worried
worried ['wVrId] adj inquieto [about, com];
preocupado [about, com]

worry ['wVri] n {pl -ies} 1 preocupação; in-

quietação 2 incómodo ♦ vt preocupar; afligir
♦ vi preocupar-se [about/over, com]; afligir-se [about/over, com] ❖ I should worry!
quero lá saber!; not to worry! deixa lá!
worrying ['wVrIIN] adj preocupante; inquietante
worse [wè:s] adj 1 pior 2 em pior estado ♦
adv pior; to get worse piorar; worse and
worse cada vez pior; worse off em piores
condições
worsen ['wè:sEn] vt,i piorar; agravar
worship ['wè:SIp] n 1 veneração; adoração
ação
2 culto 3 admiração, respeito 4 (formas
mas de
pret e
tratamento) senhoria, excelência ♦ vt {pre
ulto a 2 admipp -pp-} 1 venerar; prestar culto
rar; ser fã de ♦ vi ir à missa ❖ place of worship local de culto
worshipper ['wè:SIpE] n 1 devoto 2 fã;
fã admirador
worst [wè:st] adj pior ♦ adv da pior
ior maneira
maneir
♦ n o pior ❖ the worst
ors case scenario a pior
pi
das hipóteses
worth [wè:T] adjj digno; merecedo
merecedor ♦ n 1 valor; mérito 2 importância 3 custo, preço
pre ❖
for what it’s
’s worth se servir de alguma
algum
coisa; to bee worth itvaler
t
a pena
worthless
ss ['wè:TlEs] adj 1 (objeto) sem va
valor
2 (pessoa)) desprezível
p
3 (pessoa) inútil
worthwhile
hwhi ['wè:TwaIl] adj 1 que vale a
pena;
na; is it worthwile
worthwile going there? valerá a
pena
ena ir lá?2 proveitoso;
proveitos ; compensador
worthy ['wè:Ui] adj {comp -ier, superll -iest}
i
1 digno; merecedor; to be wo
worthy of merecer 2 louvável
would [w§d] auxiliar do co
condicional, pret de
will
would-be
ould-be ['w§dbi:] adj 1 aspir
aspirante; wouldbe actor aspirante a ator AO 2 pej pre
pretenso; a
would-be poet
oet um pretenso poeta
1
wound [wu:nd] n 1 ferida
ferida, feri
ferimento; to
dress a wound fazer o curativo a uma ferida
2 chaga; the five wounds of Christ as cinco
chagas de Cristo 3 fig ofensa ♦ vt,i ferir
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wound [wa§nd] pret e pp de to wind
wow [wa§] interj uau!, ena! ♦ n col grande
2

usiasm
i
arêxito, grande sucesso ♦ vt col (entusiasmar)
rebatar
wrangle ['räNgEl] n discussão; disputa ♦ vi
discutir;
ir; to wran
wrangle over trifles
fles discutir
scutir
por causa
ausa de ninhar
ninharias
wrangler
gler ['räNglE
glE] n EUA vaqueiro
aqueir
wrap [räp] vt {pret e pp -pp-}
p-} 1 em
embrulhar
2 en
envolver
ver [in
[in, em]; rodear
odear [in,
[ de] ♦ n
agasalho; xaile ❖ to keep
eep something
something under
un
wraps
w ps manter algumaa coisa em segredo;
segr
to
wrap somebody in cotton
altton wool proteger
prot
gué
ado
guém demasiado
wrap up vi 1 agasalhar
agasalh -see 2 calar-se; fechar
char o bico
ico ♦ vt 1 embrulhar 2 concluir;
terminar;
term
r; fechar;
fechar; to wrap up the deal fewrapped up in estar
cha
char negócio ❖ to be w
absorto
ab to em
wrapper
er ['räpE] n 1 invólucro 2 (livro) sobrecapaa 3 (jornal) cinta
wrapping
wra
ing ['räpIN] n {pl -s} 1 invólucro
2 embrulho;
bru ho; wrapping
wrapp paper papel de embrulho
wrath [ràT] n ira
ira; raiva
wreak [ri:k] vt causar; provocar ❖ to wreak
havoc fazer estragos; to wreak revenge on
d
vingar-se de
wreath [ri:T] n (forma, flores) coroa
wreathe [ ri:U ] vt rodear; envolver ❖
w
wreathed in smiles desfeito em sorrisos
wre
wreck [rek] n 1 naufrágio; navio naufrawrec
gado
ga 2 (barco, carro, avião) destroços 3 EUA
(carros) acidente 4 col (carro) sucata ♦ vt 1 arruinar; deitar a perder 2 estragar; destruir
3 fazer naufragar ❖ to be a nervous wreck
estar com os nervos em franja; to be a
wreck estar feito num oito
wreckage ['rekIdZ] n destroços; ruínas; escombros
wrecker ['rekE] n 1 EUA reboque; pronto-socorro 2 (pessoa) destruidor
wrench [rentS] vt 1 arrancar; puxar com
força 2 (articulações) torcer; to wrench one’s
ankle torcer o tornozelo 3 (factos, sentido de
uma frase) falsear; deturpar 4 fig (coração)
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destroçar ♦ n {pl -es} 1 puxão 2 (articulações) entorse 3 (músculos) distensão 4 fig separação dolorosa 5 EUA MEC chave inglesa,
chave de porcas ❖ to wrench open arrombar; to wrench oneself free soltar-se
wrest [rest] vt 1 arrancar [from, de] 2 extorquir [from, a]
wrestle ['resEl] vi 1 lutar [with, com]; andar à luta [with, com] 2 debater-se [with,
com] ♦ vt lutar contra ♦ n luta
wrestler ['reslE] n DESP lutador
wrestling ['reslIN] n DESP luta
wretch [retS] n {pl -es} 1 infeliz; desgraaçado; poor wretch! pobre diabo! 2 canalha,
ha,
patife
wretched ['retSId] adj 1 infeliz; miserável
serável
2 péssimo 3 col maldito; the wretched
ed door
d
não quer
won’t open! esta maldita porta não
abrir!
wriggle ['rIgEl] vi 1 contorcer
torcer-se; reto
retorcer-se 2 esquivar-se [out of, de]; escapar
escapa [out
of, a]
wring [rIN] vt {pret e pp wrung} torcer ❖ to
wring somebody’ss nec
neck torcer o pescoço
oç a
alguém; wringing
encharcado
ngg wet ench
wring from
om vt 1 (confissã
(confissão) arrancar
2 (dinheiro) extorquir
wringer ['rINE
rINE] n (roupas) secador ❖ to p
put
somebody
aldy through the wringer fazer
f
guém passar um mau bocado
wrinkle ['rINkEl] n 1 ruga 2 vinco ♦ vvt 1 enrugar;
ar; amarrotar
amarr tar 2 (sobrolho) franzir ♦ vi enrugar
gar-se; amarrot
amarrotar-se
wrist [rIst] n 1 pulso 2 (roupa) punho
wristband ['rIstbänd] n (ca
(camisa) punho
wristwatch ['rIstwàtS] n reló
relógio de pulso
writ [rIt] n mandado judicia
judicial
write [raIt] vt {pret wrote
wrote, pp written} 1 escrever; redigir; to write in pencil escrever a
lápis;
letter escrever
pis; to write somebody a let
uma carta
rta a alguém 2 MÚS compo
compor 3 (cheque) passar ♦ vi 1 escrever [about,
[abou sobre];
these pens don’t write estas canetas não es-
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crevem 2 ser escritor ❖ it’s written all over
your face basta olhar para a tua
uaa ca
car
cara; to be
nothing to write home about não
ão ser
s nada
do outro mundo
writer ['raItE] n escritor; autor ❖ writer’s
block bloqueio dde criatividade
write-up
e-up ['raItVp] n {pl -s} col crí
crítica;
tica; recensão
writhe
rith
he [raIU] vi ccontorcerr-se;
-se; to w
writhe in
pain contorcer
torcer-se
s de dorr
writing ['raIt
'raItIN] n 1 (ação, profissã
profissão)) eescrita
2 caligrafia; letra
l
❖ writing desk eescrivaninha; in writing por escrito
scrito
wrong [ràN] adj 1 err
wro
errado;
do; incorre
incorreto AO 2 enganado 3 injusto
usto 4 moralmente
moralm
condenável;
vel; lying
lying is
i wrong não se deve mentir
5 impróprio;
p óprio; inoportuno;
inop uno; inconveniente;
at the
he wrong
wrong time em má altura ♦ adv mal;
AO
eerradamente;
amente; inc
incorretamente
orretam
; to get it all
tud mal ♦ n 1 mal; to
wrongg perceber tudo
know right from wrong
wro distinguir o bem e
o mal 2 injustiça; to
t right a wrong corrigir
uma injustiça,
injustiça, fazer
faz justiça ♦ vt 1 ser incom; to bbe wronged ser vítima de injusto co
justiça 2 lesar; prejudicar ❖ the wrong side
out do avesso
avesso; to be in the wrong estar enganado;
ado; to be wrong não ter razão; to get
off on the wrong foot começar mal; to go
wrong correr mal; what’s wrong? qual é o
pproblema?
wrongdoer ['ràNdu:E] n malfeitor
wro
wrongdoing ['ràNdu:IN] n maldade
wro
wrongful ['ràNf§l] adj 1 injusto; injustifiw
cado; wrongful dismissal despedimento
sem justa causa 2 ilegal
wrongly ['ràNli] adv 1 indevidamente; mal
2 injustamente
wrought [ró:t] adj 1 forjado 2 lavrado, trabalhado
wry [raI] adj {comp -ier, -yer, superl -iest,
-yest} 1 torto 2 irónico; sarcástico
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