
 
 

 

 

Some Confusing Words 

Algumas palavras são confusas para o estudante porque são semelhantes na escrita ou 
na pronúncia. Aqui estão as mais comuns. 
Veja só: ADVICE significa “conselho” mas “ADVISE” é o verbo “aconselhar”. Daí você 
pode derivar: 
“ADVISABLE” que é “aconselhável,” , "ADVISER" é "conselheiro" e assim por diante. 
Em caso de dúvidas consulte um dicionário, pois nem sempre a derivação “lógica” é a 
correta. 

 

 
Accept means "to receive" (receber,aceitar) 
Example : Please accept my apology 
(Por favor aceite minhas desculpas) 

Except means "not including"(exceto) 
Example: I found all the books except yours. 
(Achei todos os livros exceto o seu) 

Advice means "opinion about what to do 
(conselho) 
Example: My father always gives me good 
advice 
( Meu pai sempre me da um bom conselho) 

 

Advise means "to recommend" (aconselhar) 
Example:Please advise me on what to do. 
(Por favor aconselhe-me sobre o que fazer) 

All ready means "everything is ready"(tudo 
pronto) 

Example: It is all ready for the party. 
(Esta tudo pronto para a festa) 

Already means "previously" (préviamente , já) 
Example: We have already moved to a new house. 
(Já mudamos para a casa nova) 

Affect means "to influence'(afetar,influenciar) 
Example:Do not let that problem affect you. 
(Não deixe aquele problema afeta-lo) 

Effect means "a result " (efeito,resultado) 
Example: The problem didn't have effect on me. 
(O problema não teve efeito sobre mim) 

Below (pronunciado= "bilou") means " under" 
(abaixo) 
Example: It's cold. It's below zero degrees. 
(Está frio. Está abaixo de zero graus) 

Bellow (pronunciado "bélou")means "cow's voice" 
(mugir, bramar) 
Example: The cows bellow calling the calfs. 
( As vacas mugem chamando os bezerros) 

Buy means "to purchase" (comprar,adquirir) 
Example: I 'will buy you the train ticket. 
(Comprarei uma passsagem de trem pra voce) 

By means "beside" ( ao lado) ou (por meio de) 
Example: Don't go. Stand by me. 
(Não va. Fique ao meu lado) 
I go to work by bus. 
(Vou ao trabalho de ônibus) 

Cent means 1/100 of a dollar (centavo) 
Example: The cheapest candy costs one cent ) 
(A bala mais barata custa um centavo) 

Sent is the past of the verb To Send (enviar, mandar) 
Example: I sent the e-mail to Susan yesterday. 
(Enviei o e-mail para Susan ontem) 



 
 

 

Choose means "to select" (escolher) 
Example: Today I'll choose a new job. 
(Hoje escolherei um novo emprego) 

Chose - is the past of to choose 
Example: Yesterday,he chose a new job. 
(Ontem ele escolheu um novo emprego) 

Complement means"to make complete" 
(completar,complementar) 
Example: These shoes will complement my new 
suit 
(Estes sapatos vão completar meu terno novo) 

Compliment means" to praise(cumprimentar. elogiar) 
Example: Please,give my compliments to the chef. 
(Por favor, de meus cumprimentos ao cozinheiro) 

Emigrate means"to LEAVE one country and go 
to settle in another" 
(emigrar = sair de um pais para ir viver em 
outro). 

Example: I intend to emigrate to Australia. 
(Pretendo emigrar para a Australia) 

Imigrate means "to COME to live in a new country. 
(Imigrar = Vir viver em um novo país) 
Example: Some people intend to imigrate to Brazil. 
(Algumas pessoas querem imigrar para o Brasil) 

It's is the short form of IT IS. 
(It's é a abreviaçao de IT IS) 

Example: It's in the yard near the dog house. 
(Está no quintal perto da casa do cachorro) 

Its possessive pronoun(pronome possesivo) 
Example: The dog has its own house in the yard. 
(O cão tem sua casa no quintal) 

Loose means "not tight"(Frouxo,solto) 
Example: There's a loose screw somewhere. 
(Há um parafuso solto em algum lugar) 

Lose mean "no longer have,or to be defeated) 
(não ter mais,ou ser derrotado) 
Example:Our team lose three one yesterday. 
(Nosso time perdeu de três a um ontem) 

Miner - is a person who works in a mine 
(mineiro,quem trabalha em uma mina) 
Example: My uncle is a miner in USA 
(Meu tio é mineiro nos EUA) 

Minor - adjective - means "not important" 
Example: This is a minor problem. 
(Isto é um problema sem importância) 
A minor - person not adult yet (menor de idade) 
Example:He's 17.He's a minor yet. 
(Ele tem 17.Ele ainda é menor) 

Principal is the head of a High School 
(é o diretor de um colégio) 
Example:The principal spoke to the class today 
(O diretor falou com a classe hoje) 

Principle - an important fact or law. 
(lei ou fato importante-um princípio) 
Example:The principle of democracy is important in 
our country. 
(O princípio democrático é importante em nosso país) 

Stationary means"standing still" 
(estacionário,aquilo que não se move) 
Example: Electricy generators are usually 
stationary. 
(Geradores eletricos são geralmente 
estacionários) 

Stationery means"writing materials" 
(materiais de escritorio,papelaria) 
Example: Go to the stationery shop and buy some 
pencils 
(Va à papelaria e compre alguns lápis) 

Than means" in comparison with" 
( em comparação a, do que) 
Example:He is bigger than his brother. 
( Ele é maior que seu irmão) 

Then means" next" (em seguida,o seguinte) 
Example:He worked all year long, then finally he got 
his vacation. 
(Ele trabalhou o ano todo e finalmente teve suas 
férias) 



 
 

 

There - describes where something is (Descreve 
onde algo está) 
Example: The book is there on the table. 
(O livro esta lá, em cima da mesa) 
ainda né? (* ver nota) 

They're is a short form for They Are 
Example: They're going to Japan next year. 
(Eles vão ao Japão no ano que vem) 

Threw is the past of throw (atirou,jogou) 
Example: He threw the ball over the wall. 
(Ele atirou(jogou) a bola por cima do muro) 

Through means" end to end"(através) 
Example: We drove through the tunnel to croos a 
mountain 
(Dirigimos através de um tunel para cruzar uma 
montanha.) 

To means "in the direction of" (na direção de) 
Example:He went to the supermarket to buy 
food. 
(Ele foi ao supermercado comprar comida) 

Too means" also" (também) 
Example:She went to the store too. 
(Ela foi ao mercado tambem) 

Weather means"conditions outdoors" 
(condições exteriores,clima) 
Example:The weather is cloudy today 
(O tempo esta nublado hoje) 

Wheter - is an expression of choice between two 
options (se, qual) 
(è uma expressão de escolha entre duas coisas) 
Example:I don't know wheter I will stay home or go to 
school. 
(Não sei se fico em casa ou vou à escola) 

Your - possesive pronoum (seu,sua -pronome 
possessivo) 
Example: Your car is big but your house is small. 
(Seu carro é grande mas sua casa é pequena) 

You're - is a short form of "You are" (abreviação de 
"you are") 
Example: You're going to know some new words now 
(Voce vai conhecer algumas palavras novas agora) 

 

 

*Nota: não se sabe bem porque a frase "The book is on the table" - foi usada como 
exemplo por varios livros durante um bom tempo. A frase acabou virando piada 
inclusive entre os teachers. 

 

Note que algumas palavras só tem uma letra diferente –embora tenham a mesma 
pronuncia - , mas isso muda o significado. 
Consulte seus dicionários e se encontrar outros pares de palavras assim, envie-nos por 
e-mail,ok? 
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