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1 

 
ENGLISH Portuguese 

A 

a.d. a.d. (anno domini), DC 

abandon abandono, abandonar 

abilities habilidades 

abolitionist abolicionista 

absence of government ausência de governo 

absentee ballot voto por correspondência 

absolute location localização absoluta 

accomplishments realizações 

according de acordo com 

achievements conquistas 

acid rain chuva ácida 

across time and place através do tempo e espaço 

act lei, atuar 

action plan plano de ação 

activity atividade 

adults adultos 

aerial photographs fotografias aéreas 

affect afetar 

afl-cio Federação Americana do Trabalho e 
Congresso de Organizações Industriais 

Africa África 

agriculture agricultura 

Algonquians algonquinos 
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alike/different igual/diferente 

allegiance fidelidade 

ally aliado 

alter alterar 

alternative solutions soluções alternativas 

altiplano altiplano 

altitude altitude 

amendment alteração, emenda 

American democracy: ideals, 
values/principles of 

democracia americana: ideais, 
valores/princípios da 

American Revolution, the Americas Revolução Americana, Américas 

Americas Américas 

ancestor antepassado 

Antartic Circle Círculo Antártico 

anthem hino 

appeal apelo, recurso, apelar, recorrer 

application inscrição 

appoint nomear 

appointed leaders líderes nomeados 

appointed office cargo designado 

appropriate apropriado 

approximately aproximadamente 

arable land terra arável 

archaeologists arqueólogos 

Arctic Circle Circulo Ártico 

areas áreas 
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argue argumentar 

arid árido 

art arte 

artifact artefato 

aspect aspecto 

assemble/assembly reunir, montar/assembleia, reunião, 
montagem 

assembly line linha de montagem 

assume presumir 

astronaut astronauta 

authority autoridade 

autobiographies autobiografias 

automobiles automóveis 

availability disponibilidade 

avenues of participation vias de participação 

Aztecs Astecas 

  

  

  

B 

B.C. A.C. 

backgrounds antecedentes 

balance saldo 

barter escambo, troca 

basic básico 

basin bacia 

Battle of Quebec Batalha de Quebec 
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battles batalhas 

before/after antes/depois 

belief crença 

belief system sistema de crenças 

belief crença 

benefit beneficiar, benefício 

bilingual bilíngue 

Bill of Rights Declaração de Direitos 

biography biografia 

black codes códigos negros 

blend mistura, misturar 

blockade bloqueio 

bodies of water corpos d'água 

boom crescimento 

border fronteira 

Boston Tea Party Festa do Chá de Boston 

boundary fronteira, limite, contorno 

buyer(s) compradores 

boycott boicote 

branches of government departamentos governamentais 

British North America Act Lei da América do Norte Britânica 

Budget orçamento 

bust busto 
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C 

cabinet gabinete 

cable cabo 

calendar calendário 

campaign campanha 

Canada Canadá 

Canadian Bill of Rights Declaração de Direitos Canadense 

canal canal 

canyon cânion 

capital (state and money) capital (estado e dinheiro) 

capital goods bens de capital 

capital resources recursos de capital 

capitalism capitalismo 

cardinal directions direções cardinais 

cash crop colheita comercial 

cause causa, causar 

celebrate celebrar 

celebration celebração 

census censo 

Central America América Central 

century século 

change alterar, alteração 

character caráter, personagem 

characteristic característica 

chart gráfico, tabela 

charter carta, estatuto 
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checks and balances separação dos poderes 

child labor trabalho infantil 

children crianças, filhos 

Chippewa Chippewa 

choice escolha 

citizen cidadão 

citizenship cidadania 

civil life vida civil 

civic values valores cívicos 

civic virtue virtude cívica 

civil disobedience desobediência civil 

civil rights direitos civis 

civil rights movement movimento de direitos civis 

civil wars guerras civis 

civility civilidade 

Civilization civilização 

claim afirmação, reivindicação, afirmar, 
reivindicar 

clans clãs 

classroom sala de aula 

climate clima 

clothing roupa 

code código 

collect taxes recolher impostos 

colonial colonial 

colonial governments governos coloniais 

colonist colono 
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colony colônia 

Committees of Correspondence Comitês de Correspondência 

common good bem comum 

commonwealth nação 

Commonwealth of Nations Comunidade das Nações 

communication comunicação 

communism comunismo 

community comunidade 

community service serviço comunitário 

compact pacto, acordo 

compare/contrast comparar/contrastar 

compass bússola 

compass rose Rosa dos Ventos 

complexity of complexidade de 

compromise compromisso 

compulsory education educação compulsória 

computer computador 

conclusion conclusão 

condition condição 

conduct conduzir, conduta 

confederacy confederação 

conflict conflito 

conflict resolution resolução de conflitos 

congress congresso 

conquistador conquistador 

consequences consequências 
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conservation conservação 

consider/consideration considerar/consideração 

Constitution of the State of New York Constituição do Estado de Nova York 

Constitution of the United States Constituição dos Estados Unidos 

constitutional democracy democracia constitucional 

consumer consumidor 

consumer demand demanda do consumidor 

consumption consumo 

consumption of goods consumo de mercadorias 

contiguous contíguo 

continent continente 

Continental Congress Congresso Continental 

Continental Divide Divisa Continental 

contour contorno, contornar 

contrast contraste, contrastar 

contribution contribuição 

convert converter 

cooperation cooperação 

cost custo, custar 

cotton belt cinturão do algodão 

cotton gin descaroçador de algodão 

council conselho 

courage coragem 

covenant pacto 

credit crédito, creditar 

criteria critérios 
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crop colheita 

cuisine cozinha 

cultural characteristics características culturais 

cultural contributions contribuições culturais 

cultural differences diferenças culturais 

cultural diffusion difusão cultural 

cultural diversity diversidade cultural 

cultural groups grupos culturais 

culture cultura 

currency moeda 

custom costume, personalizado, personalizar 

customs costumes, alfândega 

  

  

  

D 

day dia 

De Witt Clinton De Witt Clinton 

debate debate, debater 

debt débito, dívida 

decade década 

decision decisão 

decision-making tomada de decisões 

decisions decisões 

declaration declaração 

Declaration of Independence Declaração de Independência 
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defend defender 

delegate delegado, representante, delegar 

delta delta 

demand demanda, demandar 

democracy democracia 

Democratic Party Partido Democrata 

democratic principles princípios democráticos 

democratic values valores democráticos 

depression depressão 

desert desertar, deserto 

develop desenvolver 

developed nations nações desenvolvidas 

developing nations nações em desenvolvimento 

developments desenvolvimentos 

diagram diagrama 

diagrams diagramas 

dictator/dictatorship ditador/ditadura 

different/same diferente/igual 

direction direção 

discrimination discriminação 

discuss discutir 

diseases doenças 

display exibição, exibir 

disputes disputas, conflitos 

distance distância 

distort/distortion distorcer/distorção 
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distribution distribuição 

diverse diverso 

diversity diversidade 

document documento 

drought seca 

due process devido processo legal 

Dutch colonies colônias holandesas 

Dutch West India Company Companhia Holandesa das Índias 
Ocidentais 

  

  

  

E 

earn ganhar 

Earth’s surface superfície da Terra 

economic/economics econômico/economia 

economic capital capital econômico 

economic concepts conceitos econômicos 

economic decision making tomada de decisão econômica 

economic decisions decisões econômicas 

economic development desenvolvimento econômico 

economic factors fatores econômicos 

economic growth crescimento econômico 

economic interdependence interdependência econômica 

economic systems sistemas econômicos 

economics economia 



12 

economies economias 

effects efeitos 

elect eleito, eleger 

elected leaders líderes eleitos 

elected office cargo eleito 

election eleição 

element elemento 

elevation elevação 

Ellis Island Ilha Ellis 

emigrants emigrantes 

empathy empatia 

empire império 

employ/employee empregar/empregado 

employer empregador 

encomienda system sistema de encomienda 

encounter encontro, encontrar 

enforce impor 

English colonies colônias inglesas 

enlist alistar 

enslave escravizar 

entire inteiro, todo 

entrepreneur empreendedor 

environment meio ambiente 

environmental factors fatores ambientais 

equal/equality igual/igualdade 

equality of opportunity igualdade de oportunidade 
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Equator Equador 

era era 

escape fuga, escapar 

establish estabelecer 

ethnic étnico 

ethnic group grupo étnico 

ethnicity etnia 

Europe Europa 

European encounter and exchanges-of 
technologies, plants, animals, diseases 

encontro europeu e intercâmbio de 
tecnologias, plantas, animais, doenças 

events eventos 

exaggerate exagerar, exagerado 

exchange intercâmbio, troca, trocar 

executive executivo 

executive branch of government poder executivo do governo 

expansion expansão 

expedition expedição 

exploitation exploração 

exploration exploração 

explorers exploradores 

exports exportações 

expose expor 

  

  

  

F 
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fable fábula 

facilities instalações 

fact/opinion fato/opinião 

factors of production fatores de produção 

factory fábrica 

family família 

far/near longe/perto 

feature característica 

federal federal 

federal government governo federal 

federalism federalismo 

fertile fértil 

festival festival 

festivals festivais 

fiction ficção 

flag bandeira, sinalizar 

folktale conto popular/folclórico 

folktales contos populares/folclóricos 

food alimento 

force força, forçar 

forced relocation realocação forçada 

ford vau, vadear 

foreign policy política externa 

foreign relations relações externas 

Fort Orange Forte Orange 

forty-niner forty-niner, aventureiro 
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foundation fundação 

frame estrutura 

free enterprise livre iniciativa 

free state estado livre 

free trade livre comércio 

freedom liberdade 

French Canadians franco-canadenses 

French colonies colônias francesas 

frequently frequentemente 

frontier fronteira 

functions of government funções governamentais 

fundamental economic questions questões econômicas fundamentais 

fundamental values valores fundamentais 

future futuro 

  

  

  

G 

game jogo 

gather reunir 

gender gênero 

general geral 

generation geração 

geographer geógrafo 

geographic characteristics características geográficas 

geographic factors fatores geográficos 
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geographic features características geográficas 

geographic features/areas características/áreas geográficas 

geographic information informações geográficas 

geography geografia 

geological processes processos geológicos 

global warming aquecimento global 

globe globo 

globes globos 

goods and services - production, 
distribution, exchange, consumption of 

bens e serviços — produção, distribuição, 
troca, consumo de 

goods bens 

govern/governor governar/governador 

governance governança 

government governo 

Great Depression Grande Depressão 

grid grade, rede 

Gross Domestic Product Produto Interno Bruto 

Gross National Product Produto Nacional Bruto 

groups grupos 

growth crescimento 

guarantee garantia 

Gulf Stream Corrente do Golfo 

  

  

  

H 

habitat habitat 
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Haudenosaunee Haudenosaunee 

health saúde 

hemisphere hemisfério 

herd rebanho 

heritage herança 

historic events eventos históricos 

historical histórico 

historical evidence evidência histórica 

historical narratives narrativas históricas 

history história 

Hogan Hogan 

Holidays ( Columbus Day, Election Day, 
Veterans Day, Thanksgiving, New Years 
Day, Dr. Martin Luther King Jr. Day, 
Presidents Day, Memorial Day, Flag Day) 

Feriados (Dia de Colombo, Dia de 
Eleições, Dia dos Veteranos, Ação de 
Graças, Dia de Ano Novo, Dia do Dr. 
Martin Luther King Jr., Dia dos 
Presidentes, Memorial Day, Dia da 
Bandeira) 

home casa, nacional 

honesty honestidade 

hopes esperanças 

House of Representatives Câmara dos Deputados 

human humano 

human capital capital humano 

human migration migração humana 

human migrations migrações humanas 

human resources recursos humanos 

human rights direitos humanos 

human settlements assentamentos humanos 
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human systems sistemas humanos 

humidity umidade 

hurricane furacão 

  

  

  

I 

ideals of American democracy ideais da democracia americana 

ideas ideias 

identity identidade 

imaginary imaginário 

immigrant imigrante 

immigration imigração 

impeach destituir 

important importante 

imports importações 

impressment requisição, recrutamento forçado 

inaugurated confederation confederação inaugurada 

Incas Incas 

include incluir 

income renda 

indentured servant trabalhador escravo 

independent/independence independente/independência 

indicate indicar 

indigenous peoples povos indígenas 

individual indivíduo, individual 
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individual rights direitos individuais 

individual rights to life, liberty, pursuit of 
happiness. 

direitos individuais à vida, à liberdade, à 
busca da felicidade. 

individuals indivíduos 

industrial expansion expansão industrial 

industrial growth crescimento industrial 

industrial growth/expansion crescimento/expansão industrial 

Industrial Revolution Revolução Industrial 

industrialization industrialização 

industry indústria, setor 

inflation inflação 

influence influência, influenciar 

inform informar 

inhabitants habitantes 

integration integração 

intent intenção 

interchangeable part peça intercambiável 

interdependence interdependência 

interdependent interdependente 

intermediate directions direções intermediárias 

international organizations organizações internacionais 

interpret law interpretar a lei 

interpret laws interpretar leis 

interpretations/interpreter interpretações/intérprete 

intersect cruzar 

introduce introduzir, apresentar 

Inuits inuítes 
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invention invenção 

inventions invenções 

Iroquois iroqueses 

Iroquois Confederacy Confederação Iroquesa 

irrigation irrigação 

issues questões, problemas 

isthmus istmo 

  

  

  

J 

jobs empregos 

judgments julgamentos 

judicial judicial, judiciário 

judicial branch of government poder judiciário do governo 

judicial branch poder judiciário 

junta junta 

jury júri 

jury service serviço de júri 

justice justiça 

  

  

  

K 

kachina kachina 

kindergarten jardim de infância 
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L 

label etiqueta, rotular 

labor trabalho, mão de obra 

labor force força de trabalho 

labor movement movimento trabalhista 

labor union sindicato 

land formations formações de terra 

land masses massas de terra 

landform relevo terrestre 

languages idiomas 

Latin America América Latina 

latitude latitude 

law lei 

laws/rules leis/regras 

leaders líderes 

League of Nations Liga das Nações 

learn aprender 

legal legal, jurídico 

legends legendas 

legislative branch poder legislativo 

legislative branch of government poder legislativo do governo 

legislature legislatura 

level nível 



22 

liberty liberdade 

library biblioteca 

library resources recursos bibliotecários 

life vida 

lifestyle estilo de vida 

like/dislike gostar/não gostar 

limited limitado 

limited resources recursos limitados 

limited/unlimited limitado/ilimitado 

local local 

local government governo local 

local region região local 

locate localizar 

location localização, local 

lock fechadura, trava, bloquear, trancar 

locomotive locomotiva 

lodge cabana 

long ago muito tempo atrás 

longhouse maloca 

longitude longitude 

loyalist lealista 

loyalty lealdade 

  

  

  

M 
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maize milho 

majority rule regra da maioria 

make laws promulgar leis 

manifest destiny destino manifesto 

manor feudo, casa senhorial 

manufacture fabricar 

manufacturing fabricação 

map mapa 

map legend, map key legenda do mapa 

map scale escala do mapa 

maritime climate clima marítimo 

market economy economia de mercado 

markets mercados 

mass production produção em massa 

mass starvation fome em massa 

material material 

Mayas Maias 

Mayflower Compact Pacto de Mayflower 

mayor prefeito 

megalopolis megalópole 

member membro 

memorials memoriais 

mercenary mercenário 

merchant comerciante 

meridians meridianos 
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method método 

midden estrumeira, sambaqui 

midwest Centro Oeste 

migrate/migration migrar/migração 

migration/immigration migração/imigração 

militia milícia 

millennium milênio 

millennia milênios 

mining mineração 

minority rights, respect for direitos das minorias, respeito pelos 

minutemen minutemen 

mission missão 

missionary missionário 

Mississippi River Rio Mississippi 

moat fosso 

mobilize mobilizar 

model modelo, moldar 

modernization modernização 

modify modificar 

monarchy monarquia 

money dinheiro 

months meses 

monument monumento 

monuments monumentos 
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motivation motivação 

motives motivos 

movement of people and goods circulação de pessoas e mercadorias 

multicultural multicultural 

myself eu mesmo 

myths mitos 

  

  

  

N 

NAFTA NAFTA 

nation nação 

national nacional 

national level of governments nível nacional de governos 

nation-state Estado-nação 

Native American Indian índio nativo americano 

Native American Indians índios nativos americanos 

natural resources recursos naturais 

naturalization naturalização 

navigable navegável 

navigation navegação 

near/far perto/longe 

needs necessidades 

neighborhood vizinhança, bairro 

neutral neutro 
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New Amsterdam Nova Amsterdã 

New Deal New Deal 

New Netherlands Nova Holanda 

nomad nômade 

nonfiction não ficção 

North Pole Pólo Norte 

northwest passage passagem noroeste 

now agora 

nuclear family família nuclear 

  

  

  

O 

OAS OEA 

objects objetos 

observe observar 

oceans oceanos 

occupation ocupação 

oligarchy oligarquia 

opinion opinião 

opportunity cost custo de oportunidade 

oral history história oral 

organize organizar 

others outros 

overland wagon vagão terrestre 
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P 

palisade paliçada 

parallel paralelo 

parallels paralelos 

parent pai/mãe 

Parliament Parlamento 

participatory skills habilidades participativas 

past passado 

past/present passado/presente 

patriot patriota 

patriotism patriotismo 

patriotisms patriotismos 

patriots patriotas 

patroon patrono 

pattern padrão, padronizar 

peninsula península 

people pessoas 

perform realizar 

permanent permanente 

persecution perseguição 

person/personal pessoa/pessoal 

perspectives perspectivas 

persuade persuadir 

Peter Stuyvesant Peter Stuyvesant 
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petition petição 

phosphate fosfato 

physical físico 

physical characteristics características físicas 

physical environment ambiente físico 

physical feature característica física 

physical map mapa físico 

physical setting ambiente físico 

physical systems sistemas físicos 

pilgrim peregrino 

pioneer pioneiro 

places lugares 

plan plano, planejar 

plateau platô 

planter plantador 

pledge promessa, juramento, prometer, jurar 

Pledge of Allegiance juramento à bandeira 

points of view pontos de vista 

political político 

political boundaries limites políticos 

political map mapa político 

political party partido politico 

political power poder político 

political systems sistemas políticos 

politics política 

pollution poluição 
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population população 

population density densidade populacional 

population distribution distribuição populacional 

population movement - rural to urban to 
suburban - 20th century 

movimento da população — rural para 
urbano para suburbano — século XX 

positive positivo 

potlatch potlatch 

power potência, poder, alimentar 

practices práticas 

prairie pradaria 

Preamble to the Constitution Preâmbulo da Constituição 

present presente 

president presidente 

precipitation precipitação 

press imprensa 

previous anterior 

primary primário 

primary source fonte primária 

Prime Meridian Meridiano Principal 

Prime Minister Primeiro Ministro 

principles of democracy princípios da democracia 

problem solving solução de problemas 

problems problemas 

proclamation proclamação 

producers produtores 

production produção 

productivity produtividade 
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product produto 

profit lucro, lucrar 

profiteering especulação 

projects projetos 

property propriedade 

propose propor 

proprietor proprietário 

protect proteger 

protests protestos 

provide providenciar 

province província 

public benefit benefício público 

public education educação pública 

purpose of government propósito do governo 

pursuit of happiness busca da felicidade 

  

  

  

Q 

quantities quantidades 

  

  

  

R 

race raça 

radios rádios 
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railroad ferrovia 

rain forest floresta tropical 

ratify ratificar 

raw material matéria-prima 

reaper ceifador 

reason razão, motivo 

recall revogação, revogar 

receipts recibos 

recession recessão 

recreation lazer, recreação 

recycle, recycling reciclar, reciclagem 

reference books livros de referência 

reform reforma, reformar 

refugee refugiado 

region região 

regions regiões 

relationships relacionamentos 

relative location localização relativa 

relief alívio, socorro, aliviar 

relief (physical) map mapa de relevo (físico) 

religion religião 

religious religioso 

renewable resource fonte renovável 

repeal revogação, revogar 

represent/representation representar/representação 

representative representante 
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representative democracy democracia representativa 

republic república 

Republican Party Partido Republicano 

reservation reserva 

resources recursos 

respect respeito, respeitar 

response resposta 

responsible/responsibilities responsável/responsabilidades 

revolution revolução 

Richard Nicholls Richard Nicholls 

right direito 

Robert Fulton Robert Fulton 

role papel, função 

roles papéis, funções 

roles of citizens papéis dos cidadãos 

roots of American culture raízes da cultura americana 

rule regra 

rural rural 

rural to urban to suburban migration migração rural para urbana e suburbana 

  

  

  

S 

sachem cacique 

safeguarding individual liberties proteger as liberdades individuais 

safety segurança 
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same/different igual/diferente 

satellite image imagem de satélite 

satellite-produced images imagens produzidas por satélite 

satisfy satisfazer 

save salvar 

scale escala 

scarce resources recursos escassos 

scarcity escassez 

school escola 

science and technology ciência e tecnologia 

scientific/technological exchanges and 
connections 

conexões e intercâmbios 
científicos/tecnológicos 

season estação, temporada 

seaways vias marítimas 

secede separar 

secondary source fonte secundária 

security segurança 

segregation segregação 

self próprio 

seller vendedor 

selling venda 

Senate of the United States Senado dos Estados Unidos 

separatists separatistas 

service serviço, atender 

setting contexto, cenário 

settle estabelecer-se 

settlement povoado, assentamento 
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settlements povoados, assentamentos 

settler colono, colonizador 

shape forma 

sharecropping parceria rural 

shelter abrigo 

similarities/differences semelhanças/diferenças 

slash-and-burn corte e queima 

slave escravo 

slave state estado escravagista 

slave trade tráfico de escravos 

slavery escravidão 

social social 

social/cultural changes and connections mudanças e conexões sociais/culturais 

socialism socialismo 

societies sociedades 

society sociedade 

solutions soluções 

solving problems resolução de problemas 

songs músicas 

Sons of Liberty Filhos da Liberdade 

South America América do Sul 

South Pole Pólo Sul 

Spanish colonies colônias espanholas 

spatial organization organização espacial 

speeches discursos 

spend gastar 
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spy espião 

stagecoach diligência 

standard of living padrão de vida 

stars and stripes estrelas e listras 

state estado 

state government governo estadual 

Statue of Liberty Estátua da Liberdade 

steam engine motor a vapor 

steamboat barco a vapor 

steamboats barcos a vapor 

stock estoque, ação 

stock market mercado de ações 

stories histórias 

strait estreito 

strategy estratégia 

strengths forças, pontos fortes 

strike greve, atacar 

structure estrutura 

student rights direitos estudantis 

style estilo 

submit enviar 

substitute substituto 

suburban suburbano 

suburbs subúrbios 

subways metrôs 

suffrage sufrágio 



36 

support suporte, apoio, apoiar 

supply and demand oferta e demanda 

supply and demand 4 symbols 4 símbolos de oferta e demanda 

Supreme Court Suprema Corte 

surplus excedente 

symbolize simbolizar 

symbol símbolo 

system sistema 

  

  

T 

tables tabelas, mesas 

tall tale conto 

tariff tarifa 

tax imposto, tributar 

taxes impostos 

teach ensinar 

teacher professor 

technique técnica 

technological tecnológico 

technologies - exchanges of tecnologias — intercâmbio de 

technology tecnologia 

teepee tenda 

telegraph telégrafo 

television televisão 

tenant farmer arrendatário 
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territory território 

thematic map mapa temático 

theme tema 

then/now antes/agora 

time hora 

time zones fusos horários 

timeline linha do tempo 

timeline linha do tempo 

today hoje 

toil labuta, trabalhar duro 

tolerate/tolerance tolerar/tolerância 

tomorrow amanhã 

tools ferramentas 

totem pole totem 

tourist turista 

towpath caminho de reboque 

trade comércio, ofício, comercializar, negociar 

tradition tradição 

traffic lights semáforos 

trains trens 

traitor traidor 

translate traduzir 

transmit transmitir 

transportation transporte 

transportation revolution revolução do transporte 

travel viagem, viajar 
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treaty tratado 

trends tendências 

tribe tribo 

tributaries afluentes 

Tropic of Capricorn Trópico de Capricórnio 

Tropic of Cancer Trópico de Câncer 

trucks caminhões 

truth verdade 

tundra tundra 

turning points reviravolta 

turnpike rodovia 

typically tipicamente 

tyrant tirano 

  

  

  

U 

unify unificar 

unions sindicatos 

unique único 

unite unir 

United Nations Nações Unidas 

United States of America Estados Unidos da América 

unlimited ilimitado 

unlimited needs and wants necessidades e desejos ilimitados 

up/down cima/baixo 
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urban urbano 

urbanization urbanização 

uses of geography usos da geografia 

  

  

V 

values valores 

vary variar 

vegetation vegetação 

veteran veterano 

veto veto, vetar 

village vila 

volunteer voluntário 

vote voto, votar 

voting votação 

  

  

W 

wagon train vagão de trem 

wampum contas de conchas 

wants desejos 

war guerra 

War Hawks Falcões de Guerra 

war strategy estratégia de guerra 

water masses massas de água 
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weaknesses fraquezas 

weather clima, tempo 

week semana 

Western Hemisphere hemisfério ocidental 

westward expansion expansão para o oeste 

wigwam cabana 

work trabalho, trabalhar 

worker trabalhador 

world bank banco mundial 

world in spatial terms mundo em termos espaciais 

writings escritos 

  

  

Y 

year ano 

yesterday ontem 

  

  

  


