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1. A (êi) → um, uma

25. Back (bék) → voltar

2. About (abaut) → sobre

26. Be (bi) → ser / estar

3. Above (abov) → em cima de (sem contato físico)

27. Because (bicôz) → porque

4. Add (éd) → adicionar

28. Been (bin) → sido / estado

5. After (after) → depois

29. Before (bifor) → antes

6. Again (eguein) → novamente

30. Began (bigen) → começou

7. Air (ér) → ar

31.Begin (begin) → começar

8. All (ol) → todos

32. Being (biin) → sendo / estando, ser / estar

9. Almost (olmost) → quase

33. Below (bilou) → em baixo de

10. Along (along) → ao longo de

34. Between (bituin) → entre

11. Also (ólso) → também

35. Big (big) → grande

12. Always (óluêis) → sempre

36. Book (buk) → livro

13. An (en) → um, uma (antes de vogal)

37. Both (bots) → ambos (o "s" sublinhado deve ser
somente soprado, não pronunciado)

14. And (end) → e
15. Animal (ênimal) → animal
16. Another (anoder) → um outro
17. Answer (ênsuer) → resposta, responder
18. Any (êni) → qualquer (formas negativas ou
interrogativas)
19. Are (ar) → (você) é / está, (nós) somos / estamos,
(vocês/eles) são / estão
20. Around (araund) → por volta de, ao redor de
21. As (és) → como
22. Ask (ésk) → pedir, perguntar
23. At (ét) → no, na
24. Away (óuêi) → longe

38. Boy (bói) → garoto
39. But (bât) → mas
40. By (bái) → por, pelo
41. Call (col) → chamar
42. Came (queim) → veio
43. Can (ken) → pode, poder (verbo)
44. Car (car) → carro
45. Carry (kery) → carregar
46. Change (tchenj) → muda, mudar
47. Children (tchildren) → crianças
48. City (sití) → cidade
49. Close (cloz) → fechar

50. Come (cam) → vi

82. Form (form) → forma

51. Could (culd) → poderia

83. Found (faund) → achou

52. Country (cauntri) → país

84. Four (fór) → quatro

53. Cut (cât) → cortar

85. From (from) → de

54. Day (dêi) → dia

86. Get (get) → pegar

55. Did (did) → fez

87. Girl (gérl) → menina, garota

56. Different (diffrent) → diferente

88. Give (giv) → dar

57. Do (du) → fazer (verbo auxiliar usado com eu, você,
nós, vocês, eles / elas)

89. Go (go) → vai

58. Do (du) → fazer (verbo usado com eu, você, nós,
vocês, eles / elas)
59. Does (daz) → fazer (verbo usado com ele / ela / isso)
60. Don't (dont) → não faça / oposto de "do"
61. Down (daun) → para baixo
62. Each (itch) → cada
63. Earth (ârs) → terra (o "s" sublinhado deve ser
somente soprado, não pronunciado)

90. Good (gud) → bom
91. Got (gót) → pegou
92. Great (grit) → grande, ótimo
93. Group (grup) → grupo
94. Grow (grôu) → crescer
95. Had (rréd) → tinha
96. Hand (rrend) → mão
97. Hard (rrard) → difícil

64. Eat (it) → comer

98. Has (rrés) → ter (usado para ele / ela)

65. End (end) → terminar, fim

99. Have (rrév) → ter (eu, nós, eles/elas)

66. Enough (ênóf) → bastante, chega

100. He (rri) → ele

67. Even (iven) → até mesmo

101. Head (rréd) → cabeça

68. Every (evri) → todo / cada um

102. Hear (rrir) → ouvir

69. Example (egzempô) → exemplo

103. Help (rrelp) → socorro / ajuda, socorrer / ajudar

70. Eye (ái) → olho

104. Her (rrêr) → dela

71. Face (fêis) → encarar, face

105. Here (rrir) → aqui

72. Family (fêmili) → família

106. High (rrái) → alto, lugar alto

73. Far (far) → longe

107. Him (rrim) → ele, a ele (como objeto de um verbo)

74. Father (fader) → pai

108. His (rris) → dele

75. Feet (fit) → pés

109. Home (rrôm) → lar

76. Few (fiu) → alguns, poucos

110. House (rrauz) → casa

77. Find (faind) → encontrar, achar

111. How (rrau) → como

78. First (fêrst) → primeiro, primeira

112. I (ái) → eu

79. Follow (fálô) → seguir, acompanhar

113. Idea (áidia) → ideia

80. Food (fud) → comida

114. If (êf) → se

81. For (for) → para

115. Important (importent) → importante

116. In (in) → em, dentro de

150. Mean (min) → querer dizer, significar

117. Into (intchu) → para dentro

151. Men (men) → homens

118. Is (ês) → é / está

152. Might (mait) → poderia

119. It (êt) → isso

153. Mile (máiôu) → milha

120. Its (êts) → ele / dele (usado para objeto ou animal)

154. Miss (mis) → errar, não acertar / sentir falta de

121. It's (êts) → isso é

155. More (mor) → mais

122. Just (djâst) → só, apenas

156. Most (môst) → maioria

123. Keep (kip) → manter, guardar

157. Mother (mader) → mãe

124. Kind (kaind) → tipo / gentil

158. Mountain (mauntein) → montanha

125. Know (nou) → saber

159. Move (muv) → mover

126. Land (lend) → terra (substantivo) / aterrizar (verbo)

160. Much (mâtch) → muito

127. Large (lardj) → grande

161. Must (mâst) → dever, no sentido de obrigação
(verbo)

128. Last (lést) → último
129. Later (leiter) → mais tarde
130. Learn (lêrn) → aprender
131. Leave (liv) → deixar
132. Left (left) → esquerda / restou (o que sobrou)

162. My (mai) → meu, minha, meus, minhas
163. Name (nêimi) → nome (o "i" sublinhado não é
pronunciado)
164. Near (nir) → perto de

133. Let (let) → deixar

165. Need (nid) → precisar, necessitar (verbo) /
necessidade (substantivo)

134. Letter (leter) → carta / letra

166. Never (never) → nunca

135. Life (laif) → vida

167. New (niu) → novo, nova

136. Light (lait) → luz ou leve

168. Next (nekst) → próximo, próxima

137. Like (laik) → gostar (verbo) / semelhante

169. Night (nait) → noite

138. Line (lain) → linha

170. No (no) → não

139. List (list) → lista

171. Not (not) → não

140. Little (lirôu) → pequeno / pouco

172. Now (nau) → agora

141. Live (liv) → viver, morar

173. Number (nâmber) → número

142. Long (long) → longo

174. Of (of) → de, do(s), da(s)

143. Look (luk) → olhar (verbo)

175. Off (of) → desligado, fora de

144. Made (meid) → feito, fez

176. Often (ofen) → frequentemente

145. Make (meik) → fazer

177. Oil (oil) → óleo, petróleo

146. Man (men) → homem

178. Old (ôld) → velho

147. Many (meni) → muito, muitos

179. On (on) → em cima de, sobre

148. May (mei) → maio (mês) / poder (verbo)

180. Once (uans) → uma vez

149. Me (mi) → eu

181. One (uan) → um, uma (numeral)

182. Only (onli) → só

213. Seem (sim) → parecer (verbo)

183. Open (ôpen) → aberto

214. Sentence (sentens) → frase

184. Or (or) → ou

215. Set (set) → conjunto, jogo

185. Other (óder) → outro(a)(s)

216. She (xi) → ela

186. Our (auór) → nosso(a)(s)

217. Should (xuld) → deveria

187. Out (aut) → fora

218. Show (xôu) → mostrar

188. Over (over) → em cima de

219. Side (sáid) → lado

189. Own (óun) → próprio

220. Small (smol) → pequeno

190. Page (peidj) → página

221. So (sô) → então

191. Paper (pêiper) → papel

222. Some (sam) → algun(s), alguma(s)

192. Part (part) → parte

223. Something (samfin ???) → algo, alguma coisa

193. People (pípôu) → pessoas, gente

224. Sometimes (samtaims) → algumas vezes

194. Picture (pictchur) → imagem, quadro, foto

225. Song (song) → canção, música

195. Place (plâis) → lugar, local

226. Soon (sun) → logo, em breve

196. Plant (plent) → planta (vegetal ou planta de casa),
fábrica

227. Sound (saund) → som (substantivo) / soar (verbo)

197. Play (plêi) → jogar, brincar
198. Point (point) → apontar (verbo), ponto
(substantivo)
199. Put (pât) → posicionar, colocar
200. Read (rid) → ler
201. Really (rili) → realmente
202. Right (rait) → correto, direito(a)
203. River (river) → rio
204. Run (ran) → correr
205. Said (sed) → disse (passado de dizer)
206. Same (sêimi) → mesmo(a) (no sentido de igual,
parecido) (o "i" sublinhado não é pronunciado)
207. Saw (sóu) → viu (passado do verbo ver) / serra,
serrote (substantivo

228. Spell (spel) → soletrar
229. Start (start) → começar
230. State (stêit) → estado
231. Still (stil) → ainda
232. Stop (stop) → parar
233. Story (stori) → história
234. Study (stâdi) → estudar (verbo) / estudo
(substantivo)
235. Such (sâtch) → tal
236. Take (têik) → tomar, pegar
237. Talk (tólk) → falar, conversar
238. Tell (tel) → dizer, contar (no sentido de falar)
239. Than (dzen) → do que
240. That (dzét) → aquele(s), aquela(s)

208. Say (sêi) → dizer

241. The (dzê) → o(s), a(s)

209. School (skul) → escola

242. Their (dzér) → deles, delas

210. Sea (si) → mar

243. Them (dzem) → eles (como objeto direto ou
indireto do verbo)

211. Second (second) → segundo (numeral ordinal ou
medida de tempo)
212. See (si) → ver (verbo)

244. Then (dzen) → então
245. There (dzér) → ali

246. These (dzis) → esses, essas

272. Was (uós) → era, estava

247. They (dzêi) → eles

273. Watch (uótch) → assistir (verbo) / relógio
(substantivo)

248. Thing (sing) → coisa (o "s" sublinhado não é
pronunciado, apenas soprado - com a língua entre os
dentes - e o "g" é quase mudo)
249. Think (sink) → pensar (o "s" sublinhado não é
pronunciado, apenas soprado - com a língua entre os
dentes)

274. Water (uóter) → água
275. Way (wêi) → caminho, meio
276. We (uí) → nós
277. Well (uél) → bem

250. This (dzês) → isto

278. Went (uent) → fui, foi (passado do verbo ir)

251. Those (dzôz) → aqueles, aquelas

279. Were (uêr) → era, eram

252. Thought (sóut) → pensamento (substantivo) /
pensou, pensado (passado do verbo pensar) (o "s"
sublinhado não é pronunciado, apenas soprado - com a
língua entre os dentes)

280. What (rruót) → o que, qual(is)

253. Three (tsri) → três (numeral)

283. Which (rruêtch) → qual

(o "s" sublinhado não é pronunciado, apenas soprado)

284. While (rruáiôu) → enquanto

254. Through (tsru) → através de

285. White (rruait) → branco

(o "s" sublinhado não é pronunciado, apenas soprado com a língua entre os dentes)

286. Who (rru) → quem

281. When (rruên) → quando
282. Where (rruér) → onde

287. Why (rruái) → por que
255. Time (táimi) → tempo (o "i" sublinhado quase não é
pronunciado)
256. To (tchu) → para

288. Will (uil) → vai (auxiliar que indica futuro de outro
verbo) / vontade (substantivo)

258. Too (tchu) → também

289. With (uês) → com (o "s" sublinhado não é
pronunciado, apenas soprado - com a língua entre os
dentes)

259. Took (tuk) → pegou (passado do verbo pegar)

290. Without (uêsáut) → sem

260. Tree (tri) → árvore

291. Word (uôrd) → palavra

261. Try (trai) → tentar, experimentar

292. Work (uôrk) → trabalhar (verbo) / trabalho
(substantivo)

257. Together (tchugeder) → junto

262. Turn (târn) → virar, tornar
263. Two (tchu) → dois (numeral)
264. Under (ânder) → em baixo de, sob
265. Until (ântil) → até
266. Up (áp) → para cima, em cima
267. Us (âs) → nós (objeto direto ou indireto do verbo)
268. Use (iusi) → uso (substantivo) / usar (verbo)
269. Very (veri) → muito
270. Walk (uólk) → andar
271. Want (uont) → querer

293. World (uôrld) → mundo
294. Would (wuld) → iria (verbo auxiliar)
295. Would (wuld) → iria (verbo auxiliar)
296. Write (ráiti) → escrever
297. Year (yir) → ano
298. You (iu) → você(s)
299. Young (yang) → jovem
300. Your (ior) → Seu, sua (no sentido de "você")

