 
Design  dizáin   desenho, desígnio 
Desire   dizáir   desejo 
Destruction  distrâkchan  destruição 
Detail   ditêil   detalhe 
Development  divéiopment  desenvolvimento 
Digestion  didjéstchan  digestão 
Direction  di-rékchan  direção 
Discovery  diskãvri  descoberta 
Discussion  diskáchan  discussão 
Disease  dizíz   doença 
Disgust  disgàst  desgosto 
Distance  distence  distância 
Distribution  stribiúchan  distrIbuição 
Division  divíjan   divisão 
Doubt   dáut   dúvida 
Drink   drink   bebida 
Driving  dráivín  dirigir carro 
Clust   dâsti   poeira 
anywhere  i-uér   em qualquer parte 
at any rate  éni-reit  de qualquer jeito 
atraction  étrachan  atração 
attachment  étchement  afeição, dedicação 
attack   eték   ataque 
attempt  etémpt  tentar, atentar 
attend   etênd   atender, assistir, presenciar, servir, acompanhar 
attention  etênchan  atenção 
authority  othóriti  autoridade 
autor   ôthar   autor, escritor 
avail   evêil   servir, utilizar, tirar partido, vantagem 
avaílable  evêilebal  disponível, útil 
aver   evâr   afirmar 
average  ávaridj   média, proporção, cota, avaria 
award   euôrd   prêmio 
aware   euér   consciente 
awas   heuóch  superfície, a boiar, inundado 
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awe   ó   temor, respeito, veneração, impor respeito 
ay   êi   sempre 
aye   à   sim 
back   bék   costas, dorso 
balance  bélence  balança, equilíbrio 
base   béiss   firmar, base 
beautifl place  iúltiful pleiç  lugar bonito 
behaviour  bi-hêiiar  comportamento 
belief   nilíf   crença, credo 
birth   bârth   nascimento 
bit   bit   bocado,dentada, um pouco, ponta 
blood   blâd   sangue 
bloody   blâdy   sangrento 
blow   blóun   golpe, sopro 
body   bódi   corpo 
brass   bráss   latão, bronze 
breath   bréth   sopro, respiração 
bright moon  bráit múnn  lua brilhante 
brother  brâdhar  irmão 
building  bílding   edifício 
bum   bârn   queimadura, por fogo 
burst   bârst   estouro, ruptura 
business  bizness  negócios 
butter   bâtar   manteiga 
canvas  kênvas  tons, lona, tela, campanha eleitoral, inspeção 
care   kér   cuidado, proteção 
cause   kóz   causa 
chalk   tchók   giz 
chance  tchênce  sorte, chance 
change  tchêndj  mudança, câmbio 
chief   tíf   principal 
clean   clín   limpo 
clear   clír   claro 
cloth   klóth   pano, roupa 
coal   kóul   carvão, brasa 
general  djèneral  general, geral 
glass   gléss   vidro 
gold   gõuld   ouro 
gone   gôun   ido 
good   gúd   bom 
goverriment  góvêr-nment  governo 
grain   gréin   grão 
grass   grás   grama, capim 
great   grêit   grande 
grey   grêi   cinza, cinzento 
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gripe   gráip   cólicas, lamuriar-se 
ground  gráund  terra 
group   grúp   grupo 
grow   grôu   crescimento 
guide   gáid   guia 
half   háf   metade, meio, dividido 
hanging  rânguên  dependurado 
happy   répi   feliz 
harbour  hárbar   porto 
hard   rárd   difícil, duro 
harmony  hármoni  harmonia 
hate   rêit   ódio 
healthy  éufi   saudável 
heat   rít   calor 
help   rélp   ajuda 
high   ráit   alto, elevado 
history   stôury   história 
hole   rôul   buraco 
hollow   róulou   oco 
hope   roulp   esperança 
hour   áuar   hora 
humour  hiúmar  humor 
ice   áissi   gelo 
idea   aicifia   idéia 
important  impôrtant  importante 
impulse  impálse  impulso 
increase  inkriss   incremento 
industry  índastri  indústria 
ink   ink   tinta 
insect   inseld   inseto 
instrument  instrument  instrument 
insurance  inchúrence  seguro 
interest  in-truêst  interesse, juro 
invention  invênchan  invenção 
iron   áiron   ferro 
jeily   djéli   geléia 
join   djóin   junção,ligação 
journey  djúmi   viagem 
judge   djâdji   juiz 
jump   djâm   pulo, salto 
kick   kík   chute 
kind   káind   gentil, bondoso 
early   ârli   matinal 
earth   arf   terra 
edge   écij   borda, beirada 
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education  edukêichan  educação 
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effect   ifekt   efeito 
elastic   elástek  elástico 
electric  iléktdk   elétrico 
else   élç   outro 
end   ênd   fim 
enyone  ôniuan  qualquer um 
enything  ênithín  qualquer ou alguma coisa 
equal   íkual   igual 
error   érar   erro 
event   ivênt   evento 
example  ikzêmpal  exemplo 
exchange  ikstchêndj  troca 
existence  ekzistence  existência 
experience  ekspírience  experiência 
expert   éksparl  especialista 
fact   fékt   fato 
fake   fêik   falso 
fali   fól   queda,despenhadeiro 
family   fêmili   família 
far   fár   longe, remoto 
fat   fét   gordo 
father   fadhar   pai 
favour   fêivar   favor 
fear   fir   medo 
feeling   filin   sentimento, sensação 
fellow   félou   indivíduo camarada 
female  fímeil   fêmea, feminino 
fertile   fârtil   fértil 
fiction   fikchan  ficção 
field   fild   campo 
fight   fâit   luta 
fire   fáir   fogo 
first   fârst   primeiro 
fixed   fixeci   fixo 
flame   flêim   chama 
flat   fiét   apartamento, plano, achatado 
flight   fiáit   vôo, fuga 
flower   fláuar   flor 
fold   fôuld   dobra, prega, curral 
food   fud   comida 
force   fórss   força 
form   fórm   forma 
free   frí   livre, grátis 
frequent  fríquent  frequente 
friend   frênd   amigo 
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front   frônt   frente 
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fruit   frut   fruta 
full   fól   cheio 
funny   fâni   divertido 
music   miúzic   música 
name   nêim   nome 
nation   néicham  nação 
natural  néchural  natural 
necessary  necesséri  necessário 
need   níd   necessidade 
new   níu   novo 
news   niúz   notícia, novidades 
night   náit   noite 
noise   nóiz   barulho 
normal  nôurmal  normal 
note   nôut   nota 
number  nam-bêr  número 
observation  óbsârvêicham  observação 
offer   ófâr   oferta 
oil   óiôu   óleo 
open   ôupen   aberto 
operation  ópenhicham  operação 
opinion  ópíniâm  opinião 
arder   órdâr   ordem, pedido 
organizafion  ôrganizêicham organização 
ornament  ôrná-mènt  amamento 
owner   óunêr   proprietário 
page   pêidj   página 
pain   pèin   dor 
paint   pênt   pintura 
paper   pêipâr   papel 
parallei  péralel  paralelo 
part   pârt   parte 
past   pést   passado 
paste   pêist   pasta 
payment  pèiment  pagamento 
peace   píss   paz 
person  púrsên  pessoa 
physical  físicól   físico 
place   pléice   lugar 
plant   plant   planta 
play   plêi   brinquedo, brincadeira 
pleasure  plédjur  prazer 
point   póint   ponto 
poison   póisân   veneno 
polish   pólich   polimento, lustro, brilho 
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poor   pôr   pobre 
porter   pórdhâr  portador, carregador 
position  pósichan  posição 
possible  póssibal  possível 
powder  páudher  pó 
power   páuer   poder 
present  pré-sent  presente 
price   práice   preço 
kiss   kêss   beijo 
knowiedge  nól-ledj  conhecimento 
land   lànd   terra 
language  lán-guédj  linguagem 
laugh   lif   riso 
law   ló   lei 
leadi   lead   chumbo, grafite 
leaming  líci   aprendizado 
leather  lédhár   couro 
letter   létar   carta 
levei   lévou   nível 
lift   líft   elevador (ato de levantar) 
light   láit   luz 
limit   li-mêt   limite 
linen   lânem   linho (roupa de cama) 
liquid   lí-qued  líquido 
list   líst   lista 
living   lívin   vivente, vívendo 
long   lóng   longo 
look   lúk   olhar 
loss   lós   perda 
love   lóv   amor 
machine  maxín   máquina 
male   mèal   macho 
man / mem  mên / mén  homem / homens 
manager  mánédjr  gerente 
mark   márk   marca 
market  márkêt  mercado 
married  mér-ríd  casado 
mass   méss   massa 
match   métch   igual, fósforo, igualar, casar 
material  matírial  material 
meal   mil   alimento, refeição 
measure  mé-djúr  medida 
meat   mit   carne, alimento 
medical  médicol  médico 
meeting  mí-dêm  encontro 
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memory  mê-mourí  memória 
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metal   méciou  metal 
micidie  mídôu   meio 
military  milítéri   militar 
milk   mílk   leite 
mind   máind   mente 
mine   máine   mina 
minute  mínit   minuto 
mist   mist   névoa, neblina 
money  mâní   dinheiro 
month   mônf   mês 
moming  mórnin  manhã 
mother  má-dhâr  mãe 
motion  mouchan  movimento 
mountain  mân-then  montanha 
move   múv   movimento 
print   print   impressão 
private  práivét  privado 
probabie  pró-babói  provável 
process  prócess  processo 
produce  pródiuç  produto 
profit   profét   lucro 
property  própêri  propriedade 
prose   prôuz   prosa 
protest  prodêst  protesto 
pull   pul   puxar 
punishment  piúnèshment  punição 
purpose  purpèz  propósito, objetivo 
push   puch   empurrão 
quality   quálidjí  qualidade 
question  quéstiàm  questão 
quick   kuík   rápido 
quiet   kuiáet   quieto 
rain   rêm   chuva 
range   rèmdj   extensão, distância 
rate   réit   razão, relação, proporção 
ray   rêi   raio 
reaction  nakcham  reação 
reading  rídérn   leitura 
ready   rédí   pronto 
reason  ríisân   razão 
reation  rlicham  relação 
Record  recórd   registro, gravação 
red   réd   vermelho 
regret   ué-guét  arrependimento 
regular  réguiúlar  regular 
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religion  relidjân  religião 
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representative ré-presentativ representante, deputado 
request  ré-quést  pedido 
respect:  respéct  respeito 
responsible  responsiból  responsável 
rest   rést   descanso 
reward  rí-uórd   recompensa 
rhythm  riffim   ritmo 
rice   náiç   arroz 
right   ráit   direito, reto, correto 
ríver   rlvâr   rio 
road   rôud   estrada 
roll   róu   rolo, rolagem 
room   rrum   uarto 
round   râund   redondo 
rub   râb   esfrega, atrito 
rule   rul   regra, régua 
run   rân   corrida 
salt   sólt   sal 
same   sêim   mesmo 
sand   sând   areia 
scale   skêial   escala 
science  sáienç   ciência 
screen  scrín   tela 
sea   si   mar 
seat   sít   assento, cadeira 
second  sé-kand  segundo 
secretary  sékreterí  secretária 
selection  selék-cham  seleção 
self   sélf   a própria pessoa (si mesmo) 
sense   sénç   sentido 
separate  séparet  separado 
serious  síriez   sério 
servant  sêr-vênt  servo, empregado 
sex   séx   sexo 
shade   shêid   sombra 
shake   chêik   sacudida 
shame  chêim   vergonha 
sharp   shárp   agudo, afiado, perito 
shock   chók   choque 
side   sáid   lado 
sign   sáin   sinal 
silk   sílk   seda 
silver   silvår   prata 
sister   sístâr   irmã 
síze   sáiz   tamanho 
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sleep   slíp   sono 
slip   slêp   escorregão 
slope   slôup   declive 
smash   sméch   quebra, rompimento 
smell   smél   cheiro 
smile   smáil   sorriso 
smoke   smôuk   fumaça 
smooth  smúf   liso 
sneeze  sníz   espirro 
snow   snôu   neve 
scap   sôup   sabão, sabonete 
society  soçáieti  sociedade 
son   sân   filho 
song   sóng   canção 
sort   sôrt   tipo, espécie, classificar 
sound   sáud   som 
soup   súp   sopa 
space   spêice   espaço 
stage   stêidj   estágio 
start   stárt   partida 
statement  stêitment  declaração 
steam   stín   vapor 
steel   stél   aço 
step   stép   degrau 
sticky   stêki   grudento 
stiff   stêf   rígido 
stitch   stêtch   ponto de costura 
stone   stôune  pedra 
stop   stóp   parada 
story   stôuri   história 
straight  strêit   reto 
stretch  strétch  esticar (ato) 
strong   stróng   forte 
structure  stráktchúr  estrutura 
substance  sábstenç  substância 
sudden  sâdn   repentino 
sugar   shugar  açúcar 
suggestion  sadjéstiâm  sugestão 
summer  sâmêr   verão 
support  supôrt   suporte 
surprise  sârpraiz  surpresa 
sweet   suít:   doce 
swim   suim   natação 
system  sistên   sistema 
taik   tólk   fala 
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tali   tjái   alto 
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teste   têist   gosto 
tax   téx   taxa 
teaching  títchin   ensino, aula 
tendency  ten-den-cí  tendencia 
test   tést   teste 
theory   tilourl   teoria 
thick   tík   apertado 
thing   fin   coisa 
thought  fót   pensamento 
thunder  tander   trovão 
time   táim   tempo 
tin   tim   estanho, lata 
tired   tjáired   cansado 
top   tóp   topo 
touch   tôtchi   toque 
trade   tribide   comércio 
transport  trânspôrt  transporte 
trick   trík   engano, fraude, truque 
trouble  truábal  dificuldade, transtorno 
true   tjúu   verdade 
tum   tânn   volta 
twist   tuíst   distorção 
unit   iúnit   unidade 
use   iúz   uso 
value   váliu   valor 
vase   vêiç   vaso, navio 
verse   vêrs   verso 
view   viu   vista 
violent   váiolent  violento 
voice   vóiç   voz 
waiting  uéidên  esperando, atendente 
walk   uólk   caminhada 
war   uór   guerra 
warm   uórm   morno, quente 
wash   uásh   limpeza, ato de lavar 
waste   uêst   desperdício 
water   wádhâr  água 
wave   uéiv   onda 
wax   uéks   cera 
way   uéi   caminho, meio 
weather  uédbr   tempo (meteorológico) 
week   uík   semana 
weight   uêit   peso 
wet   wét   molhado 
wide   uáiald   largo 
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wind   uáind   vento 
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wine   uáing   vinho 
winter   uíntâr   inverno 
wise   uáiss   sábio 
woman  uúman  mulher 
womanlike  uúmanláik  feminino, afeminado 
wornen  uímen   mulheres 
wood   uúd   madeira, floresta 
wool   uúl   lã 
wool   uúl   lã ou similar 
word   uôrd   palavra 
work   uôrk   trabalho 
worm   uârm   verme, arrastar-se 
wound   uúnd   ferida 
writing   ráiden   escrita 
x-ray   éks-rêi  raio x 
year   íer   ano 
yellow   iélou   amarelo 
young   ióng   jovem 
zipper   zipar   zíper 
 
 
Leia em voz alta: 
 
Pall me too and key joe 
Too much Far off and pay she free to! 
Will care come her past tell the car knee! 
 
 
 
 
100 palavras mais utilizadas em conversações em inglês: 
 
1.    a, an 
2.    after 
3.    again 
4.    all 
5.    almost 
6.    also 
7.    always 
8.    and 
9.    because 
10. before 
11. big 
12. but 
13. (I) can 
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14. (I) come 
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15. either/or 
16. (I) find 
17. first 
18. for 
19. friend 
20. from 
21. (I) go 
22. good 
23. goodbye 
24. happy 
25. (I) have 
26. he 
27. hello 
28. here 
29. how 
30. I 
31. (I) am 
32. if 
33. in 
34. (I) know 
35. last 
36. (I) like 
37. little 
38. (I) love 
39. (I) make 
40. many 
41. one 
42. more 
43. most 
44. much 
45. my 
46. new 
47. no 
48. not 
49. now 
50. of 
51. often 
52. on 
53. one 
54. only 
55. or 
56. other 
57. our 
58. out 
59. over 
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60. people 
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61. place 
62. please 
63. same 
64. (I) see 
65. she 
66. so 
67. some 
68. sometimes 
69. still 
70. such 
71. (I) tell 
72. thank you 
73. that 
74. the 
75. their 
76. them 
77. then 
78. there is 
79. they 
80. thing 
81. (I)think 
82. this 
83. time 
84. to 
85. under 
86. up 
87. us 
88. (I) use 
89. very 
90. we 
91. what 
92. when 
93. where 
94. which 
95. who 
96. why 
97. with 
98. yes 
99. you 
100. your 
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