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ENGLISH Portuguese 

A 

abolish abolir 

abolition abolição 

absolute monarchy monarquia absolutista 

abuses abusos 

acculturation aculturação 

accuracy exatidão 

AD/CE DC/EC 

adaptation adaptação 

administer administrar 

admittance admissão 

advantages vantagens 

Aeneid Eneida 

aerial photography fotografia aérea 

aftermath consequência 

agrarian agrário 

agriculture agricultura 

Albany Plan of Union Plano de União de Albany 

alien estrangeiro 

Alien and Sedition Acts Leis do Estrangeiro e de Sedição 

alliance aliança 

Allied powers poderes aliados 

allies aliados 

ambassador embaixador 
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amend alterar 

amendment alteração, emenda 

American Federation of Labor Federação Americana do Trabalho 

American Railway Union União Ferroviária Americana 

American Revolution Revolução Americana 

American system (Clay) sistema americano (Clay) 

amnesty anistia 

Analects Analectos 

analyze analisar 

ancestor antepassado 

ancestor worship culto aos ancestrais 

animism animismo 

Annapolis Convention Convenção de Anápolis 

annexation anexação 

anthropology antropologia 

Anti-Federalists antifederalistas 

anti-war activities atividades antiguerra 

appeal apelo, recurso, apelar, recorrer 

appeasement apaziguamento 

appellate court tribunal de apelação 

Appellate Jurisdiction Jurisdição de Apelação 

appellate process processo de apelação 

apportionment repartição, distribuição 

approval aprovação 

aqueduct aqueduto 
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architectural drawings desenhos arquitetônicos 

architecture arquitetura 

armed forces forças armadas 

army exército 

art arte 

Articles of Confederation Artigos da Confederação 

artifacts artefatos 

assassination assassinato 

assembly assembleia, reunião, montagem 

assent concordar 

assessment avaliação 

astronauts astronautas 

atomic bomb bomba atômica 

at-large elections eleições gerais 

auditory sources recursos acústicos 

austerity austeridade 

autocracy autocracia 

autonomy autonomia 

avoid evitar 

axis powers potências do eixo 

Aztecs Astecas 

  

  

  

B 



Social Studies Glossary - Secondary (6-12) 
 

5 

baby boom baby boom 

ban banimento, proibição, banir 

banking bancário 

BC/BCE AC/AEC 

baseline linha de base 

Berlin airlift ponte aérea de Berlim 

Berlin Wall Muro de Berlim 

Bhagavad Gita Bhagavad Gita 

bias viés, preconceito, parcialidade 

bicameral bicameral 

bicameral legislature legislatura bicameral 

Bill of Rights Declaração de Direitos 

blitzkrieg blitzkrieg 

Bolshevik Revolution Revolução Bolchevique 

bonds títulos 

Book of the Dead Livro dos Mortos 

Boston Massacre Massacre de Boston 

Boston Tea Party Festa do Chá de Boston 

boycott boicote, boicotar 

brief apresentação, apresentar 

British North America Act Lei da América do Norte Britânica 

bronze casting fundição de bronze 

Buddhism budismo 

business negócio, empresa 

business organization organização empresarial 
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C 

cabinet gabinete 

calendar calendário 

Camp David Accord Acordos de Paz de Camp David 

campaign/campaigning campanha/fazer campanha 

Canada Canadá 

Canadian Bill of Rights Declaração de Direitos Canadense 

canal canal 

candidate candidato 

Caribbean Caribe 

caseload número de casos 

cash crop farming agricultura comercial 

caste casta 

categories categorias 

Catholics católicos 

caucus convenção partidária 

census reports relatórios do censo 

Central America América Central 

century século 

characteristics características 

charitable organizations organizações de caridade 

charter carta, estatuto 
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checks and balances separação dos poderes 

chemical warfare guerra química 

Chief Justice Chefe de Justiça 

child labor trabalho infantil 

Christianity cristianismo 

chronological order ordem cronológica 

chronology cronologia 

circumstance circunstância 

citation citação 

citizen cidadão 

city charter lei orgânica 

civic responsibility responsabilidade cívica 

civic virtue virtude cívica 

civilization civilização 

civil disobedience desobediência civil 

Civil Rights Act Lei dos Direitos Civis 

civil rights group grupo de direitos civis 

civil service serviço civil 

Civil War Guerra Civil 

clan clã 

clause cláusula 

climate zone zona climática 

coal carvão 

coalition aliança 

coin moeda 
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Cold War Guerra Fria 

collapse colapso, desmoronar 

colonist colono 

colonization colonização 

commerce comércio 

commercial steamboat barco a vapor comercial 

Committees of Correspondence Comitês de Correspondência 

common good bem comum 

Common Sense senso comum 

communication comunicação 

communism comunismo 

communist nations nações comunistas 

Communist Party Partido Comunista 

commute viagem, deslocamento, viajar, deslocar-se 

Compass Rose Rosa dos Ventos 

competition concorrência, competição 

complaints reclamações 

compromise compromisso, comprometer-se 

Compromise of 1850 Compromisso de 1850 

Concurrent Jurisdiction jurisdição concorrente 

concurrent powers competências concorrentes 

concurring opinions opiniões concordantes 

confederal confederal 

Confederate Confederado 

confederation confederação 
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confer conferir 

conference committee comitê de conferência 

conflicting accounts contas conflitantes 

Confucianism Confucionismo 

conscription recrutamento 

consent consentimento 

Conservation Day Dia da Conservação 

constitution constituição 

Constitutional Amendments emendas constitucionais 

Constitutional Convention convenção constitucional 

constitutional government governo constitucional 

construction construção 

consul cônsul 

consumer society sociedade de consumo 

consumption consumo 

containment contenção 

continental congress Congresso Continental 

contingent election eleição contingente 

convention convenção 

cooperation cooperação 

coordinate coordenada, coordenar 

corollary corolário 

corporation corporação 

corruption corrupção 

cotton algodão 
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cotton gin descaroçador de algodão 

council conselho 

county município, condado 

county seat sede do condado 

coup golpe 

court cases casos de tribunal 

Court of Appeals Tribunal de Apelação 

credit crédito, creditar 

credibility credibilidade 

crisis crise 

cruel cruel 

Cuban missile crisis Crise dos mísseis de Cuba 

cultural diffusion difusão cultural 

cultural diversity diversidade cultural 

cultural identity identidade cultural 

cultural patterns padrões culturais 

cultural understanding compreensão cultural 

cuneiform writing escrita cuneiforme 

currency moeda 

  

  

  

D 

Daoism Taoísmo 

Daughters of Liberty Filhas da Liberdade 
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debate debate, debater 

decade década 

Declaration of Independence Declaração de Independência 

declare war declarar guerra 

degree grau 

delegate delegado, representante, delegar 

delegated powers poderes delegados 

deliberate deliberar 

democracy democracia 

Democratic Party Partido Democrata 

democratic society sociedade democrática 

depression depressão 

depressions depressões 

deregulation desregulamentação 

dictator ditador 

digital sources fontes digitais 

diplomacy diplomacia 

diplomats diplomatas 

direct democracy democracia direta 

direct election of Senators eleição direta de senadores 

direct versus indirect election eleição direta versus indireta 

disabled desabilitado 

disadvantages desvantagens 

disarmament desarmamento 

discrimination discriminação 
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diseases doenças 

disenfranchisement privação de direitos 

disruptive disruptivo, perturbador 

dissent/dissenter dissidência/dissidente 

district court tribunal distrital 

division divisão 

docket súmula, ementa, protocolar 

doctrine doutrina 

domestic doméstico, nacional, interno 

double jeopardy dupla penalização 

domestic policy política nacional 

draft riots manifestações contra o alistamento 
obrigatório 

drama drama, teatro 

dual court system duplo grau de jurisdição 

due process devido processo legal 

Dust Bowl fenômeno climático Dust Bowl 

duty dever 

  

  

  

E 

Eastern Hemisphere hemisfério oriental 

economic development desenvolvimento econômico 

economic freedom liberdade econômica 
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economies (traditional, command, 
market, and mixed) 

economias (tradicional, planificada, de 
mercado e mista) 

education educação 

Equal Rights Amendment Emenda dos Direitos Iguais 

Equator Equador 

elastic clause cláusula elástica 

electoral eleitoral 

electoral college colégio eleitoral 

electoral vote voto eleitoral 

eligibility elegibilidade 

emancipation emancipação 

Emancipation Proclamation Proclamação de Emancipação 

Embargo Act Lei de Embargo 

embassies embaixadas 

emergence emergência 

eminent domain domínio eminente 

empathy empatia 

emphasis ênfase 

empire império 

enforce laws aplicar as leis 

engineering engenharia 

English inglês 

English Bill of Rights Declaração de Direitos Inglesa 

English colonies (New England, Middle 
Atlantic, Southern) 

colônias inglesas (Nova Inglaterra, 
Atlântico Médio, do Sul) 

Enlightenment Iluminismo 
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enumerated powers poderes enumerados 

enumerated rights direitos enumerados 

enumeration enumeração 

epic literature literatura épica 

epoch época 

equal protection under the law proteção igual perante a lei 

equal rights direitos iguais 

equality igualdade 

era era 

Era of Good Feelings Era dos Bons Sentimentos 

eruption erupção 

escalation escalação, agravamento 

escapism escapismo 

espionage espionagem 

Espionage Act of 1917 Lei de Espionagem de 1917 

establishment estabelecimento 

ethnic étnico 

ethnic backgrounds origens étnicas 

ethnic neighborhoods bairros étnicos 

ethnocentrism etnocentrismo 

European Union União Europeia 

Exclusive Jurisdiction jurisdição exclusiva 

executive agreement acordo executivo 

expansionism expansionismo 

expedition expedição 
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exploration exploração 

ex post facto ex post facto, “a partir do fato passado” 

  

  

  

F 

fact/opinion fato/opinião 

famine fome, escassez 

Far West Extremo Oeste 

farmer agricultor 

fauna fauna 

federal federal 

“federal” (“national”) government governo “federal” (“nacional”) 

Federal Reserve Act Lei do Federal Reserve 

federal system sistema federal 

federal union união federal 

Federalism Federalismo 

Federalist Papers Artigos Federalistas 

Federalists Federalistas 

Filipinos filipinos 

financial institutions instituições financeiras 

First Continental Congress Primeiro Congresso Continental 

steamboat barco a vapor 

flora flora 

Florida Declaration of Rights Declaração de Direitos da Flórida 
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forced internment confinamento forçado 

foreign estrangeiro 

foreign affairs relações internacionais 

foreign aid ajuda externa 

foreign markets mercados estrangeiros 

foreign policy política externa 

foreign relations relações externas 

foreign trade comércio exterior 

Fort Sumter Forte Sumter 

Founding Fathers fundadores 

Fourteen Points Catorze Pontos 

franchise franquia 

freedom trail Trilha da Liberdade 

French and Indian War Guerra Franco-Indígena 

French Revolution Revolução Francesa 

French-Canadian franco-canadense 

frisk revistar 

frontier fronteira 

fugitive slave laws Lei do Escravo Fugitivo 

  

  

  

G 

gender gênero 

genocide genocídio 
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global economy economia global 

Global Positioning System (GPS) Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

“Good Neighbor Policy” “Política de Boa Vizinhança” 

government officials funcionários do governo 

governmental system sistema governamental 

governor governador 

graduated income tax imposto de renda progressivo 

Great Wall Grande Muralha 

Grange Grange, primeira organização de 
agricultores americanos 

Great Britain Grã-Bretanha 

Great Compromise Grande Compromisso 

Greece Grécia 

grids grades, redes 

grievances queixas 

gunpowder pólvora 

  

  

  

H 

habeas corpus habeas corpus 

Harlem Renaissance Renascimento do Harlem 

Haymarket Riot Revolta de Haymarket 

heroes heróis 

heroines heroínas 

hieroglyphics writing escrita de hieróglifos 
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Hinduism Hinduísmo 

historian historiador 

historical analysis análise histórica 

historical developments desenvolvimentos históricos 

Historiography Historiografia 

history história 

holocaust holocausto 

home rule governo local, governo autônomo 

horse collar coleira de cavalo 

hostage refém 

human dignity dignidade humana 

human rights violations violações dos direitos humanos 

humanitarianism humanitarismo 

hunter-gatherer caçador-coletor 

  

  

  

I 

ice age Era do Gelo 

identity identidade 

illustrate ilustrar 

immigration imigração 

impact impacto, impactar 

impacts impactos 

impeachment impeachment 
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imperialism imperialismo 

imperialist imperialista 

implied powers poderes implícitos 

incarceration encarceramento 

Incas Incas 

income renda 

income tax imposto de renda 

incorporate incorporar 

indentured servant trabalhador escravo 

independent judiciary judiciário independente 

India Índia 

indigenous indígena 

indigenous development desenvolvimento indígena 

industrial industrial 

industrialized industrializado 

industrial lubrication lubrificação industrial 

industrial power energia industrial 

Industrial Revolution Revolução Industrial 

Industrial Workers of the World Trabalhadores Industriais do Mundo 

industry indústria, setor 

inflation inflação 

initiative iniciativa 

immigrant imigrante 

impeach/impeachment destituir/impeachment 

initiative iniciativa 
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institution instituição 

integrity integridade 

interactions interações 

interchangeable parts peças intercambiáveis 

interest groups grupos de interesse 

international internacional 

International Red Cross/Red Crescent Cruz Vermelha Internacional/Crescente 
Vermelho 

international relations relações internacionais 

internment internação, confinamento 

interpretation interpretação 

interrelationships inter-relações 

interstate interestadual 

interstate commerce comércio interestadual 

interstate highway system sistema rodoviário interestadual 

intervention intervenção 

intolerance intolerância 

investments investimentos 

involvement envolvimento 

Irish irlandês 

Islam islamismo 

isolation isolamento 

isolationism isolacionismo 

issue questão, problema 

Italy Itália 
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J 

Japanese japonês 

Japanese-Americans nipo-americanos 

Jews judeus 

Judaism judaísmo 

judge juiz, julgar 

judicial review revisão judicial 

Judiciary Act Lei Judiciária 

jurisdiction jurisdição 

jury júri 

jury duty dever de júri 

justice justiça 

  

  

  

K 

Kansas-Nebraska Act Lei de Kansas-Nebraska 

Kellogg-Briand Pact Pacto Kellogg-Briand 

key chave, essencial 

kinship parentesco 

Knights of Labor Cavaleiros do Trabalho 

Korean War Guerra Coreana 
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L 

labor markets mercados de trabalho 

labor union sindicato 

Land Act of 1800 Lei de Terras de 1800 

land bridge ponte terrestre 

Land Ordinance of 1785 Land Ordinance de 1785 

Latin latim 

Latin America América Latina 

latitude latitude 

law of blood lei de sangue 

law of soil lei do solo 

League of Nations Liga das Nações 

legal system sistema jurídico 

legalism legalismo 

legislation legislação 

legislative bodies órgãos legislativos 

legislative supremacy supremacia legislativa 

leak vazamento, vazar 

legislative referendum referendo legislativo 

legislature legislatura 

leisure activities atividades de lazer 

letter writing campaigns campanhas de redação de cartas 

Libertarian Party Partido Libertário 
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liberty liberdade 

license licença, licenciar 

life expectancy expectativa de vida 

limited government governo limitado 

Lincoln-Douglas debate Debate Lincoln-Douglas 

line-item veto veto parcial 

literature literatura 

litigant litigante 

lobbying lobby 

longitude longitude 

Louisiana Purchase Compra da Louisiana 

loyalists lealistas 

  

  

  

M 

Magna Carta Carta Magna 

magnetic compass bússola magnética 

majority rule regra da maioria 

malapportionment má distribuição 

Manhattan Project Projeto Manhattan 

Manifest Destiny Destino Manifesto 

manufactured goods bens manufaturados 

maritime marítimo 

mass media mídia de massa 
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militia milícia 

monarchy monarquia 

majority leader líder majoritário 

majority vote voto majoritário 

manufacturing fabricação 

map mapa 

Marshall Plan Plano Marshall 

Mathematics Matemática 

Mayas Maias 

Mayflower Compact Pacto de Mayflower 

mechanized cotton mill moinho de algodão mecanizado 

medicine medicamento 

Memorial Day Memorial Day 

mercantilism mercantilismo 

Mexican War Guerra Mexicano-Americana 

Metallurgy metalurgia 

Mexicans mexicanos 

Middle Ages Idade Média 

middle class classe média 

Midnight Judges juízes da meia-noite 

Midwest Centro Oeste 

military militar, exército 

millennium milênio 

minimum wage salário mínimo 

minorities minorias 
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minority minoria 

minority leader líder da minoria 

Missouri Compromise Compromisso do Missouri 

mobile society sociedade móvel 

mobilization mobilização 

mock election eleição simulada 

monarchy monarquia 

monetary monetário 

Mongols mongóis 

Monroe Doctrine Doutrina Monroe 

monuments monumentos 

movable type tipo móvel 

Muckrakers Muckrakers 

multiple perspectives múltiplas perspectivas 

mummification mumificação 

municipality município 

mythology mitologia 

  

  

  

N 

NAACP NAACP 

NAFTA NAFTA 

narratives narrativas 
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national committee comitê nacional 

national origins origens nacionais 

national security segurança nacional 

nationalism nacionalismo 

Native American Indians índios nativos americanos 

NATO OTAN 

natural boundaries fronteiras naturais 

natural law lei natural 

natural resources recursos naturais 

natural rights direitos naturais 

naturalization/naturalized naturalização/naturalizado 

naturalization laws leis de naturalização 

navigation navegação 

navy marinha 

Nazi Germany Alemanha nazista 

Nazi Holocaust Holocausto nazista 

necessary and proper necessário e adequado 

neighborhood associations associações de bairro 

Neolithic Neolítico 

Neolithic Revolution Revolução Neolítica 

network of roads rede de estradas 

neutrality neutralidade 

New Deal New Deal 

newspapers jornais 

Ninth Amendment Nona Emenda 
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nominate/nomination nomear/nomeação 

noninterference (“laissez-faire”) não interferência (“laissez-faire”) 

nonpartisan apartidário 

non-governmental organizations organizações não governamentais 

“normalcy” “normalidade” 

North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) 

Acordo de Livre Comércio da América do 
Norte (NAFTA) 

North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) 

Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN) 

Northwest Ordinance Lei do Noroeste 

nuclear nuclear 

nuclear families famílias nucleares 

nuclear family família nuclear 

nullify/nullification anular/anulação 

  

  

  

O 

official oficial, funcionário 

oil óleo, petróleo 

oligarchy oligarquia 

Olympics Olimpíadas 

Open Door Policy Política de Portas Abertas 

opinion opinião 

opportunity costs custos de oportunidade 

oppose opor-se 

oppression opressão 
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oral histories histórias orais 

ordain ordenar 

ordinance ordenança 

Oregon Territory Território do Oregon 

Original Jurisdiction competência original 

overpopulation superpopulação 

overturn reviravolta, derrubar 

  

  

  

P 

Paleolithic Paleolítico 

Panama Canal Canal do Panamá 

paper making fabricação de papel 

paraphrase paráfrase 

pardon perdão, perdoar 

Parliament Parlamento 

participate participar 

patriots patriotas 

patrician patrício 

patroonship system sistema de patrocínio 

peace paz 

peacekeeping manutenção da paz 

penalty penalidade 

perceptions percepções 
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periodizations periodizações 

persecution perseguição 

Persian Gulf War Guerra do Golfo Pérsico 

personal responsibility responsabilidade pessoal 

personal rights direitos pessoais 

perspective perspectiva 

philosophy filosofia 

philosopher filósofo 

pioneers pioneiros 

plagiarism plágio 

plague praga 

plantation system sistema de plantação 

platform plataforma 

plebian plebeu 

pledge of allegiance juramento à bandeira 

pleading the fifth invocar a Quinta Emenda 

plow arado, arar 

policy política 

polis pólis 

political action committee comitê de ação política 

political boundaries limites políticos 

political campaign campanha política 

political party partido politico 

political power poder político 

political representatives representantes políticos 
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political rights direitos políticos 

political system sistema político 

politics política 

popular sovereignty soberania popular 

popular vote voto popular 

population população 

Populist movement movimento populista 

postwar pós-guerra 

Poughkeepsie Convention Convenção de Poughkeepsie 

poverty pobreza 

preamble preâmbulo 

precedent precedente 

Preindustrial Age Era Pré-industrial 

President pro tempore of the Senate presidente interino do Senado 

presidential appointment nomeação presidencial 

President’s cabinet gabinete do presidente 

presume presumir 

primary elections eleições primárias 

primary source fonte primária 

Prime Meridian Meridiano Principal 

prime minister primeiro ministro 

principles princípios 

print money cédula, nota de dinheiro 

print sources fontes impressas 

prison and mental health reform reforma da saúde mental e das prisões 
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prisoner of war prisioneiro de guerra 

privacy privacidade 

privileges privilégios 

procedures procedimentos 

proclamation proclamação 

productivity produtividade 

professional and trade associations associações profissionais e comerciais 

profit lucro 

progressive progressivo 

Progressive leaders líderes progressistas 

prohibition/prohibit proibição/proibir 

promote promover 

propaganda propaganda 

property rights direitos de propriedade 

property tax imposto sobre a propriedade 

prosperity prosperidade 

protests protestos 

providence providência 

psychology psicologia 

public agenda agenda pública 

public interest group grupo de interesse público 

public opinion poll pesquisa de opinião pública 

punishment punição 

Puritans Puritanos 

pursuit of happiness busca da felicidade 
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pyramids pirâmides 

  

  

  

Q 

Quakers Quakers 

quasi-war quase-guerra 

Quebec Act Lei do Quebec 

Quota Act Lei de Cotas 

  

  

  

R 

racial racial 

racial discrimination discriminação racial 

racism racismo 

radio rádio 

railroads ferrovias 

raising money arrecadação de dinheiro 

ratification ratificação 

ratify ratificar 

rationing racionamento 

rebellion rebelião 

recall revogação, revogar 

recall election referendo revogatório 
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recognize reconhecer 

reconstruction reconstrução 

record keeping conservação de registros 

recuse recusar 

redistricting redistritamento 

reductions reduções 

referendum referendo 

reform reforma, reformar 

reform movement movimento de reforma 

regime regime 

regulation regulamento 

reincarnation reencarnação 

reliability confiabilidade 

relief alívio, socorro, aliviar 

remand prisão preventiva 

Renaissance Renascimento 

reparation reparação 

reparations reparações 

representation representação 

representative democracy democracia representativa 

repression repressão 

republic república 

“Republican” government governo “republicano” 

Republican Party Partido Republicano 

research investigação, pesquisa, pesquisar 
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reserved powers poderes reservados 

reside residir 

resident residente 

resignation renúncia 

restrict restringir 

review revisão, revisar 

revolt revolta, rebelião, revoltar-se 

rights of the minority direitos da minoria 

right to bear arms direito de portar armas 

right to legal counsel direito a advogado 

river civilizations (Mesopotamia, Egypt, 
China, Indus Valley) 

civilizações fluviais (Mesopotâmia, Egito, 
China, Vale do Indo) 

role of the government papel do governo 

Rome Roma 

Roosevelt Corollary Corolário Roosevelt 

Roosevelt’s Executive Order 8802 Ordem Executiva 8802 de Roosevelt 

Roosevelt’s Treaty of Portsmouth Tratado de Portsmouth de Roosevelt 

rule of law Estado de Direito 

ruling decisão, sentença 

rural rural 

  

  

  

S 

sail navegar 
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sales tax imposto sobre vendas 

Sanskrit sânscrito 

savanna savana 

scale escala, balança, escalar 

scandals escândalos 

scholars estudiosos 

school boards conselhos escolares 

science ciência 

scientific científico 

sculpture escultura 

search and seizure busca e apreensão 

secession secessão 

Second Continental Congress Segundo Congresso Continental 

Second Treatise on Government Segundo Tratado sobre o Governo 

secondary source fonte secundária 

Secretary of State Secretário de Estado 

sectional secional 

sectionalism seccionalismo 

sedition sedição 

Sedition Act of 1918 Lei de Sedição de 1918 

segregation segregação 

selective service serviço seletivo 

self-evident evidente 

self-government autogoverno 

Senate Senado 
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separation of powers separação de poderes 

separatism separatismo 

session sessão 

settlement houses centros de serviços comunitários e de 
assistência social 

sewer system sistema de esgoto 

sewing machine máquina de costura 

silk making confecção de seda 

Silk Road Rota da Seda 

Shay’s Rebellion Rebelião de Shay 

shelter abrigo 

Sherman Antitrust Act Lei Sherman antitruste 

significance significado 

skilled workers trabalhadores qualificados 

slave escravo 

slavery escravidão 

social commentary comentário social 

social contract contrato social 

social sciences (anthropology, 
economics, geography, history, political 
science, psychology, and sociology) 

ciências sociais (antropologia, 
economia, geografia, história, ciência 
política, psicologia e sociologia) 

social scientific method método científico social 

social security previdência social 

socialism socialismo 

Socialist Party Partido Socialista 

social media mídia social 

sociology sociologia 
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Sons of Liberty Filhos da Liberdade 

soup kitchens restaurantes populares 

Southwest Sudoeste 

sovereign soberano 

Soviet Union União Soviética 

Spanish-American War Guerra Hispano-Americana 

Speaker of the House Presidente da Câmara 

special committee comissão especial 

special district distrito especial 

special session sessão especial 

Stamp Act Congress Congresso da Lei do Selo 

standing committee comitê permanente 

state constitution constituição estadual 

state of nature Estado de Natureza 

state´s rights direitos do estado 

stirrup estribo 

stoicism estoicismo 

spatial organization organização espacial 

specialized labor mão de obra especializada 

sphere of influence esfera de influência 

spiritual beliefs crenças espirituais 

“spoils system” sistema de clientelismo político 

Stamp Act Lei do Selo 

standard of living padrão de vida 

standard format formato padrão 
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stare decisis precedentes vinculativos 

state's rights direitos do estado 

states’ rights direitos dos estados 

status quo status quo 

statutes estatutos 

steel aço 

stock market mercado de ações 

stock market crash queda do mercado de ações 

strategy estratégia 

subpoena intimação 

subsistence farming agricultura de subsistência 

suburb subúrbio 

sub-Saharan Africa África Subsaariana 

suffrage sufrágio 

summary judgement julgamento sumário 

supremacy clause cláusula de supremacia 

Supreme Court decision Decisão da Suprema Corte 

symbolism simbolismo 

system sistema 

  

  

  

T 

Tammany Hall Tammany Hall 

tariff tarifa 
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tariffs tarifas 

tax imposto, tributar 

technology tecnologia 

television televisão 

temperance temperança 

territorial expansion expansão territorial 

territory território 

terrorism terrorismo 

textile mill machinery máquinas da indústria têxtil 

textiles têxteis 

third party terceiro 

Three Fifths Compromise Compromisso dos Três Quintos 

timeframes prazos, períodos 

totalitarian totalitário 

totalitarian societies sociedades totalitárias 

town cidade 

Townsend Plan Plano Townsend 

town meeting assembleia municipal 

trade comércio, ofício, comercializar, negociar 

tradition tradição 

treaties (Citizen Genet, Jay, and 
Pinckney) 

tratados (Citizen Genet, Jay e Pinckney) 

treaty tratado 

trends tendências 

trial by jury julgamento por júri 

trial court tribunal de julgamento 
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triangular trade comércio triangular 

tribe tribo 

Tropic of Cancer Trópico de Câncer 

Tropic of Capricorn Trópico de Capricórnio 

Truman Doctrine Doutrina Truman 

trust confiança, monopólio 

trusts monopólios 

Tweed Ring grupo de políticos corruptos Tweed Ring 

Twelfth Amendment Décima Segunda Emenda 

Twelve Tables Doze Tábuas 

two-party system sistema bipartidário 

tyranny tirania 

  

  

  

U 

unanimous opinion opinião unânime 

underground railroad ferrovia subterrânea 

unemployment desemprego 

Union União, sindicato 

unionize sindicalizar 

unitary unitário 

United Nations (UN) Nações Unidas (ONU) 

United Nations Children´s Funds 
(UNICEF) 

Fundos das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) 
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United Nations Universal Declaration of 
Human Rights 

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas 

unusual incomum 

un-enumerated não enumerado 

urban urbano 

urbanization urbanização 

U.S. Constitution Constituição dos EUA 

  

  

  

V 

validity validade 

Versailles Treaty Tratado de Versalhes 

Veterans Day Dia dos Veteranos 

veto veto, vetar 

Vietnam War Guerra do Vietnã 

village vila 

volunteering voluntariado 

vote voto, votar 

voting rights direito a voto 

  

  

  

W 

wage remuneração 
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wages remunerações 

Wagner Act Lei Wagner 

warfare guerra 

war bonds títulos de guerra 

War of 1812 Guerra de 1812 

Warsaw Pact Pacto de Varsóvia 

watchdog corporations corporações de vigilância 

waterway via navegável 

weakness fraqueza 

welfare bem-estar 

Western Hemisphere hemisfério ocidental 

westward expansion expansão para o oeste 

westward migration migração para o oeste 

wheel roda 

Whiskey Rebellion Rebelião do Whisky 

white collar colarinho branco 

white-collar employees funcionários de colarinho branco 

women’s rights direitos das mulheres 

women’s suffrage sufrágio feminino 

workforce força de trabalho, mão de obra 

World Court Tribunal Internacional de Justiça 

World Trade Organization (WTO) Organização Mundial do Comércio (OMC) 

writ of certiorari recurso extraordinário 

writs of assistance mandados de assistência 
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written constitutions constituições escritas 

written resources recursos escritos 

working conditions condições de trabalho 

Works Progress Administration Administração de Obras Públicas 

World Court Tribunal Internacional de Justiça 

world power potência mundial 

World War I Primeira Guerra Mundial 

World War II Segunda Guerra Mundial 

worldviews cosmovisão 

  

  

X 

XYZ Affairs Caso XYZ 

  

Y 

Yalta Conference Conferência de Yalta 

“yellow journalism” imprensa marrom 

  

Z 

zoning zoneamento 

  


