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Review Colors (revisão de cores) 

Nome das cores em inglês 
Para aprender as principais cores em inglês, primeiro você precisa saber que existem cores primárias, 
secundárias e terciárias. As primárias são compostas pelo azul, o vermelho e o amarelo. Quando 
misturamos duas cores de cada uma destas, temos as cores secundárias como o verde, o laranja e o roxo. 
As terciárias formam o rosa, o turquesa e o violeta. Já o preto é criado da mistura de todas as cores. 
Interessante, não é? Saber estas e outras cores da tabela em inglês é muito importante para um 
conversation, seja para definir algo ou até mesmo falar algumas expressões como black sheep (ovelha 
negra). 
 
Tabela de cores em inglês 
Existem diversas tonalidades que podem diferenciar as cores umas das outras. Para as claras, usamos o 
termo light, como light green para verde-claro. Para escuros, é só acrescentar dark antes da palavra 
correspondente à cor, como dark blue (azul-escuro). Fácil, right? Confira abaixo a tabela das cores mais 
usadas em inglês e choose your favorite color! 

 Branco: White 
 Preto: Black 
 Amarelo: Yellow 
 Azul: Blue 
 Azul-marinho: Navy blue 
 Bege: Beige 
 Cinza: Gray 
 Dourado: Gold 
 Laranja: Orange 
 Marrom: Brown 
 Prata: Silver 
 Rosa: Pink 
 Roxo: Purple 
 Verde: Green 
 Vermelho: Red 
 Violeta: Violet 

E como falar em inglês amarelado, rosado, esverdeado…? 
Em português, quando queremos dizer que alguma coisa tem levemente o tom de alguma cor, colocamos o 
sufixo “ado” ao final da palavra, como azulado, rosado, entre outras. 
Mas como falar em inglês? É só adicionar o sufixo “ish” ao final da palavra! Mas perceba que algumas 
palavras podem ter suprimida a última letra original da cor em inglês ao receber o sufixo “ish“: 

 Amarelado: Yellowish 
 Azulado: Bluish 



 

 

 

 Acinzentado: Grayish 
 Alaranjado: Orangish 
 Amarronzado: Brownish 
 Arroxeado: Purplish 
 Avermelhado: Reddish 
 Esbranquiçado: Whitish 
 Esverdeado: Greenish 
 Rosado: Pinkish 
  

EXERCISES 
1. SOME OS NUMERAIS ABAIXO E PINTE O DESENHO ABAIXO DE ACORDO COM O RESULTADO DA SOMA. 

EXEMPLO: SE O RESULTADO FOR 5= RED (PINTAR DE VERMELHO). 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


