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Esta Obra 
 

Este minidicionário foi escrito no intuito de tentar ser um facilitador para 
entendimento do livro Nosso Lar1.  

O amigo leitor verá no decorrer de sua leitura, que o livro Nosso Lar possui um 
riquíssimo vocabulário na língua portuguesa. O que de certo modo, dificulta um pouco o 
entendimento das mensagens que alí estão expressas. 

Ao dizer que o livro possui um riquíssimo vocabulário, não pretendi, de forma alguma, 
cometer nenhum exagero. Você leitor verá que foi utilizado um vocabulário bem amplo, se 

comparado aos padrões utilizados nos dias atuais. É claro que este padrão variará, de acordo 
com diversos fatores, dentre eles, podemos citar a questão sócioeconômica de cada leitor e o 
seu meio de convivência. Mas ainda assim, acredito eu, que mesmo para pessoas com uma 
boa amplitude de vocabulário na língua portuguresa, o livro Nosso Lar não será de tão fácil 
entendimento. 

Tomando-me como base, posso dizer que: depois de ler o livro até a metade, desisti de 
lê-lo. Estava tudo ficando muito vago para minha pessoa, pois, a todo momento haviam 
palavras as quais eu não tinha conhecimento do significado e, nem todas, eram passíveis de 
serem deduzidas durante a leitura. Foi então, que resolvi começar novamente a leitura 
separando as palavras que eu achava que não seriam de fácil entendimento, para um grande 
número de pessoas. Isto, é claro, fundamentando-me no meu próprio entendimento do 
idioma e na minha experiência como professor universitário. Ah! E desta vez, fui até o final do 
livro. 

O leitor que utilizar o recurso que estou disponibilizando, poderá pensar em 
determinados momentos, que os vocábulos aqui contidos são de fácil entendimento ou 
mesmo de uso corriqueiro. Porém, ao analisar mais profundamente, com certeza vai se 
deparar com vocábulos de uso menos comum no cotidiano. Alguns leitores, por sua vez, 
poderão se perguntar do porquê criar um minidicionário, se poderia ser utilizado um dicionário 
normal? A minha resposta para esta pergunta é simples: para facilitar para você leitor, pois, eu 
creio que é muito mais prático procurar uma palavra num conjunto reduzido destas (com 
algumas dezenas de páginas), do que num conjunto amplo de palavras contidas em algumas 
centenas de páginas. Outros leitores ainda poderã pensar: não seria mais fácil abrir um 
dicionário on-line e digitar as palavras desconhecidas? A minha resposta a este 
questionamento é: Com certeza! Porém, para isto você teria que permanecer com seu 
computador ligado durante sua leitura, o que não seria nada econômico e ainda, seria 
antiecológico.  

Como sou professor, ou facilitador (como está sendo chamada a profissão na época 
atual), procurei separar as palavras de uso menos comum nos dias atuais. Contudo, como 
escrevi anteriormente, baseado na minha experiência com alunos universitários, coloquei 

                                                        
1 LUIZ, André (Espírito). Nosso Lar / ditado pelo Espírito André Luiz; [psicografado por] Francisco 
Cândido Xavier. 60. ed. 2ª. Reimpressão. Rio de Janeiro: Ferderação Espírita Brasileira, 2009. 



 
 

também algumas palavras mais simples, que às vezes são ouvidas no nosso dia a dia, pois, nem 
todos temos os mesmos graus de conhecimento e entendimento do nosso idioma. 

Enfim, espero que este minidicionário seja tão útil para você, quanto foi para minha 
pessoa, no que diz respeito ao entendimento da fantástica obra “Nosso Lar”. E se você leitor, 
achar algum erro ou inconsistência neste minidicionário, por favor, me reporte. 

 

Edwar Saliba Júnior 

E-mail:   eddiesaliba@yahoo.com 

  



 
 

Breve Explicação 
 

 Nas páginas a seguir após o Sumário e as Abreviações, estão as palavras que considerei 
que não são de uso corriqueiro na atualidade. Ao procurar por uma palavra, atente para o 
seguinte fato: se for um verbo, pode ser que você o encontre no infinitivo, ou caso seja uma 
derivação, talvez você encontre a palavra da qual, a que você procura, se derivou. 

Exemplo: 

“carreado”,  masculino singular particípio passado de “carrear” 

Neste caso, você encontrará a definição do verbo no infinitivo.  

Contudo, existem casos onde as variações são substantivos, assim sendo, você encontrará a 
definição da variação. 

Em todas as páginas do minidicionário há a seguinte padronização: Palavra | Significado(s) | 
Fonte. 

Onde: 

 Palavra – é a palavra que você quer saber o significado (estas estão dispostas em 
ordem alfabética). 

 Significado(s) – são as definições encontradas na fonte consultada. 

 Fonte – é a origem das definições exibidas para a palavra.  

Na coluna “fonte” o leitor encontrará apenas um número que representa a fonte 
consultada. Para saber mais detalhes das fontes consultadas veja em Fontes (pág. 83), uma 
listagem contendo os números e as respectivas fontes consultadas. 
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Abreviações  
 

A seguir é apresentada uma lista das abreviações utilizadas pelas fontes consultadas, 
para definição das palavras. 

Abreviação Significado 
adj. Adjetivo 
adj. 2 gén. Adjetivo de dois gêneros 
adj. s. m. Adjetivo e substantivo masculino 
adv. Advérbio 
Alent. Alentejo 

Alg. Algarve 
Anat. Anatomia 
Ant. Antigo 
Arquit. Arquitetura 
Biol Biologia 
Bot. Botânica 
Bras. Brasil 
conj. conjunção, conjuntivo 
conj. coord. conjunção coordenativa 
Desp. Desporto 
Dir. Direito 
Econ. Economia 
Entom. Entomologia 
Estrem. Estremadura 
Fig. Figurado 
Filos. Filosofia 

Fís. nucl. Física nuclear 
Fisiol. Fisiologia 
Fonét. Fonética 
Fotogr. Fotografia 
fut. Futuro 
Gal. Galicismo 
Geom. Geometria 
Gír. Gíria 

Gram. Gramática 
Ictiol. Ictiologia 
Infrm. Informal 
intr. Intransitivo 
Jog. Jogos 
Jur. Jurídico, jurisprudência 
lat Latim 
Ling. Linguística 
Lóg. Lógica 



 
 

Abreviação Significado 
Mad. Madeira 
Mar. Marinha 
masc. Masculino 
Mat. Matemática 
Med. Medicina 
Meteor. Meteorologia 
Mil. Militar 
Mús Música 
Mús. Música 
Náut. Náutica 
Ornit. Ornitologia 
P. us. Pouco usado 
part. Particípio 
pass. Passado 
pess. Pessoa 
Pint. Pintura 
pl. Plural 
poét Poético 
Poét. Linguagem poética 

Pop. Popular 
Por ext. Por extensão 
pron. Pronominal 
Quím. Química 
Reg Região 
Reg. Regional 
Relig. Religião 
Ret. Retórica 
s. 2 gén. Substantivo de dois gêneros 
s. f. Substantivo feminino 
s. f. 2 núm. Substantivo feminino de dois números 
s. m. Substantivo masculino 
s. m. 2 núm. Substantivo masculino de dois números 
sing. Singular 
Sociol. Sociologia 
Taurom. Tauromaquia 
Técn. Técnica 
Tip. Tipografia 
tr. Transitivo 
v. Verbo 
Var Variante 
vpr verbo pronominal 
vtd Verbo Transitivo Direto 

Zool. Zoologia 
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Letra A 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

abalançar v. tr. 
1. Pesar com balança. 
2. Dar movimento libratório a. 
3. Arrojar, impelir. 
v. pron. 
4. Atrever-se, arrojar-se; arriscar-se, aventurar-se. 
5. Vir com fúria. 

1 

abjeção (latim abjectio, -onis, abatimento, desânimo, supressão) 
s. f. 
Estado de excessiva baixeza moral. 

1 

abnegação s. f. 
Renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria. 

1 

abnegado masc. sing. part. pass. de abnegar 
v. tr. e intr. 
Renunciar (por abnegação). 

1 

abnegado adj+sm (part de abnegar)  
1 Que, ou o que se sacrifica desinteressadamente por alguém ou alguma coisa.  
2 Altruísta, desprendido. 

2 

aboletar v. tr. 
Alojar por meio de boleto; aquartelar (soldados) em casas particulares. 

1 

abóbada s. f. 
1. Arquit. Arquit. Estrutura arqueada, geralmente de pedra, tijolo ou betão, que, apoiada sobre 
paredes ou colunas, serve para cobrir um espaço. 
2. Espaço coberto por essa estrutura. 
3. Aquilo que tem a forma dessa estrutura côncava. 
abóbada celeste: espaço superior, onde estão os astros. = céu, firmamento 
Anat. abóbada palatina: parte superior e anterior da cavidade bucal constituída por uma estrutura 
óssea. = palato duro 

1 

abster v. tr. 
1. Privar de fazer. = impedir 
v. pron. 
2. Ter controlo de si relativamente a um desejo, prazer, vício, etc (ex.: abster-se de artigos 
desnecessários). = privar-se 
3. Não exercer o direito de voto. 
4. Não votar a favor nem contra. 

1 

acabrunhar v. tr. 
1. Apoquentar, mortificar. 
2. Cansar, fazer envelhecer. 

1 

acepção s. f. 
1. Sentido de uma palavra; significação; interpretação. 
2. Escolha; preferência. 

1 

acercar v. tr. 
1. Pôr perto, aproximar. 
v. pron. 
2. Abeirar-se, aproximar-se. 

1 

aclarar v. tr. 
1. Fazer desaparecer o que impede a claridade ou a clareza de. 
2. Tornar límpido. 
3. Tornar evidente. 
4. Clarificar. 
v. intr. e pron. 
5. Tornar-se claro. 

1 

acolá adv. 
Além (no lugar que se indica com o gesto), naquele lugar. 

1 
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Letra A 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

acorrer v. intr. 
1. Acudir; correr em socorro. 
v. pron. 
2. Acolher-se, refugiar-se. 

1 

acotovelar v. tr. 
1. Tocar com o cotovelo em. 
2. Provocar, abrir caminho à força. 
3. Encurvar a modo de cotovelo. 

1 

acrescer v. intr. 
1. Vir juntar-se (sem que haja necessidade de aumento). 
2. Ser de mais; sobejar. 

1 

adjudicar v. tr. 
1. Dir. Declarar quem é que tem direito a. 
2. Por ext. Entregar em praça ao maior licitante. 
3. Conferir (a quem de direito). 

1 

aduzir v. tr. 
Apresentar, expor. 

1 

advir v. intr. 
Sobrevir; suceder; chegar depois. 

1 

afã (origem controversa) 
s. m. 
1. Pressa e ânsia. = sofreguidão 
2. Grande atividade ou trabalho intenso. = azáfama 
3. Fig. Grande desejo. = ânsia, apetência 
4. Sentimento de preocupação. = ansiedade 

1 

afagar (árabe khalaqa, tratar com bondade, polir) 
v. tr. 
1. Passar a mão por cima de, geralmente de forma carinhosa; fazer afagos a. = acariciar, acarinhar, 
mimar 
2. Tratar com afago. = acarinhar 
3. Fig. Ter prazer em pensar em. = acalentar, alimentar, nutrir 
4. Técn. Eliminar ou diminuir irregularidades ou asperezas de uma superfície. = alisar, aplainar, 
polir 

1 

afável adj. 2 gén. 
Que tem afabilidade. 

1 

afetação s. f. 
1. Modo de dizer ou de fazer, que não só não é natural, mas até forçado. 
2. Destino, aplicação a um fim determinado. 
3. P. us. Desejo desordenado. 

1 

afligir v. tr. 
1. Causar aflição a. 
2. Flagelar. 
3. Desgostar muito. 
4. Causar cuidado a. 
5. Inquietar. 
v. pron. 
6. Ter aflição; ralar-se, inquietar-se. 

1 

agrilhoar v. tr. 
1. Prender com grilhões. 
2. Fig. Acorrentar, oprimir; coarctar. 

1 

ajuntar (a- + juntar) 
v. tr., intr. e pron. 
O mesmo que juntar. 

1 
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Letra A 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

alancear v. tr. 
1. Ferir com lança. 
2. Fig. Afligir, pungir. 
3. Estimular. 

1 

albergar v. tr. 
1. Dar albergue a; encerrar, conter. 
v. intr. e pron. 
2. Hospedar-se; acolher-se. 

1 

alçar v. tr. 
1. Levantar do chão, ou de ponto baixo, para pôr em alto. 
2. Erguer. 
3. Dar maior altura a. 
4. Edificar. 
5. Celebrar, exaltar. 
6. Promover a maior dignidade. 
7. Interromper a ação de suspender. 
8. Elevar. 
9. Aumentar. 
10. Pôr as folhas impressas de um livro na ordem em que devem ser cosidas.v. pron. 
11. Levantar-se; erguer-se. 
12. Rebelar-se. 
13. Ensoberbecer-se. 
14. Desistir. 

1 

alcova (árabe al-qubba, abóbada, cúpula) 
s. f. 
1. Pequena câmara interior para dormir. 
2. Quarto de dormir. 

1 

alento (derivação regressiva de alentar) 
s. m. 
1. Faculdade ou força precisa para respirar. = fôlefo, respiração 
2. Ar expirado.bafo, hálito, respiração, fôlego. 
3. Fig. Força ou vontade para realizar algo. = ânimo, coragem, esforço, vigor 
4. Poét. Inspiração artística. = estro 

1 

alheamento derivação masc. sing. de alhear 
(alhear + -mento) 
s. m. 
1. Estado de quem está alheado. 
2. Abstração. 

1 

alhures adv. 
Noutro lugar; algures. 

1 

alijar v. tr. 
1. Tirar ou deitar fora (a carga, para aliviar o navio). 
2. Fig. Declinar de si. 
v. pron. 
3. Desembaraçar-se. 
4. Desfazer-se de responsabilidades. 

1 

altear v. tr. 
1. Tornar alto ou mais alto; elevar mais. 
v. intr. 
2. Tornar-se mais alto, subir. 

1 

alusão (latim allusio, -onis, ação de brincar com) 
s. f. 
Referência vaga ou indireta. 

1 
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Letra A 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

alva fem. sing. de alvo 
(latim alba, -ae, veste branca) 
s. f. 
1. Clarão indeciso que precede a aurora. = alba, dilúculo 
2. Vestidura que os sacerdotes católicos põem por cima do fato quando celebram. 
3. Túnica dos supliciados. 
4. Esclerótica. 
5. Vitic. Casta de uva branca. 

1 

alvacenta adj. 
Cinzento-claro, quase branco. 

1 

alvares masc. e fem. pl. de alvar 
alvar 
adj. 2 gén. 
1. Alvacento e mole. 
2. Aparvalhado. 
3. Que amadurece cedo. 
s. m. 
4. Parvo; boçal. 

1 

alvitre s. m.Proposta; sugestão; lembrança; parecer. 1 

alvo (latim albus, -a, -um, branco, sem brilho, pálido) 
s. m. 
1. Brancura. 
2. Ponto a que se mira. 
3. Escopo, fito, fim. 
4. Motivo principal. 
5. Esclerótica. 
adj. 
6. Muito branco. 
7. Fig. Puro, límpido. 

1 

âmago s. m. 
1. Medula (dos vegetais). 
2. Fig. Centro, meio, foco. 
3. Coração, espírito, sentimentos. 
4. Ponto essencial. 

1 

amainada v. tr. 
1. Colher as velas. 
2. Fig. Abrandar. 
v. intr. e pron. 
3. Acalmar; afrouxar; abrandar. 

1 

amealhar v. intr. 
1. Guardar em mealheiro. 
2. Ser sovina. 
3. Economizar. 

1 

amiúde adv. 
Frequentemente; muitas vezes. 

1 

amortalhada v. tr. e pron. 
1. Envolver em mortalha. 
2. Vestir com hábito de penitente. 

1 

amotinado v. tr. e pron. 
Pôr em motim, sublevar, revoltar. 

1 
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Letra A 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

análogo (latim analogus, -a, -um) 
adj. 
1. Que tem analogia. = equivalente, idêntico, semelhante ≠ diferente, distinto, diverso 
2. Que provém de fatos idênticos. 
s. m. 
3. Coisa análoga. 

1 

andrajos masc. pl. de andrajo 
s. m. pl. 
2. Fato velho e esfarrapado. 

1 

antagônico adj. 
1. Em que há antagonismo. 
2. Oposto. 
3. Contrário. 

1 

antagonismo s. m. 
1. Estado de rivalidade entre coletividades, pessoas ou sistemas. 
2. Oposição mútua, incompatibilidade. 

1 

antecâmara s. f. 
1. Sala que precede o aposento principal. 
2. Mar. Espaço anterior à câmara, e onde ficam os camarotes dos oficiais. 

1 

anuir (latim annuo, -ere, fazer sinal com a cabeça, aprovar) 
v. intr. 
Estar de acordo, dar anuência a. = aprovar, assentir, concordar, consentir ≠ negar, recusar 

1 

apanágio s. m. 
1. Privilégio, atributo, qualidade inerente. 
2. Jur. Alimentos que o cônjuge viúvo recebe dos bens do cônjuge falecido. 
3. Bens cujos rendimentos constituíam pensão a filhos segundos ou viúvas nobres. 
4. Essa pensão. 

1 

aparte (à + parte)s. m. 
1. O que um ator diz simulando falar consigo ou como se só fosse ouvido pelo público. 
2. Frase isolada com que se interrompe quem fala. = comentário, parêntese 
3. Observação marginal feita no meio de um discurso pelo orador. = comentário, parêntese 

1 

apiedar (a- + pie[da]de + -ar) 
v. tr. e pron. 
Causar ou sentir piedade ou comoção. = condoer, comover 

1 

apoquentar v. tr. 
1. Afligir, incomodar. 
v. pron. 
2. Preocupar-se; ralar-se. 

1 

apraz v. intr. 
1. Agradar, ser aprazível. 
2. Dar gosto. 
v. pron. 
3. Contentar-se, sentir-se satisfeito. 

1 

aprestar v. tr. 
1. Aprontar. 
2. Aperceber. 
3. Aparelhar. 

1 

aprouver 3ª pess. sing. fut. conj. de aprazer 
v. intr. 
1. Agradar, ser aprazível. 
2. Dar gosto. 
v. pron. 
3. Contentar-se, sentir-se satisfeito. 

1 



14 

Letra A 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

aprumo s. m. 
1. Ato de aprumar. 
2. Posição vertical. 
3. Fig. Correção, altivez. 

1 

ardor s. m. 
1. Calor muito vivo. 
2. Queimor. 
3. Vivacidade e entusiasmo. 
4. Fig. Paixão, ímpeto, veemência. 

1 

arfar v. intr. 
1. Baloiçar. 
2. Fazer ondulações. 
3. Palpitar, estar ofegante; respirar com dificuldade. 
4. Empinar-se (o cavalo). 
5. Jogar o navio de proa a popa (afocinhando). 

1 

argentinas fem. pl. de argentino 
adj. 
1. De prata. 
2. Que soa como prata. 
3. Relativo ou pertencente à Argentina. 
s. m. 
4. Natural, habitante ou cidadão da Argentina. 

1 

arrecear v. tr. 
1. Recear. 
v. pron. 
2. Ter receio de. 

1 

assaz (talvez do latim tardio ad satiem, em grande número) 
adv. 
1. De maneira suficiente. = suficientemente 
2. Em grau elevado. = muito 

1 

asseverar (lat asseverare) vtd  
1 Afirmar com insistência ou segurança: Se vencerá o concurso, não ouso asseverá-lo; mas 
assevero a V. S. que ele está bem preparado.  
vtd  
2 Atestar, provar: Suas cartas asseveram o contrário. 

2 

assomar v. intr.1. Aparecer (em sítio elevado). 
2. Subir. 
3. Principiar a manifestar-se, a deixar-se ver confusamente.v. pron. 
4. Ter assomo de ira. 
5. Principiar a animar-se (com a bebida). 
6. Colocar-se em alto. 

1 

assomo s. m. 
1. Ato de assomar. 
2. Indício. 
3. Aparência. 
4. Ligeiro ataque. 
5. Sintoma. 

1 

ater (latim attineo, -ere, ter, reter, conter, entreter, enganar) 
v. pron. 
1. Estar confiado em. 
2. Valer-se de. 
3. Governar-se. 
4. Estar limitado a. = cingir-se, limitar-se a 

1 
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Letra A 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

aterrado s. m. 
1. Bras. Lugar que se aterrou. 
adj. 
2. Que se aterrou. 
3. Assustado, aterrorizado. 

1 

atido adj. 
1. Que se atém. 
2. Esperançado, fiado. 

1 

atinar v. tr. e intr. 
1. Acertar pelo tino ou conjetura (com o lugar, a direção ou a significação de alguma coisa). 
2. Recordar. 

1 

atônito (latim attonitus, -a, -um, assombrado por um raio, atordoado) 
adj. 
Que se espantou ou surpreendeu. = espantado, estupefato, pasmado, pasmo 

1 

aureolar (auréola + -ar) 
v. tr. 
1. Cercar de auréola. 
2. Fig. Abrilhantar. 
adj. 2 gén. 
3. Que tem forma de auréola. 

1 

auscultar v. tr. 
1. Proceder à auscultação de. 
2. Ouvir a opinião de. 

1 

austeramente derivação de austero 
austero (é) 
(latim austerus, -a, -um) 
adj. 
1. Que é muito rigoroso nos seus princípios. 
2. Rígido, severo. 
3. Sério e grave. 
4. Penoso. 
5. Ríspido. 
6. Sombrio, escuro. 

1 

austeridade (latim austeritas, -atis) 
s. f. 
1. Qualidade de austero. 
2. Cuidado escrupuloso em não se deixar dominar pelo que agrada aos sentidos ou deleita a 
concupiscência. 
3. Severidade, rigor. 

1 

autômatos s. m. 
1. Figura que faz movimentos por meio de um mecanismo oculto. 
2. Esse mecanismo. 
3. Fig. Pessoa inconsciente, cujos atos obedecem à vontade alheia ou não são precedidos de 
reflexão. 

1 

aventar v. tr. 
1. Atirar (o grão) ao ar para que o vento o limpe. 
2. Pôr ao ar, arejar. 
3. Fig. Mostrar, expor à vista. 
4. Entrever, pressentir. 
5. Ventilar, aventurar. 
6. Descobrir pelo faro. 
7. Veter. Sofrer pneumatose intestinal ou timpanite. 

1 
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Letra A 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

avolumar v. tr. 
1. Aumentar o volume de. 
2. Fig. Exagerar. 
v. intr. 
3. Tomar muito espaço. 
v. pron. 
4. Aumentar de volume, engrandecer-se. 

1 

azo s. m. 
1. Ocasião. 
2. Motivo, causa. 
3. Pretexto. 
4. Jeito, facilidade. 

1 

azulínea Relativo a cor azul. 3 
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Letra B 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

balsamizar v. tr. 
1. Tornar balsâmico. 
2. Perfumar, aromatizar. 
3. Fig. Aliviar. 

1 

bálsamo s. m. 
1. Resina líquida aromática que sai da incisão feita a várias plantas. 
2. Medicamento composto de gálbano, mirra, etc. 
3. Fig. Consolação, alívio. 
4. Aroma, perfume. 
5. Diz-se dos vinhos generosos quando velhos e excelentes. 

1 

benemérito adj. 
1. Que merece ser galardoado. 
s. m. 
2. Homem benemérito. 

1 

benfeitor (latim benefactor, -oris) 
adj. s. m. 
1. Que ou aquele que faz ou proporciona bem a outrem. 
2. Que ou quem faz benfeitorias. 

1 

bílis (latim bilis, -is, bílis) 
s. f. 2 núm. 
1. Líquido que o fígado segrega. 
2. Fig. Mau humor. 

1 

bisonho adj. 
1. Diz-se do soldado que, por inexperiente, é acanhado nos movimentos e não sabe obedecer ao 
mando. 
2. Fig. Acanhado, inexperiente. 
3. Inábil, pouco amestrado 

1 

bordão (latim burdo, -onis, macho, mula) 
s. m. 
1. Pau que serve para apoio de quem caminha. = cajado, varapau 
2. Ling. Palavra ou locução sem função morfossintática que se repete geralmente de forma 
inconsciente ou automática, enquanto se fala ou escreve (ex.: bordão linguístico). 
3. Mús. Corda grossa de certos instrumentos. 
4. Mús. O tom invariável que serve de baixo na gaita-de-foles, sanfona, etc. 
5. Mús. O mesmo que roncão. 
6. Corda de arco de atirar. 
7. Fig. Arrimo, auxílio. 
8. Bot. Espécie de palmeira de que se faz o maluvo. 

1 

bordejar v. intr. 
1. Navegar, mudando de rumo frequentemente. 
2. Fig. Andar aos bordos, cambalear. 

1 

bradar (origem controversa) 
v. tr. 
1. Dizer ou reclamar com brados. 
v. intr. 
2. Soltar brados. 
3. Bramir, rugir. 
bradar aos céus: ser injustiça. 

1 
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Letra B 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

brando adj. 
1. Que cede à pressão. 
2. Mole. 
3. Suave, fraco. 
4. Leve. 
5. Pouco enérgico. 
6. Afável, meigo. 

1 

brios masc. pl. de brio 
brio 
s. m. 
1. Pundonor que induz a cumprir o dever ou ainda mais que o dever. 
2. Generosidade. 
3. Valor. 
4. Garbo. 
5. Fogo, vivacidade (do cavalo). 

1 

bruxuleante (bruxulear + -ante) 
adj. 2 gén. 
Que bruxuleia. 

1 

bruxulear (espanhol brujulear, descobrir através de indícios) 
v. intr. 
1. Estremecer (a luz fraca). 
2. Tremeluzir. 

1 

bulhento adj. s. m. 
1. Que ou aquele que faz bulha. 
2. Desordeiro. 

1 

burburinho s. m. 
1. Som confuso e prolongado de muita gente a falar. 
2. Rumor, tumulto, desordem. 

1 
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Letra C 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

cabedal (latim capitalis, -e, relativo à cabeça, relativo à vida, capital, fatal) 
s. m. 
1. Nome genérico das peles curtidas, empregadas por exemplo no calçado e arreios. = couro 
2. Dinheiro ou conjunto de bens. = haveres, riqueza 
3. O saber, considerado como riqueza. 
4. Recurso. 
5. Poder. 
6. Estimação. 
7. Infrm. Constituição muscular do corpo. = musculatura 
adj. 2 gén. 
8. Ant. Que tem muito caudal. = caudaloso 
9. Ant. Principal. 

1 

cachola s. f. 
1. Cabeça, bestunto. 
2. Náut. Cavidade em que entra a cana do leme. 
3. Troço de madeira que se prega no topo do calcês dos mastros. 
4. Moela de aves. 
5. Fígado de animal. 
6. Cabeça de sardinha e de outros peixes. 
7. Jog. Antigo jogo de rapazes. 

1 

cambalear v. intr. 
1. Não andar direito (como os bêbedos). 
2. Dar passos incertos como quem vai cair. 

1 

cambiantes adj. 2 gén. 
1. De furta-cores, irisado, acatassolado. 
s. m. 
2. Cor acatassolada. 
3. Furta-cores. 
4. Fig. Leve diferença (em opiniões, sentido, etc.). 

1 

candeia s. m. 
1. Vaso de metal ou de barro que se suspende por um gancho à parede. 
2. Luz de candeia. 
3. Amentilho (de algumas plantas). 
4. Inflorescência do castanheiro. 
5. Espécie de jarro (planta). 
6. Arbusto do Brasil cuja lenha arde sem fumo e dá boa luz. 
7. Nome de várias plantas rosáceas, resedáceas e de alguns líquenes. 
8. Ant. Vela. 
9. Mad. Vela dos moribundos. 
adj. 2 gén. 
10. Bras. Elegante, casquilho, gracioso. 

1 

caramanchão s. m. 
Espécie de pavilhão revestido de verdura. = caramanchel 

1 

carantonha (talvez de cara) 
s. f. 
Cara muito feia. = caraça, careta 

1 

caricioso adj. 
1. Que faz carícias. 
2. Meigo. 

1 

carrear v. intr. 
1. Guiar (animais postos ao carro). 
v. tr. 
2. Conduzir, levar em carro. 

1 
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Letra C 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

casadoura adj. 
Que tem idade para casar; núbil. = casadoiro 

1 

cátedra sf (lat cathedra)  
1 Cadeira de professor e cargo que lhe corresponde.  
2 Disciplina, matéria de um currículo de estudo.  
3 Cadeira pontifícia. Dim: catedrilha. 

2 

ceitil s. m. 
Moeda do tempo de D. João I (valia 1/6 de real). 

1 

ceitil sm (ár sibti, do top Ceuta)  
1 Antiga moeda portuguesa que valia um sexto do real.  
2 Quantia insignificante. 

  

célere (latim celer, -eris) 
adj. 2 gén. 
Que anda ou corre com rapidez. = ligeiro, rápido, veloz 

1 

celeremente Veja célere. 3 

céptico (francês sceptique) 
adj. 
1. Pertencente ou relativo ao ceticismo. 
adj. s. m. 
2. Filos. Que ou quem é partidário do ceticismo. 
3. Que ou quem se mostra incrédulo. = descrente 

1 

ceráceo adj. 
Que tem o aspecto ou a consistência da cera. 

1 

chaguento adj. 
Coberto de chagas. 

1 

cibo s. m. 
1. Comida, alimento (especialmente de aves). 
2. Infrm. Fig. Pequena quantidade de alimento. 

1 

cindir v. tr. 
1. Separar; cortar. 
2. Desavir. 

1 

cioso adj. 
1. Ciumento; zeloso. 
2. Que deseja conservar intacto. 
3. Invejoso. 

1 

cipoal s. m. 
1. Mata de cipós. 
2. Bras. Dificuldade. 

1 

circunscrever (latim circumscribo, -ere) 
v. tr. 
1. Traçar em redor de. 
2. Geom. Traçar uma figura geométrica por fora de outra (ex.: circunscrever uma circunferência a 
um triângulo). 
3. Marcar os limites de. = delimitar, limitar 
4. Ter em si. = abranger, conter, encerrar 
5. Impedir a propagação de (ex.: circunscrever uma epidemia; circunscrever um fogo). 
v. pron. 
6. Ter como limite; ter determinado limite (ex.: não tem arrojo e circunscreve-se aos lugares-
comuns). = limitar-se 

1 

circunspecção s. f. 
1. Exame de um objeto por todos os lados. 
2. Moderação; prudência; reserva; cautela; seriedade. 
Grafia alterada pelo Acordo Ortográfico de 1990: circunspeção 
Grafia anterior ao Acordo Ortográfico de 1990: circunspecção 
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Letra C 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

circunspecto circunspecto ou circunspeto 
adj. 
1. Que tem circunspecção. 
2. Que é feito com circunspecção ou dela provém. 
Dupla grafia pelo Acordo Ortográfico de 1990: circunspeto 
Grafia anterior ao Acordo Ortográfico de 1990: circunspecto 

1 

circunstante adj. 2 gén. 
1. Que está em redor; circunjacente. 
s. 2 gén. 
2. Pessoa que está presente. 

1 

cisão (latim scissio, -onis, racha, fenda, lasca, divisão) 
s. f. 
1. Ato ou efeito de cindir. = corte, divisão 
2. Diferença entre opiniões ou pontos de vista. = desarmonia, desinteligência, dissidência, 
divergência 
3. Fís. nucl. O mesmo que fissão. 

1 

cismativo adj (cismar+ivo) Relativo a meditação. 2 

cítara s. f. 
1. Espécie de lira. 
2. Fig. Gênio poético; inspiração. 

1 

clamoroso adj. 
1. Feito com clamor. 
2. Em que há clamor. 

1 

clarim (espanhol clarin) 
s. m. 
1. Pequena trombeta, semelhante à trompete, mas sem pistões, de som claro e estridente. 
2. Militar que toca clarim. 
3. Registro de órgão que imita o som do clarim. 

1 

clarinada sf (clarim+ada) Toque de clarim. 2 

clichê (francês cliché) 
s. m. 
1. Fotogr. Chapa fotográfica de negativo. 
2. Folha estereotipada. 
3. Matriz reprodutora de estampas. 
4. Fig. Molde ou vulgaridade que a cada passo se repete com as mesmas palavras. = chavão, lugar-
comum 

1 

coadunar v. tr. 
1. Juntar em um. 
2. Conciliar. 
3. Ligar. 
4. Combinar. 

1 

coevo adj. s. m. 
Coetâneo; contemporâneo. 

1 

cólera s. f. 
1. Violenta irritação contra o que nos contraria. 
2. Fig. Força, violência, fúria. 
3. Indignação. 
4. Bílis. 
5. Doença epidémica manifestada por cãibras, vômitos, dejeções, etc. (Também se diz cólera-
mórbus ou cólera-morbo e cólera-asiática.) 

1 

comenos s. m. 2 núm. 
Instante, momento, ocasião, usado na locução neste comenos, neste instante, nesta ocasião. 

1 
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Letra C 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

cometimento s. m. 
1. Ato de cometer. 
2. Ato cometido. 
3. Empresa arrojada. 

1 

comezinhos masc. pl. de comezinho 
(comer + -zinho) 
adj. 
1. Bom para se comer. 
2. Fig. Fácil de entender. 
3. Simples. 
4. Familiar. 

1 

comoção s. f. 
1. Abalo. 
2. Perturbação. 
3. Enternecimento. 
4. Pena. 
5. Pesar. 
6. Agitação (dos ânimos). 

1 

compartir v. tr. 
1. Dividir em compartimentos. 
2. Repartir. 
3. Compartilhar. 

1 

compelir v. tr. 
1. Obrigar, forçar, constranger (a fazer alguma coisa). 
2. Dir. Usar de compulsória. 
3. Obrigar pela força da lei, por autoridade superior. 

1 

cômputo (latim computus, -i, cálculo, conta) 
s. m. 
1. Cálculo, conta, contagem. 
2. Cálculo pelo qual os computistas determinam o dia em que cai a Páscoa e, conseguintemente, as 
festas móveis do calendário. 

1 

concatenar v. tr. 
Encadear, ligar (ideias, argumentos). 

1 

concernir v. intr. 
Dizer respeito, ser relativo. 

1 

concessão (latim concessio, -onis) 
s. f. 
1. Ato ou efeito de conceder. 
2. Cessão do que se pode recusar. 
3. Autorização, licença. 
4. Privilégio autorizado pelo Governo para uma exploração. 
5. Favor, mercê. 
6. O que se concede num debate ou discussão. 

1 

concórdia s. f. 
1. Conformidade de pareceres. 
2. Boa inteligência. 
3. Paz. 

1 
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Letra C 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

concurso (latim concursus, -us, afluência, reunião, encontro, ataque, luta, combate) 
s. m. 
1. Ajuntamento, afluência de pessoas. 
2. Concorrência. 
3. Encontro. 
4. Admissão de provas para o preenchimento de um lugar ou emprego, ou de propostas para a 
adjudicação de um trabalho. 
5. Cooperação. 
6. Auxílio. 
7. Coincidência. 
8. Geom. Interseção. 

1 

conjetura s. f. 
1. Opinião, com fundamento incerto. 
2. Suposição, hipótese. 
Grafia alterada pelo Acordo Ortográfico de 1990: conjetura 
Grafia anterior ao Acordo Ortográfico de 1990: conjectura 

1 

conjuntura s. f. 
1. Coincidência de fatos diversos ou opostos. 
2. Circunstâncias. 
3. Situação embaraçosa. 
4. Oportunidade, ensejo, ocasião. 

1 

conjurar v. intr. 
1. Promover conjuração. 
2. Ser conjurado. 
v. tr. 
3. Reunir em conjuração. 
4. Planear (em conjuração). 
5. Tramar, maquinar. 
6. Fazer conjuros. 
7. Fig. Suplicar, rogar com instância. 
8. Esconjurar. 
9. Desviar, evitar. 
v. pron. 
10. Ligar-se em conjuração. 
11. Lastimar-se, queixar-se. 

1 

consciencioso adj. 
1. Que não quer que a consciência o acuse. 
2. Escrupuloso; probo; justo. 
3. Feito com consciência. 

1 

consórcio (latim consortium, -i, associação, sociedade) 
s. m. 
1. Associação, união. 
2. Fig. Matrimónio. 
3. Econ. Agrupamento de empresas com operações em comum. 

1 

consorte adj. 2 gén. s. 2 gén. 
1. Cônjuge (no sentido apontado em consórcio). 
2. Fig. Companheiro na sorte. 
3. Quinhoeiro (na posse comum de um todo). 
príncipe consorte: na Grã-Bretanha e nos Países Baixos, marido da rainha, mas sem direito ao 
trono. 

1 

contemporizar v. tr. e intr. 
1. Acomodar-se às circunstâncias, aos usos do tempo. 
2. Transigir. 
v. tr. 
3. Dar tempo a, entreter. 

1 
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Letra C 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

contenda s. f. 
1. Questão; disputa; contenção. 
2. Luta, guerra. 
3. Pop. Bulhas; ralhos. 

1 

contingência s. f. 
1. Qualidade de contingente. 
2. Fato possível, mas incerto. 
3. Possibilidade. 

1 

contrafeita adj. 
1. Falsificado; imitado fraudulentamente. 
2. Involuntário; constrangido; forçado. 
s. m. 
3. Viga pregada na extremidade mais baixa dos caibros para suavizar a inclinação do telhado sobre 
a sanca. 

1 

contristar v. tr. 
1. Tornar triste. 
2. Afligir. 

1 

convalescença (latim convalescentia, -ae) 
s. f. 
1. Estado que medeia entre uma doença e o restabelecimento da saúde. 
2. Ato ou efeito de convalescer. 

1 

convalescente (latim convalescens, -entis) 
adj. 2 gén. s. 2 gén. 
Que ou quem está em convalescença. 

1 

cordata fem. sing. de cordato 
cordato 
adj. 
1. Sensato; prudente; pacato. 
s. m. 
2. Espécie de artiozoário. 

1 

corisco s. m. 
1. Meteoro luminoso atmosférico sem trovão. 
2. Faísca elétrica. 

1 

corolas fem. pl. de corola 
s. f. 
Receptáculo dos estames e do pistilo das flores. 

1 

craveira s. f. 
1. Medida para determinar a altura das pessoas. 
2. Instrumento com que o sapateiro toma a medida ao pé. 
3. Instrumento para fazer as cabeças dos cravos e pregos. 
4. Buraco na ferradura para o cravo. 
5. Medida de espingardeiro; bitola. 

1 

crepúsculo (latim crepusculum, -i ) 
s. m. 
1. Claridade frouxa que precede a escuridão da noite. = anoitecer, arrebol, lusco-fusco, ocaso 
2. Claridade frouxa que precede o clarão do dia. = alvorada, amanhecer, arrebol, lusco-fusco, 
madrugada 
3. Fig. Período que antecede o fim de algo. = decadência, declínio, ocaso ≠ início, começo 

1 

crisálida s. f. 
1. Entom. Estado do inseto lepidóptero antes de se tornar em borboleta. 
2. Invólucro da crisálida; casulo. 

1 
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Letra C 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

crível (latim credibilis, -e) 
adj. 2 gén. 
Que se pode crer. = acreditável, provável, verosímil 

1 

crosta (latim crusta, -ae, o que reveste, revestimento, crosta, côdea) 
s. f. 
1. Parte consistente ou sólida que cobre ou rodeia um corpo menos duro. 
2. Côdea. 
3. Costela. 
4. Sujidade seca na pele. 
5. Parte do líquen que adere ao corpo que o sustenta. 
6. Viscosidade que endurece na superfície das conchas. 

1 

culminar v. intr. 
1. Atingir (o astro) o seu ponto culminante. 
2. Chegar ao ponto mais elevado. 

1 

cúmulo (latim cumulus, -i) 
s. m. 
1. Conjunto de coisas sobrepostas. = acumulação 
2. Excesso inadmissível. 
3. Fig. Ponto mais alto. = auge 
4. Meteor. Nuvem que se assemelha a montanhas cobertas de neve. (Mais usado no plural.) 

1 
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Letra D 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

dardejante adj. 2 gén. 
1. Que dardeja. 
2. Fig. Que manifesta cólera; chamejante. 
s. m. 
3. Ictiol. Peixe congénere da boga. 

1 

dardejar v. tr. 
1. Expelir, arrojar. 
v. intr. 
2. Arrojar dardos. 
3. Fig. Irradiar. 
4. Vibrar. 

1 

debalde (de + árabe batil, em vão) 
adv. 
Inutilmente, em vão. = embalde 

1 

débil (latim debilis, -e) 
adj. 2 gén. s. 2 gén. 
1. Que ou quem tem pouca força. = fraco, frouxo 
2. O mesmo que débil mental. 
adj. 2 gén. 
3. Pouco perceptível. = fraco, ténue 
4. Insignificante. 
5. Fig. Que cede sempre; que não opõe suficiente resistência. = fraco 
débil mental: que ou quem tem desenvolvimento intelectual ou mental insuficiente. 

1 

dedilhar v. tr. e intr. 
1. Ir ferindo com os dedos (as cordas ou as teclas de algum instrumento). 
2. Por ext. Tocar. 

1 

deliberadamente particípio de deliberar 1 

deliberar adv. 
1. Que se deliberou ou decidiu. 
2. Que foi feito de propósito ou com determinada intenção. = intencional 

1 

demasiado adj. 
1. Excessivo. 
2. Descomedido, supérfluo. 
3. Desregrado; abusivo. 

1 

dementado adj. 
Demente; doido. 

1 

deputação s. f. 
1. Delegação dos poderes e da representação de muitos num só ou em poucos. 
2. Coletividade das pessoas deputadas. 

1 

desabaladamente derivação de desabalado 
desabalado 
adj. 
Excessivo; desmedido; precipitado. 

1 

desalento s. m. 
Falta de alento; esmorecimento, desânimo. 

1 

desbordar v. intr. 
1. Extravasar. 
2. Sair para fora do leito (rio). 

1 
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Letra D 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

descambar v. intr. 
1. Cair (escorregando), resvalar. 
2. Cair para um lado. 
3. Derivar, incidir, redundar. 
4. Fig. Dizer inconveniências. 
v. tr. 
5. Bras. Descer coxilha ou cerro. 

1 

descompassado adj. 
Enorme; desmedido; desmarcado. 

1 

descortinar v. tr. 
1. Tirar ou correr as cortinas de. 
2. Fig. Descobrir, enxergar, avistar. 
3. Chegar a compreender. 
4. Fortif. Abater a cortina (de uma fortificação). 

1 

descurar (des- + curar) 
v. tr. 
Mostrar desleixo por; descuidar-se de. 

1 

desdenhar v. tr., intr. e pron. 
1. Não se dignar. 
2. Mostrar ou ter desdém por. 
3. Desprezar com altivez. 
4. Descuidar. 

1 

desenlace s. m. 
1. Desfecho; termo; fim. 
2. Epílogo. 
3. Remate. 
4. Solução. 

1 

desferir v. tr. 
1. Fazer vibrar. 
2. Soltar. 
3. Despedir, emitir. 
4. Mar. Desfraldar (as velas). 
v. intr. 
5. Fazer-se à vela; largar. 

1 

desfraldar v. tr. 
1. Despregar, soltar ao vento. 
2. Desferir. 

1 

desgrenhado adj. 
1. Despenteado; solto; que traz o cabelo revolto ou emaranhado. 
2. Áspero. 
3. Desordenado. 

1 

deslumbramento s. m. 
1. Cegueira momentânea causada pela muita luz. 
2. Vertigem, perturbação da vista. 
3. Fig. Sedução; encanto; fascinação. 

1 

despeito s. m. 
1. Ressentimento por desconsideração ou ofensa leve. 
a despeito de: apesar de. 

1 

despender v. tr. 
1. Fazer dispêndio de; gastar; consumir. 
2. Fig. Espargir; liberalizar. 

  

despenhadeiro s. m. 
Precipício rochoso. = alcantil 

1 
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Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

despojar (espanhol despojar, do latim despolio, -are, espoliar, esbulhar, pilhar) 
v. tr. 
1. Desapossar; privar de. 
2. Despir. 
3. Roubar, saquear. 
v. pron. 
4. Desapossar-se. 
5. Despir-se. 
6. Desembaraçar-se. 

1 

despojo (derivação regressiva de despojar) 
s. m. 
1. O que se desprende ou cai (depois de ter servido de revestimento ou adorno). 
2. Espólio. 
3. Presa feita ao inimigo. 

1 

dessarte (dessa + arte) 
adv. 
Dessa arte, desse modo; dessa forma. = assim, destarte 

1 

destarte (desta + arte) 
adv. 
Desta arte, deste modo; desta forma. = assim, dessarte 

1 

destra (latim dextra, -ae, mãe direita) 
s. f. 
Mão direita. = dextra ≠ canhota, sestra, sinistra 

1 

desvanecer v. tr. 
1. Inspirar desvanecimento a; causar orgulho. 
2. Frustrar, baldar. 
3. Dissipar. 
4. Apagar, fazer desaparecer. 
v. intr. 
5. Esmorecer, desmaiar, perder os sentidos. 
v. pron. 
6. Vangloriar-se. 

1 

desvelado adj. 
1. Vigilante; cuidadoso; extremoso. 
2. Descoberto. 

1 

desvelar v. tr. 
1. Tirar o véu. 
2. Descobrir. 
3. Não deixar dormir. 
4. Tirar a vela a. 
v. pron. 
5. Ter muito desvelo. 
6. Manifestar grande zelo; carinhoso. 

1 

desvelo s. m. 
1. Cuidado carinhoso. 
2. Dedicação. 
3. Pessoa ou coisa que é objeto desses sentimentos. 

1 

desventurado adj. s. m. 
Que ou aquele que é infeliz; desgraçado. 

1 
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detidamente derivação de detido 
detido 
adj. 
1. Demorado. 
2. Minucioso. 
3. Preso provisoriamente. 
4. Parado; interceptado. 

1 

devotamento s. m. 
Ato de se devotar. 

1 

devotar v. tr. 
1. Oferecer em voto. 
2. Dedicar, consagrar. 
3. Tributar; destinar. 
v. pron. 
4. Votar-se; dedicar-se; sacrificar-se. 

  

dilacerar v. tr. 
1. Despedaçar com violência. 
2. Fig. Afligir muito; atormentar. 

1 

diligência (latim diligentia, -ae, atenção, cuidado, zelo, economia, poupança) 
s. f. 
1. Aplicação, zelo, cuidado (para conseguir algo). 
2. Atividade, pressa (em executar). 
3. Prontidão. 
4. Busca, pesquisa, averiguação. 
5. Antiga carruagem pública para transporte de passageiros com itinerário e horário fixos. 
6. Mil. Serviço extraordinário e urgente fora do quartel. 
7. Tropa que faz esse serviço. 
8. Dir. Ato judicial praticado fora do tribunal ou dos cartórios. 

1 

discorrer (latim discurro, -ere, correr para diferentes partes, percorrer, discorrer) 
v. intr. 
1. Percorrer, vaguear. 
2. Discursar, falar. 
3. Pensar, raciocinar, examinar. 

1 

disparate s. m. 
1. Tolice; despropósito, desatino; absurdo. 
2. Gal. Disparidade. 
3. Bras. Grande quantidade. 

1 

dispneia s. f. 
Med. Dificuldade em respirar, acompanhada de uma sensação de mal-estar. ≠ eupneia 
Grafia anterior ao Acordo Ortográfico de 1990: dispnéia 

1 

diuturno adj. 
1. De longa duração. 
2. Que vive muito tempo. 

1 

doidivanas s. 2 gén. 2 núm. 
1. Pessoa estouvada. 
2. Extravagante; perdulário. 

1 

doravante adv. 
Daqui para o futuro. 

1 
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dorido adj. 
1. Que ainda se ressente um tanto da dor que teve. 
2. Dolorido. 
3. Propenso a sentir dores. 
4. Fig. Consternado; triste; compadecido. 
s. m. 
5. Pessoa a quem há pouco morreu alguém de família. 

1 

drástico (grego drastikós, -ê, -ón) 
adj. 
1. Que tem energia. = enérgico 
2. Que efetua uma alteração violenta ou uma ação extrema ou excessiva. = radical ≠ moderado 
adj. s. m. 
3. Diz-se de ou purgante muito enérgico. 

1 
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ébrio adj. s. m. 
1. Bêbado; embriagado. 
2. Fig. Apaixonado; alucinado; sedento. 

1 

elucubração s. f. 
Lucubração. 

1 

embaciado masc. sing. part. pass. de embaciar 
embaciar 
v. tr. 
1. Tornar baço. 
2. Fig. Deslustrar. 
v. intr. 
3. Tornar-se baço. 

1 

embalde (em + árabe batil, em vão) 
adv. 
Em vão, inutilmente. = debalde 

1 

embalsamar v. tr. 
1. Proceder à embalsamação de. 
2. Perfumar; impregnar de aromas. 
v. intr. 
3. Exalar bom cheiro. 

1 

embargar v. tr. 
1. Pôr embargos a. 
2. Fig. Impedir, estorvar. 
3. Tolher. 
4. Dificultar. 
5. Reprimir. 

1 

embevecido v. tr. 
1. Causar enlevo, êxtase. 
v. pron. 
2. Ficar absorto, enlevado, extático. 

1 

embotar (em- + boto + -ar) 
v. tr. 
1. Tornar boto. 
2. Tornar menos cortante, menos agudo. 
3. Fig. Fazer perder a sensibilidade, o gosto, a energia. 
4. Tirar a agudeza, a perspicácia. 
v. pron. 
5. Fig. Tornar-se inepto, estúpido. 
6. Toldar-se, turvar-se. 

1 

eminente adj. 2 gén. 
1. Elevado; excelente. 
2. Que excede aos outros. 

1 

empedernido adj. 
1. Convertido em pedra. 
2. Que endureceu. 
3. Fig. Insensível, contumaz. 

1 

enaltecer v. tr. 
Encomiar; elogiar com excesso; elevar às nuvens; nobilitar, enobrecer. 

1 

enclausurado masc. sing. part. pass. de enclausurar 
enclausurar 
v. tr. 
1. Pôr em clausura. 
2. Separar do trato social. 

1 
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enfadada fem. sing. part. pass. de enfadar 
enfadar 
v. tr. e pron. 
1. Causar enfado, aborrecer. 
2. Importunar. 
3. Agastar. 
4. Irritar. 

  

enfuscado adj. 
1. Escurecido. 
2. Fig. Ofuscado; perturbado. 

1 

engolfado masc. sing. part. pass. de engolfar 
engolfar 
v. tr. 
1. Meter em golfo. 
2. Abismar. 
3. Mergulhar em sorvedouros. 
4. Embrenhar. 
5. Enterrar. 
v. pron. 
6. Entranhar-se; tornar-se absorto. 

1 

enlevado adj. 
Maravilhado; encantado, absorto; ligeiramente adormecido. 

1 

enlevo s. m. 
Encanto, êxtase; maravilha; deleite; arroubo. 

1 

enredar (en- + rede + -ar) 
v. tr. 
1. Prender na rede. 
2. Enlear, entrelaçar, emaranhar. 
3. Armar intrigas, enredos. 
4. Encalacrar, entalar, comprometer. 
5. Tecer o enredo de (obra literária). 
v. pron. 
6. Prender-se na rede. 
7. Emaranhar-se. 
8. Meter-se em (coisa de que é difícil sair ou levar a cabo). 

1 

ensejar v. tr. 
1. Esperar a boa ocasião ou a oportunidade de. 
2. Ensaiar. 
3. Dar ensejo a. 

1 

ensejo s. m. 
Ocasião; oportunidade. 

1 

ente s. m. 
Criatura; ser; o que existe ou julgamos existente. 

1 

enternecido v. tr. 
1. Tornar terno. 
2. Mover à piedade ou compaixão. 

1 

entonação s. f. 
Ato ou efeito de entonar. 

1 

entonar v. tr. 
1. Levantar a (cabeça) com entono, com altivez. 
v. pron. 
2. Mostrar-se arrogante, soberbo. 
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entrelaçar v. tr. 
1. Entretecer, enlaçar (duas coisas entre si). 
2. Confundir, misturar. 

1 

entrementes adv. 
1. Nesse meio tempo. = ementes, entretanto 
s. m. 2 núm. 
2. Tempo intermédio. 

1 

entrevisto masc. sing. part. pass. de entrever 
1ª pess. sing. pres. ind. de entrevistar 
entrever 
v. tr. 
1. Ver indistintamente. 
2. Pressentir, prever. 
v. pron. 
3. Ter entrevista com alguém. 
4. Ver reciprocamente. 
entrevistar 
v. tr. 
1. Submeter a uma entrevista. 

1 

epílogo (latim epilogus, -i) 
s. m. 
1. Última parte de um discurso, na qual se faz uma leve recapitulação das razões principais que 
nele entraram. 
2. Resumo. 
3. Remate, fecho. 

1 

equórea adj.  
Relativo ao alto-mar. 

4 

ereta fem. sing. de ereto 
ereto 
adj. 
1. Construído. 
2. Fundado. 
3. Rígido. 
4. Direito. 
5. Aprumado. 
6. Fig. Altivo. 

1 

eriçado (particípio de eriçar) 
adj. 
Que está espetado, levantado; que se eriçou. 

1 

erigir v. tr. 
1. Erguer a prumo. 
2. Levantar; construir. 
3. Instituir. 
v. pron. 
4. Atribuir-se um direito, uma qualidade que se não possui. 

1 

ermo s. m. 
1. Lugar despovoado e solitário. 
2. Fig. Retiro, solidão. 
3. Crosta escamosa que se forma na cabeça das crianças. 
adj. 
4. despovoado; silencioso; só; retirado. 

1 

escarmento escarmento 
s. m. 
Experiência, lição, desengano (que faz escarmentar). 

1 
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escárnio v. intr. 
1. Mofa; zombaria manifesta; motejo. 
2. Menosprezo, desacato. 

1 

escaveirado adj. 
Parecido com uma caveira; descarnado, muito magro de cara. 

1 

escrúpulo s. m. 
1. Inquietação do espírito que hesita em obrar receando que o ato não seja lícito. 
2. Hesitação; susceptibilidade. 
3. Fig. Atenção; cuidado; minúcia. 
4. Nojo; asco. 
5. Repugnância. 
6. Remorso. 

1 

escrupuloso (latim scrupulosus, -a, -um, áspero, minucioso, intrincado, escrupuloso) 
adj. 
Que tem escrúpulo; meticuloso; hesitante; cuidadoso; pontual. 

1 

esfervilhar v. intr. 
Mexer-se muito; revolver-se. 

1 

esgazeado adj. 
1. Da cor da gazela; desmaiado. 
olhos esgazeados: espantados, muito abertos. 

1 

esmaltada adj. 
1. Coberto de esmalte; ornado de esmalte. 
2. Fig. Matizado; ornado. 

1 

esmero s. m. 
1. Máxima perfeição (que se pode ou se sabe empregar); cuidado extremo. 
2. Máximo asseio. 

1 

espantadiço adj. 
Que se espanta facilmente. 

1 

espicaçar v. tr. 
1. Dar bicadas em. 
2. Esburacar (com ponta aguda). 
3. Fig. Acirrar, instigar; atormentar (moralmente); afligir (com insistência, amiudadamente). 

1 

esponsalícia adj. 
Relativo a esponsais. 

1 

espreita s. f. 
1. Ato de espreitar. 
2. Pesquisa; espionagem; atalaia. 
3. Ant. Cilada; ardil; embuste. 
à espreita: de atalaia. 

1 

esquadrinhar v. tr. 
Buscar com cuidado e diligência, e até nos menores recantos; pesquisar; espionar; estudar com 
cuidado; perscrutar. 

1 

esquivo adj. 
1. Rude. 
2. Desdenhoso. 
3. Árido. 
4. Arisco; áspero. 
5. Intratável. 

1 

estacar v. tr. 
1. Pôr estacaria em; segurar com estacas. 
2. Fazer parar. 
v. intr. 
3. Parar, ficar imóvel. 

1 
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estancar (origem controversa) 
v. tr. 
1. Impedir que (um líquido) mane ou corra. 
2. Vedar. 
3. Exaurir. 
4. Impedir a venda livre de (certos géneros). 
5. Pôr a fermentar (a massa na estanca). 
v. intr. e pron. 
6. Deixar de correr, de manar. 
7. Secar-se. 

1 

estância (estar + -ância) 
s. f. 
1. Residência fixa. 
2. Aposento. 
3. Parada em jornada. 
4. Casa ou armazém de venda de madeiras, combustíveis, etc. 
5. Ancoradouro. 
6. Camarata dos grumetes a bordo. 
7. Tábua de que os pedreiros vão tirando com a colher a argamassa de que se servem. 
8. Baluarte. 
9. Fortim. 
10. Estrofe. 
11. Local de estadia temporária para férias, repouso ou tratamento de doenças. 
12. Bras. Fazenda para criação de gados; barracão, onde vivem em promiscuidade numerosas 
pessoas; cortiço. 

1 

estarrecer (latim vulgar *exterrescere, do latim exterreo, -ere, assustar, aterrorizar) 
v. tr. 
1. Causar muito medo ou terror. 
v. intr. 
2. Ficar tolhido de medo. 

1 

estentórica adj (estentor+ico) V estentóreo.  2 

estentóreo adj (estentor+eo) Diz-se da voz forte, como a de estentor, e da pessoa que a tem; estentórico, 
estentoroso.  

2 

estimar (latim aestimo, -are, fixar o preço ou o valor de, avaliar, apreciar, considerar) 
v. tr. 
1. Ter em estima ou em estimação. 
2. Folgar com, sentir prazer por. = gostar 
3. Avaliar; ter em conta. 
4. Mar. Fazer a estima. 
v. pron. 
5. Tratar-se com estimação. 
6. Prezar-se. 

1 

estio s. m. 
1. Estação do ano intermédia à primavera e ao outono. 
2. Fig. Idade madura. 

1 

estouvadamente derivação de estouvado 
estouvado 
adj. s. m. 
1. Que ou quem pensa pouco nas consequências. = estúrdio 
2. Que ou quem esquece levianamente as suas obrigações. 
3. Que ou quem só pensa em diversão. 

1 
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estrado s. m. 
1. Sobrado de madeira pouco erguido do chão. 
2. Escabelo; supedâneo; palanque. 
adj. 
3. Ant. Alastrado. 
estrado fatal: cadafalso. 
estrado real: o do trono. 

1 

estrias 2ª pess. sing. pres. ind. de estriar 
fem. pl. de estria 
 
estriar  
(estria + -ar) 
v. tr. 
1. Fazer estrias em. 
2. Traçar linhas paralelas e longitudinais em. = listrar, rajar, riscar 
 
estria 
(latim striga, -ae, sulco, rego, fileira, risco) 
s. f. 
1. Filete, traço, sulco. 
2. Canelura, meia-cana. 
3. Sulco ou traço finíssimo na superfície das conchas, de certos ossos, nas rochas. 
4. Sulco na superfície da alma de uma peça de artilharia. 
 
estria 
(latim striga, -ae, bruxa com que se assustavam as crianças) 
s. f. 
Bruxa ou vampiro, geralmente com rosto de mulher, que as superstições populares dizem que suga 
o sangue às crianças. = estriga, estrige 

1 

estrofe (grego strophé, ês, volta, torção) 
s. f. 
Grupo de versos de uma composição poética. = estância 

1 

eutanásia (grego euthanasía, -as, morte fácil, morte feliz) 
s. f. 
1. Morte sem dor nem sofrimento. ≠ cacotanásia 
2. Teoria que defende o direito a uma morte sem dor nem sofrimento a doentes incuráveis. 
3. Ação que põe em prática essa teoria. 

1 

evolver v. intr. e pron. 
Evolucionar. (É o termo que se deve empregar em vez de evoluir.) 

1 

exacerbar v. tr. e pron. 
1. Tomar ou tornar-se mais acerbo. 
2. Exasperar, irritar sobremodo. 

1 

exalçar v. tr. 
Exaltar. 

1 

exasperado masc. sing. part. pass. de exasperar 
exasperar 
v. tr. e pron. 
1. Exacerbar. 
2. Tornar mais áspero. 
3. Desesperar muito; irritar sobremodo. 

1 

exílio s. m. 
1. Expulsão da pátria; desterro, deportação; degredo. 
2. Fig. Retiro; solidão em que se vive. 

1 
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êxito s. m. 
1. Saída, fim. 
2. Resultado. 
3. Resultado feliz. 
4. Celebridade. 

1 

exortação s. f. 
1. Ato de exortar. 
2. Palavras com que se exorta. 
3. Admoestação, advertência, conselho. 

1 

expendi 1ª pess. sing. pret. perf. ind. de expender 
expender 
v. tr. 
Gastar; expor, explicar; propagar. 

1 

extasiar v. tr. 
1. Pôr em êxtase; enlevar, arrebatar. 
2. Causar grande admiração. 
3. Consolar. 
v. pron. 
4. Ficar extático. 

1 

exultar v. intr. 
1. Sentir grande prazer. 
2. Ter grande alegria. 
3. Manifestar grande contentamento. 

1 

exumação s. f. 
1. Ato de exumar. 
2. Desenterro de um cadáver. 
3. Escavação. 
4. Fig. Descoberta (que se faz à custa de grandes pesquisas ou investigações). 

1 
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facies Facies é palavra latina do gênero feminino, com o mesmo sentido de face em português. 5 

falange s. f. 
1. Corpo de infantaria, na antiga milícia grega. 
2. Poét. Qualquer corpo de tropa. 
3. Fig. Multidão, legião, bando, partido. 
4. Anat. Cada um dos ossos que formam os dedos das mãos e dos pés. 
5. Anat. Osso dos dedos que na mão se articula com o metacarpo e no pé com o metatarso. 
6. Filos. Sociol. Sistema comunal de famílias operárias ideado por Fourier. 

1 

falível adj. 2 gén. 
1. Sujeito a enganar-se. 
2. Que pode falhar. 

1 

fatalidade s. f. 
1. Força que predispõe os acontecimentos. 
2. Destino inevitável. 
3. Qualidade de fatal. 
4. Fig. Grande desgraça (que influi em sucessos futuros). 

1 

fatigado masc. sing. part. pass. de fatigar 
fatigar 
v. tr. 
1. Causar fadiga a. 
2. Molestar. 
3. Importunar. 
4. Enfadar. 
5. Cansar. 

1 

feérica fem. sing. de feérico 
feérico 
adj. 
Gal. Deslumbrante, maravilhoso. 

1 

feição s. f. 
1. Feitio, forma; figura; configuração; aspecto; modo; maneira; gênio. 
2. Caráter, índole. 
3. Jeito; disposição. 

1 

feitor s. m. 
1. Gestor, administrador de bens alheios. 
2. Rendeiro. 
3. Capataz; fabricante. 
adj. 
4. Fazedor. 

1 

fender v. tr. 
1. Abrir fenda em. 
2. Rachar. 
3. Cortar. 
4. Passar pelo meio de. 
5. Atravessar. 
6. Desunir. 
7. Separar. 
8. Fig. Abalar; comover. 
9. Sulcar. 
v. pron. 
10. Abrir-se, rachar, gretar-se. 

1 
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fenomenismo sm (fenômeno+ismo) Filos  
1 Doutrina segundo a qual só os fenômenos são reais ou conhecíveis, eliminando a ideia de 
substância.  
2 Sistema filosófico que limita à aparência o conhecimento do mundo exterior.  
3 O mesmo que fenomenalidade. 

2 

finda (feminino de findo) 
s. f. 
1. Ato de findar. 
2. Liter. Verso ou conjunto de versos que serve de remate ou de síntese a uma composição poética 
ou a parte dela, na poesia trovadoresca. 

1 

findar v. tr. 
1. Acabar, pôr fim a. 
v. intr. 
2. Acabar-se; chegar ao fim. 
3. Morrer. 

1 

fio (latim filum, -i) 
s. m. 
1. Fibra ou filamento de matéria têxtil. 
2. Linha. 
3. Metal que sai da fieira. 
4. Fieira. 
5. Corrente delgada mas contínua de um líquido. 
6. Enfiada. 
7. Gume. 
8. Substância segregada pela aranha para formar a teia. 
9. Fig. O que forma uma linha contínua; corrente. 
10. Contexto seguido, encadeamento. 
11. Técn. Cada um dos cortes feitos à serra e ao comprido num madeiro para formar com ele peças 
mais delgadas. 
12. Certo modo de ligar tábuas de um soalho, teto, etc. 
13. Fiada de pedra que borda os passeios das ruas. 

1 

firmamento (latim firmamentum, -i) 
s. m. 
1. Ato ou efeito de firmar. 
2. O que serve de fundamento. = alicerce, sustentáculo 
3. Espaço onde estão os astros. = abóbada celeste, céu 

1 

fisionômica adj. 
Relativo à fisionomia. 

1 

fitar v. tr. 
1. Fixar a vista em. 
2. Fixar. 
3. Dirigir diretamente. 
4. Endireitar (as orelhas, falando de certos animais). 
v. intr. 
5. Dar no alvo. 
v. pron. 
6. Fixar-se. 

1 

forçoso adj. 
1. Indispensável, inevitável; absolutamente preciso. 
2. Violento, rijo, teso. 
3. Forte, robusto. 
herdeiro forçoso: herdeiro forçado. 

1 

fortuito adj. 
Que sucede inopinada e casualmente. 

1 
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franca fem. sing. de franco 
franco 
(francês franc, relativo aos ou indivíduos dos francos, livre, sem restrições) 
adj. 
1. Livre. 
2. Desimpedido, desembaraçado. 
3. Aberto, patente. 
4. Público. 
5. Livre de gastos. 
6. Liberal, generoso. 
7. Que diz o que pensa. 
8. Desenganado, sincero. 
9. Espontâneo, voluntário. 
10. Taurom. Boiante. 
11. Dos francos; frâncico. 
s. m. 
12. Antiga unidade monetária de França. 
13. Indivíduo de um povo que invadiu a Gália e fundou a monarquia francesa. 

1 

frangalhos masc. pl. de frangalho 
frangalho 
s. m. 
1. Farrapo. 
2. França. 
3. Rama de pinheiro. 
fazer em frangalhos: rasgar; espatifar. 

1 

frasear v. intr. 
1. Fazer frases. 
2. Dispor as frases. 

1 

frioleira s. f. 
1. Insignificância, bagatela. 
2. Despropósito, sensaboria; lugares-comuns. 
3. Espécie de renda de espiguilha. 

1 

frondejante adj. 2 gén. 
1. Que frondeja. 
2. Que tem muitas folhas e verdeja. 

1 

fronte s. f. 
1. Testa. 
2. Cabeça. 
3. Frente. 
4. Frontaria. 

1 

fruir (latim *fruere, de fruor, frui, ter o gozo de, usufruir, conviver) 
v. tr. e intr. 
1. Estar no gozo ou na posse de. 
2. Desfrutar; gozar. 

1 

fulminar v. tr. 
1. Lançar raios contra ou sobre. 
2. Ferir (como fere o raio). 
3. Destruir, subverter, aniquilar. 
4. Matar instantaneamente. 
5. Arrojar, despedir, lançar de si. 
6. Condenar, invetivar. 
7.  Relig. catól. Decretar excomunhões, anátemas. 
v. intr. 
8. Lançar raios. = detonar 

1 
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fundamente 1ª pess. sing. pres. conj. de fundamentar 
3ª pess. sing. imp. de fundamentar 
3ª pess. sing. pres. conj. de fundamentar 
fundamentar 
v. tr. 
1. Dar fundamento a. 
2. Estabelecer. 
3. Provar. 
4. Documentar. 
5. Alicerçar. 
v. pron. 
6. Fundar-se; apoiar-se. 

1 

fundir v. tr. e intr. 
1. Proceder à fundição ou à fusão de. 
2. Derreter; lançar (a fusão) no molde. 
3. Juntar, incorporar, adunar. 
4. Afundar. 
5. Fig. Consumir, dissipar. 
v. intr. 
6. Produzir, render. 
v. pron. 
7. Derreter-se; sumir-se; incorporar-se. 
8. Afundar-se. 

1 

funicular (francês funiculaire) 
adj. 2 gén. 
1. Composto de cordas ou cabos. 
2. Movido por cordas ou cabos. 
3. Bot. Relativo ao funículo. 
4. Anat. Que diz respeito a um cordão ou funículo. 
adj. 2 gén. s. m. 
5. Diz-se de ou sistema de transporte no qual a tração é feita através de cabos acionados por um 
motor e que se utiliza geralmente para subir e descer grandes inclinações. [Ver imagem] 
s. m. 
6. Veículo utilizado nesse sistema. 

1 

furnas fem. pl. de furna 
furna 
s. f. 
1. Caverna, antro. 
2. Subterrâneo. 
3. Lugar escuro. 
4. Cratera. 

1 

fútil adj. 2 gén. 
Insignificante; vão; frívolo. 

1 
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galardoado masc. sing. part. pass. de galardoar 1 

galardoar (galardão + -ar) 
v. tr. 
1. Conferir galardão. = premiar 
2. Fig. Consolar; compensar. 

1 

ganga ganga 
s. f. 
1. Ornit. Ave galinácea; o mesmo que cortiçol. 
2. Tecido vulgar, geralmente azul ou amarelo. 
3. Rebotalho de minerais. 
4. Parte não metálica que forma a massa principal do minério. 
5. Fig. Insignificância, bagatela. 
6. Reg. Mimo; afago. 
7. Instrumento de suplício, de origem chinesa, que contém um orifício para o pescoço do 
supliciado. = canga 
8. Bras. Série de partidas em diversos jogos. 
s. m. 
9. Sacerdote gentio do Congo. 
10. Feiticeiro em Angola. 
11. Espécie de rinoceronte africano. 

1 

garbosa fem. sing. de garboso 
garboso 
adj. 
Galhardo; elegante. 

1 

gleba s. f. 
1. Torrão, terra de labor. 
2. Terreno adstrito a um feudo. 

1 

glicínias fem. pl. de glicínia 
glicínia 
s. f. 
Bot. Planta papilionácea, trepadora, originária da China e cultivada pelos seus cachos de flores 
malvas e odoríferas. 

1 

gorjeio s. m. 
1. Garganteio; volata. 
2. Canto melodioso formado de notas rápidas. 
3. Fig. O chilrear das crianças. 

1 

gradação s. f. 
1. Aumento ou diminuição gradual. 
2. Mús. Mudança de tom progressivo e ascendente. 
3. Ret. Passagem ou transição gradual. 
4. Progressão de ideias, ascendente ou descendente. 
5. Pint. Passagem insensível de uma cor a outra. 
6. Técn. Característica de sensibilidade de uma emulsão fotográfica. 

1 

grandiloquente (grandíloquo + -ente) 
adj. 2 gén. 
O mesmo que grandíloquo. 

1 

grandíloquo (latim grandiloquus, -a, -um) 
adj. 
1. Sublime, elevado. 
2. Que tem grande eloquência. 

  

granel s. m. 
1. Celeiro; montão de cereal. 
2. Tip. Porção de composição não paginada. 
a granel: solto; em montão desordenado. 

1 
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guarnecer v. tr. 
1. Pôr guarnição em. 
2. Adornar, ornar. 
3. Prover do necessário (em gente ou munições). 
4. Estucar (paredes). 
5. Pôr-lhes o revestimento definitivo. 

1 

guisa s. f. 
1. Modo, maneira, feitio. 
2. Ornit. O mesmo que abibe. 
3. Comemoração de falecimento, ao cabo de mês ou ano em Cabo Verde. 
à guisa: completamente armado, sem nada lhe faltar. 
em guisa de: à laia de. 

1 
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hausto (latim haustus, us) 
s. m. 
1. Ato de haurir. 
2. Poét. Ação de aspirar. = aspiração, sorvo 
3. Porção que se bebe de uma só vez. = gole, trago 

1 

haveres 2ª pess. sing. infinitivo flexionado de haver 
haver 
v. tr. 
1. Ter, possuir, estar na posse de. 
2. Conseguir. 
3. Considerar, julgar. 
4. Existir. (v. impess.) 
5. Acontecer, suceder. (v. impess.) 
6. Ser decorrido, passar-se. (v. impess.) 
v. pron. 
7. Portar-se, proceder. 
v. auxil. 
8. Usa-se seguido do particípio passado, para formar tempos compostos (ex.: haviam estudado, 
havia comido, haverão pensado, haveríamos dormido, houvessem esperado). = ter 
s. m. 
9. Crédito (nos livros comerciais), fortuna, bens. (Usado também no plural) 

1 

helênico adj. 
1. Relativo aos Helenos ou à Grécia Antiga. 
s. m. 
2. O grego antigo. 

1 

helênico adj (gr hellenikós)  
Que se refere à Hélade ou à Grécia antiga.  
sm  
O grego antigo. 

2 

hera s. f. 
1. Bot. Género de plantas trepadeiras araliáceas. 
2. Emblema da constância e da amizade. 

1 

hesitar (latim haesito, -are, estar embaraçado, parar) 
v. intr. 
1. Ter falta de decisão. 
2. Demonstrar receio ou falta de segurança. = vacilar 
3. Mostrar dúvida. = duvidar 
4. Atrapalhar-se a falar ou falar de forma confusa. = gaguejar, titubear 

1 

hipertrofia s. f. 
Desenvolvimento excessivo de um órgão ou de uma parte de um órgão, sem alteração real do seu 
tecido. 

1 

hirto adj. 
1. Inteiriçado; ríspido. 
2. Ereto. 
3. Crespo; hirsuto. 
4. Muito teso. 
5. Imóvel. 

1 

homogeneidade (homogéneo + -idade) 
s. f. 
Qualidade daquilo que é homogéneo. = homogenia ≠ heterogeneidade 

1 
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íbis viajores Definição para "íbis": 
(latim ibis, -idis) 
s. m. ou f. 2 núm. 
1. Ornit. Género de aves pernaltas longirrostras e de bico curvo. 
íbis sagrado: espécie de íbis adorado pelos antigos egípcios. 
íbis vermelho: íbis da América. 
 
Definição para "viajores" não foi encontrada. 

1 

ideou 3ª pess. sing. pret. perf. ind. de idear 
idear 
v. tr. 
1. Criar na mente. 
2. Conceber. 
3. Pôr na ideia. 
4. Planejar, projetar. 

1 

ignoto (latim ignotus, -a, -um) 
adj. 
Desconhecido; ignorado; obscuro. 

1 

imo (latim imus, -a, um) 
adj. 
1. Que está no lugar mais fundo ou mais baixo. = íntimo, profundo 
s. m. 
2. O que é mais íntimo. = âmago 

1 

impelir v. tr. 
1. Empurrar. 
2. Fig. Incitar; constranger. 

1 

impender v. intr. 
1. Estar impendente, prestes a cair ou a acontecer. 
2. Caber. 
3. Competir. 

1 

impertinente adj. 2 gén. 
1. Rabugento; enfadonho; aborrecido; importuno. 
s. m. 
2. Indivíduo impertinente, difícil de contentar. 

1 

ímpeto s. m. 
1. Movimento impulsivo, violento e repentino. 
2. Arrebatamento. 
3. Abalo; agitação; precipitação. 

1 

imprevidência s. f. 
Falta de previdência; desleixo; descuido. 

1 

imprevidente adj. 2 gén. 
Não previdente, desleixado; negligente. 

1 

improfícuo adj. 
1. Não profícuo. 
2. Vão, inútil, baldado, frustrado. 

1 

inação s. f. 
1. Falta de ação. 
2. Inércia. 
3. Indolência. 
4. Frouxidão de caráter. 

1 

incipiência Variação de incipiente. 3 
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incipiente incipiente 
(latim incipiens, -entis, particípio presente de incipio, incipere, começar) 
adj. 2 gén. 
Que começa; que está no princípio. = principiante 

1 

incontinenti (latim in continenti tempore, num tempo sem interrupção) 
adv. 
Sem perda de tempo. = imediatamente 

1 

increpação s. f. 
Ato ou efeito de increpar; censura. 

1 

inda adv. 
Ainda. 

1 

indelével adj. 
Que não se pode apagar ou desaparecer. 

1 

indizível adj. 2 gén. 
1. Que não se pode dizer; inexplicável. 
2. Inefável. 
3. Extraordinário. 
s. m. 
4. Pop. Coisa mínima, pequenina porção. 

1 

inebriante adj (de inebriar)  
Que inebria, embebeda; que embriaga, entontece.  
Var: inebriativo. 

2 

inenarrável adj. 2 gén. 
Que não se pode narrar; indescritível; inefável. 

1 

inexcedível adj. 2 gén. 
Que não se pode exceder. 

1 

inexorável (latim inexorabilis, -e) 
adj. 2 gén. 
1. Que não cede a rogos nem a lágrimas; que não tem piedade. = cruel, impiedoso, implacável, 
insensível ≠ compassivo, exorável, piedoso 
2. Muito rigoroso. = duro, implacável ≠ exorável 
3. A que não se pode escapar. = inelutável 

1 

inexprimível adj. 2 gén. 
1. Que não pode ser exprimido; indizível. 
2. Fig. Inefável, inebriante; delicioso. 

1 

infame adj. 2 gén. s. 2 gén. 
1. Que não tem boa fama. 
2. Que pratica infâmias. 
3. Vil, abjeto, torpe. 

1 

influxo (latim influxus, -us, influência) 
s. m. 
1. Pressão ou ação exercida. 
2. Influência. 
3. Inspiração. 
4. Entusiasmo. 
5. Enchente da maré. = crescente, montante ≠ descente, refluxo, vazante 
6. Fig. Afluência. 

1 

infortúnios masc. pl. de infortúnio 
infortúnio 
s. m. 
1. Fortuna adversa; infelicidade. 
2. Sorte desgraçada. 

1 
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iníquo (latim iniquus, -a, -um, desigual, acidentado, desfavorável) 
adj. 
1. Contrário à equidade. = injusto ≠ justo 
2. Mal julgado. 
3. Que tem mau caráter ou revela crueldade. = malévolo, malvado, perverso ≠ benévolo 

1 

inquirição (inquirir + -ção) 
s. f. 
1. Ato ou efeito de inquirir. 
2. Inquérito, sindicância. 
3. Interrogatório judicial. 

1 

inquirir (latim inquiro, -ere, procurar com cuidado, investigar) 
v. tr. e intr. 
1. Procurar saber, fazendo perguntas. = indagar, perguntar, questionar 
2. Investigar para apurar a verdade. = averiguar 

1 

insta v. intr. 
1. Estar instante ou próximo a acontecer. 
2. Pedir com insistência. 
3. Tornar-se indispensável. 
4. Urgir. 
5. Treplicar com instância (num argumento). 

1 

insubmissa fem. sing. de insubmisso 
insubmisso 
(in- + submisso) 
adj. 
1. Não submisso. = altivo, independente ≠ submisso 
adj. s. m. 
2. Que ou quem recusa a submissão. ≠ submisso 
3. Bras. Que ou quem se sonega ao serviço militar. 

1 

insulado adj. 
Isolado (como ilha). 

1 

intempérie s. f. 
1. Inclemência do tempo. 
2. Perturbação atmosférica. 

1 

intempestivo (latim intempestivus, -a, -um) 
adj. 
1. Que não vem no tempo devido ou vem fora do tempo próprio. = inoportuno ≠ atempado, 
oportuno 
2. Que não é previsto ou esperado. ≠ inesperado, súbito 

1 

intentar v. tr. 
1. Ter ou formar o intento de, projetar. 
2. Diligenciar, empreender. 
3. Dir. Formular ou propor em juízo. 

1 

ínterim (latim interim, durante aquele tempo, entretanto) 
s. m. 
1. Tempo durante o qual está interrompida a execução ou o funcionamento de alguma coisa, ou 
ela não é regida por aquele a quem incumbe. 
adv. 
2. Durante o tempo de espera ou de interrupção; no intervalo. = entrementes, entretanto 
neste ínterim: no tempo de intervalo entre dois fatos ou acontecimentos. 

1 

interpelar v. tr. 
1. Citar ou demandar (para evitar prescrição). 
2. Interromper a (quem fala). 
3. Dirigir uma interpelação a. 

1 
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interstício s. m. 
1. Intervalo separativo das moléculas de um corpo. 
2. Por ext. Fisga, greta. 
3. Intervalo que separa dois órgãos ou dois corpos contíguos mas não unidos. 
4. Bras. Intervalo entre duas discussões de um projeto parlamentar. 

1 

intrinsecamente derivação de intrínseco 1 

intrínseco adj. 
1. Íntimo. 
2. Que se passa no interior. 
3. Real (falando do valor de uma coisa sem atender à sua estimação ou circunstâncias). 

1 

irreflexão s. f. 
1. Falta de reflexão. 
2. Ato precipitado ou irrefletido. 

1 

irresoluto adj. 
1. Que não sabe resolver-se. 
2. Falto de resolução; hesitante; que não foi ainda resolvido. 

1 

itinerante (latim itinerans, -antis, particípio presente de itinero, -are, viajar) 
adj. 2 gén. 
1. Que muda de lugar onde exerce a sua atividade. 
2. Que é exercido com alteração frequente de local. 
adj. 2 gén. s. 2 gén. 
3. Que ou quem se desloca, viaja ou passeia. 

1 
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joguete s. m. 
1. Brinco, ludíbrio. 
2. Facécia; zombaria. 
3. Coisa que é movida sem opor resistência. 

1 

júbilo (latim jubilum, -i, grito de alegria) 
s. m. 
Grande contentamento; alegria expansiva. = jubilação ≠ mágoa, tristeza 

1 

jungir v. tr. 
1. Pôr ao jugo ou canga; emparelhar. 
2. Atar. 
3. Unir. 
4. Submeter. 

1 

justeza s. f. 
1. Qualidade do que é justo. 
2. Exatidão. 
3. Certeza. 
4. Precisão. 
5. Conveniência. 
6. Propriedade. 

1 
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labores masc. pl. de labor 
2ª pess. sing. pres. conj. de laborar 
 
labor 
s. m. 
Lavor; trabalho; faina. 
 
laborar 
v. intr. 
1. Trabalhar. 
2. Exercer o seu mister. 
laborar em erro: estar enganado. 

1 

ladrar v. intr. 
1. Soltar latidos. 
2. Fig. Gritar; ralhar. 
v. tr. 
3. Pop. Proferir. 

1 

laia s. f. 
1. Ant. Lã. 
2. Jaez, raça, qualidade, casta. 
3. Gír. Prata. 
à laia de: à maneira de. 

1 

laivo (origem duvidosa) 
s. m. 
1. Marca deixada por uma substância ou pelos dedos. = mancha, nódoa 
2. Rasto, sinal, vestígio. 
3. Faixa estreita e comprida que, numa terra ou numa rocha, se distingue pela diferença da cor ou 
pela natureza da matéria. = veio 

1 

lamúria (latim Lemuria, -iorum, Lemúrias, festas em honra dos Lémures, almas do outro mundo) 
s. f. 
1. Lamentação, queixume. 
2. Sequência entediante de lamentos e desgraças. = choradeira 

1 

lancinante adj. 2 gén. 
1. Que se faz sentir por picadas ou golpes internos. 
2. Fig. Pungente, doloroso, cruciante. 

1 

lastimar (espanhol lastimar, do latim vulgar blastemare, do latim blasphemo, -are, blasfemar) 
v. tr. 
1. Deplorar, lamentar. 
2. Afligir, pungir, magoar. 
3. Compadecer-se de. 
v. pron. 
4. Queixar-se, lamentar-se. 

1 

látego s. m. 
1. Chicote de couro ou de corda entrançada; azorrague. 
2. Fig. Castigo; flagelo. 
3. Fig. Estímulo. 
4. A corda da cilha e da sobrecarga, vulgarmente chamada enquerideira. 

1 

lato adj. 
1. Amplo; dilatado. 
2. Extensivo. 
s. m. 
3. Alg. Baraço curto de pita. 

1 
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latrocínio (latim latrocinium, -i, roubo) 
s. m. 
Roubo violento, à mão armada. 

1 

lauta (latim lautus, -a, -um) 
adj. 
Que apresenta abundância, riqueza ou luxo. = abundante, magnífico 

1 

lavor s. m. 
1. Trabalho manual. 
2. Trabalho de agulha. 
3. Adorno; lavrado de relevos ou de cinzel. 
4. Fig. Qualquer trabalho intelectual. 

1 

legado (latim legatum, -i, doação por testamento) 
s. m. 
1. Aquilo que se deixa por testamento a quem não é herdeiro forçoso ou principal. 
2. O que é transmitido a outrem que vem a seguir. 
legado pio: o que, entre os católicos, o testador deixa para bem da sua alma. 

  

legadores Pessoas que deixam um legado. Pessoas que legam algo. 3 

legar v. tr. 
1. Deixar (em legado). 
2. Deixar por herança. 
3. Transmitir. 
4. Diplom. Enviar como legado. 

1 

legatário s. m. 
Pessoa que recebe legado. 

1 

letrado adj. s. m. 
1. Que ou aquele que é versado em letras. 
2. Erudito. 
3. Jurisconsulto. 
4. Literato. 

1 

leviandade s. f. 
1. Qualidade do que é leviano. 
2. Irreflexão. 
3. Falta de prudência ou de pensar. 

1 

librar v. tr. 
1. Pôr em oscilação. 
2. Suspender; equilibrar. 
3. Fazer consistir. 
4. Fundar. 
v. pron. 
5. Poét. Suster-se (no ar), pairar. 

1 

lide s. f. 
1. Combate, luta, peleja. 
2. Litígio, demanda. 
3. Taurom. Toureio. 

1 

linfa (latim lympha, -ae, água) 
s. f. 
1. Med. Líquido branco e nutritivo que circula nos vasos linfáticos. 
2. Bot. Humor aquoso dos vegetais. 
3. Poét. Água. 

1 
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lobrigar v. tr. 
1. Ver a custo. 
2. Entrever, enxergar, bispar. 
3. Ver ao longe. 
4. Ver casualmente. 
5. Fig. Notar, perceber. 

1 

lucubração (latim lucubratio, -onis, vigília) 
s. f. 
1. Trabalho intelectual (em horas que, após um trabalho manual, se deviam dedicar ao repouso). 
2. Por ext. Estudo aturado. 
3. Meditação. 

1 
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mácula (latim macula, mancha, nódoa, erro) 
s. f. 
1. Marca de sujidade. = mancha, nódoa 
2. Fig. Falha na reputação. = infâmia, impureza, labéu, mancha 
3. Med. Mancha cutânea lisa, não saliente. 

1 

maestria s. f. 
Proficiência; prática; saber. 

1 

magna (latim magnus, -a, -um) 
adj. 
1. Grande. 
2. Fig. Importante. 

1 

magnanimidade (magnânimo + -idade) 
s. f. 
Grandeza de ânimo. = generosidade 

1 

malfazeja (malfazer + -ejo) 
adj. s. m. 
1. Que ou quem se apraz em fazer mal. = malvado 
adj. 
2. Que faz mal ou causa danos. = nocivo 

1 

mantilha s. f. 
1. Espécie de pequeno manto senhoril para cobrir a cabeça e o busto. 
2. Cueiro, faixa; cendal. 

1 

marejado masc. sing. part. pass. de marejar 
marejar 
v. intr. 
1. Gotejar pelos poros (um líquido). 
2. Fig. Ressumar. 
3. Gotejar; borbulhar. 

1 

matilha s. f. 
1. Conjunto de cães que se levam à caça. 
2. Fig. Corja, súcia. 

1 

matiz s. f. 
1. Conjunto de cores diversas bem combinadas. 
2. Cada uma das gradações de uma cor. 
3. Beleza de colorido. 
4. Cor política; fação. 

1 

matizar v. tr. 
1. Dispor o matiz em. 
2. Colorir. 
3. Realçar. 
4. Atapetar. 
5. Ornar. 
v. pron. 
6. Cobrir-se de cores variadas. 

1 

matrona s. f. 
1. Senhora respeitável que é mãe de família. 
2. Infrm. Mulher já de idade e corpulenta. 
3. Virago. 

1 

médium (francês médium) 
s. m. 
Pessoa que pode (na opinião de alguns) servir de intermediária entre os vivos e os espíritos. 

1 
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melancolia s. f. 
1. Tristeza profunda e duradoura. 
2. Hipocondria. 

1 

melindrado masc. sing. part. pass. de melindrar 1 

melindrar v. tr. 
1. Tornar melindroso. 
2. Ofender o melindre de, magoar, escandalizar. 
v. tr. 
3. Ofender-se. 

1 

melindroso adj. 
1. Que tem melindre. 
2. Que se ofende facilmente. 
3. Perigoso, arriscado. 
4. Débil, precário. 

1 

melódico adj. 
1. Melodioso. 
2. Relativo à melodia. 

1 

menear v. tr. 
1. Mover de um lado para o outro. 
2. Saracotear. 
3. Mexer, remover. 
v. pron. 
4. Mover-se. 

1 

mera fem. sing. de mero 
mero 
adj. 
1. Puro, simples. 
2. Sem mistura. 
s. m. 
3. Ictiol. Peixe acantopterígio, de corpo quase oval e carne deliciosa. 

1 

mercê s. f. 
1. Concessão de uma graça. 
2. Benefício, favor. 
3. Provimento num cargo público ou num título honorífico. 
4. Arbítrio, capricho. 
à mercê de: ao arbítrio de. 
mercê de: graça de. 
vossa mercê: vossemecê. 

1 

metralha 3ª pess. sing. pres. ind. de metralhar 
2ª pess. sing. imp. de metralhar 
 
metralha 
s. f. 
1. Pedaços de ferro com que se carregam projéteis ocos. 
2. Por ext. Balas; projéteis. 
3. Fig. Meios, recursos (para conseguir alguma coisa). 
 
metralhar 
v. tr. 
1. Disparar metralha contra. 
2. Crivar, ferir ou matar com metralha. 

1 

minudência s. f. 
1. Minúcia. 
2. Fig. Observação escrupulosa; exame atento. 

1 
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miosótis (grego muosotis, -ídos, orelha de rato) 
s. f. 2 núm. 
1. Bot. Género de plantas herbáceas, da família das borragináceas, de florinhas azuis. 
2. Sua flor. 

1 

mira 3ª pess. sing. pres. ind. de mirar 
2ª pess. sing. imp. de mirar 
 
mira 
s. f. 
1. Peça que (numa arma de fogo) regula a pontaria. 
2. Fig. Instituto, propósito, fim. 
3. Técn. Espécie de régua graduada para fazer nivelações de terrenos. 
estar à mira: observar, vigiar. 
 
mirar 
v. tr. 
1. Fitar os olhos em; encarar. 
2. Aspirar a. 
v. intr. 
3. Fazer pontaria. 
4. Olhar, estar voltado para. 
v. pron. 
5. Ver-se no espelho, na água. 

1 

miraculoso adj. 
Ver milagroso. 

1 

mister (latim ministerium, -ii, função, ofício, assistência) 
s. m. 
1. Cargo ou atividade profissional. = arte, ocupação, ofício, profissão 
2. Aquilo que é forçoso, necessário ou urgente. 
3. Incumbência, encargo. 
4. Intuito, finalidade, objetivo. 
haver mister (de): haver necessidade, ser preciso. 
ser mister: ser necessário, indispensável. 

1 

modulação s. f. 
1. Ato ou efeito de modular. 
2. Passagem de um modo ou tom para outro. 
3. Diferente valor de uma mesma vogal. 
4. Fig. Melodia, suavidade. 

1 

mondar v. tr. 
1. Proceder à monda de. 
2. Por ext. Limpar. 
3. Fig. Emendar, corrigir. 

1 

monologar (monólogo + -ar) 
v. intr. 
1. Recitar monólogos. 
2. Falar consigo só. 
v. tr. 
3. Dizer de si para si. 

1 

mora s. f. 
1. Demora, delonga. 
2. Concessão de maior prazo para pagamento ou desempenho de obrigação. 
3. Amora. 
4. Ictiol. Género de peixes anacantinos. 

1 
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moribundo adj. s. m. 
1. Que ou aquele que está quase a morrer. = agonizante 
2. Fig. Que vai acabar ou desaparecer. 
3. Exânime. 

1 

motilidade s. f. 
1. Faculdade de mover ou mover-se. 
2. Força motriz. 

1 

muares masc. e fem. pl. de muar 
muar 
(latim mularis, -e, relativo à mula) 
adj. 2 gén. s. 2 gén. 
Diz-se de ou animal proveniente do cruzamento da raça cavalar com a asinina. = mulo 

1 

mutismo s. m. 
Estado daquele que é mudo; mudez; silêncio. 

1 
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nefando adj. 
Torpe, execrável, contrário à Natureza. 

1 

neurastenia (neuro- + astenia) 
s. f. 
Med. Neurose com enfraquecimento da força nervosa, perturbações mentais do tipo tristeza, 
apatia e, muitas vezes, com indisposições físicas como dores de cabeça, perturbações digestivas, 
etc. 

1 

níveo adj. 
1. Da neve ou a ela relativo. 
2. Branco como neve. 

1 

nobiliárquico adj. 
Da nobiliarquia ou a ela relativo. 

1 

nobilíssimo (latim nobilissimus, -a, um) 
adj. 
Muito nobre. 

1 

nobilitante adj. 2 gén. 
Que nobilita. 

1 
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objetar v. tr. 
1. Opor. 
2. Representar (como objeção). 
3. Contrapor. 

1 

objurgatória s. f. 
1. Censura; repreensão severa. 
2. Discurso ou carta em que se objurga. 

1 

obséquio sm (lat obsequiu)  
1 Ação ou efeito de obsequiar.  
2 Serviço, prestado de boa vontade.  
3 Favor.  
4 Benefício, benevolência. 

2 

obsidente adj. 2 gén. s. 2 gén. 
1. Obsessor. 
2. Sitiante. 

1 

obsidiado Derivação de obsidiar 3 

obsidiar obsidiar 
v. tr. 
1. Cercar; estar sitiando. 
2. Espiar. 
3. Perseguir com obsessão. 
4. Sugestionar de modo irresistível. 

1 

obstante adj. 2 gén. 
1. Que obsta. 
não obstante: sem embargo; contudo; apesar de. 

1 

obtemperar v. tr. 
1. Objetar humildemente em resposta a. 
v. intr. 
2. Obedecer; aquiescer; sujeitar-se. 

1 

oclusão (latim occlusio, -onis, obstrução) 
s. f. 
1. Ato ou efeito de ocluir. = fechamento 
2. Med. Aproximação momentânea das bordas de uma abertura natural. 
3. Fonét. Fechamento total e momentâneo do trato vocal durante a articulação de certos sons. = 
explosão 
4. Bloqueio de uma passagem. = obstrução, entupimento 
5. Apagamento, escurecimento. = obliteração, obscurecimento 

1 

odorante adj. 2 gén. 
Que tem cheiro, em geral agradável. = aromático, cheiroso, odorífero, odorífico, recendente 

1 

olente adj. 2 gén. 
Cheiroso, oloroso. 

1 

olvidar (latim *oblitare, de obliviscor, -ci, esquecer, esquecer-se de) 
v. tr. e pron. 
1. Perder de memória, deixar cair no esquecimento. = esquecer 
2. Desaprender. 

1 

olvide 1ª pess. sing. pres. conj. de olvidar 
3ª pess. sing. imp. de olvidar 
3ª pess. sing. pres. conj. de olvidar 

1 

olvido (derivação regressiva de olvidar) 
s. m. 
1. Ato ou efeito de olvidar. = esquecimento 
2. Estado de uma pessoa ou coisa olvidada, esquecida. = esquecimento 
3. Fig. Estado de descanso, repouso. = adormecimento, letargia 

1 
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onerar v. tr. e pron. 
1. Sujeitar a um ônus. 
2. Impor ônus a. 
3. Sobrecarregar; vexar. 

1 

operoso adj. 
Trabalhoso; produtivo; eficaz; laborioso. 

1 

oprimir v. tr. 
1. Exercer pressão forte sobre. 
2. Causar aperto em. 
3. Pesar sobre. 
4. Fig. Afligir. 
5. Ter sob o jugo; tiranizar. 

1 

ornar v. tr. 
1. Pôr ornatos ou adornos em. 
2. Enfeitar, guarnecer; aformosear (sentido próprio e figurado). 
3. Enfeitar-se. 

1 

ósculo (latim osculum, -i, boquinha, beijo) 
s. m. 
1. Beijo. 
2. Bot. Abertura na face externa dos grãos polínicos. 

1 

outrem pron. indef. 
Outra pessoa. 

1 

outrora (outra + hora) 
adv. 
Noutro tempo. = antigamente 

1 
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pábulo s. m. 
1. Pasto; sustento. 
2. Fig. Assunto para maledicência ou escárnio. 
adj. 
3. Bras. Soberbo; gabarola. 

1 

pairar v. intr. 
1. Diz-se de uma ave que se sustenta no ar, com as asas abertas, sem que pareça agitá-las. 
2. Mar. Estar à capa, bordejar (um navio). 
3. Fig. Olhar de alto, abranger com o espírito. 
4. Estar iminente, ameaçar. 
5. Hesitar. 
6. Ant. Suster; aguentar; parar; aviar; tolerar. 

1 

palanquim sm (neo-árico palânkî)  
1 Espécie de liteira em que as pessoas mais ricas da Arábia, da Índia e da China se fazem 
transportar, carregadas por servos, camelos ou elefantes.  
2 Condutor de palanquim.  
3 Rede suspensa em um varal, para transportar pessoas. 

2 

palanquins masc. pl. de palanquim 1 

palmilhar v. tr. 
1. Pôr ou deitar palmilhas. 
2. Percorrer ou andar a pé. 
v. intr. 
3. Andar a pé. 

1 

paragem (parar + -agem) 
s. f. 
1. Ato de parar. 
2. Cessação do movimento. 
3. Parada, pausa. 
4. Lugar, sítio, ponto. 
5. Sítio, coberto ou não, onde as pessoas esperam por um transporte público (autocarro, elétrico, 
táxi, etc.). [Ver imagem] 
6. Espaço de mar acessível à navegação. 
7. Estado ou disposição de alguma coisa. 

1 

parentela s. f. 
1. O conjunto dos parentes. 
2. Família, raça. 

1 

paroxismo s. m. 
1. Med. O maior grau de intensidade de uma doença. 
2. Fig. O cúmulo da cólera, da exasperação. 

1 

patentear v. tr. 
1. Tornar patente. 
2. Mostrar, franquear. 
3. Evidenciar. 
4. Conceder patente de invenção a. 

1 

patibular adj. 2 gén. 
Relativo a patíbulo, digno de patíbulo. 

1 

patriarca  s. m. 
1. Prelado de certas arquidioceses. 
2. Chefe da Igreja grega. 
3. Fig. Ancião respeitável. 
4. Ant. Indivíduo tronco de família importante. 
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patriarcal adj. 2 gén. 
1. Do patriarca; do patriarcado. 
2. Fig. Venerando, respeitável. 
s. f. 
3. Sé patriarcal. 

1 

pavoroso adj. 
Que causa pavor; medonho; horroroso. 

1 

pecha s. f. 
Defeito, senão, balda. 

1 

pejo s. m. 
1. Pudor, vergonha; acanhamento. 
2. Reservatório grande nas marinhas de sal. • Ter pejo, envergonhar-se. 
3. Ant. Impedimento. 

1 

pender v. intr. 
1. Estar pendurado ou suspenso. 
2. Estar inclinado ou descaído. 
3. Depender. 
4. Estar meio resolvido. 
5. Estar para cair. 
6. Ter inclinação para. 
7. Estar iminente. 
v. tr. 
8. Fazer inclinar ou cair. 
v. pron. 
9. Inclinar-se, encostar-se. 
pender de um fio: estar próximo a acabar. 

1 

penúria s. f. 
Falta do que é necessário. = escassez, inópia, miséria, pobreza ≠ abundância, riqueza 

1 

perambular v. intr. 
Passear; vaguear. 

1 

perene (latim perennis, -e) 
adj. 2 gén. 
1. Que dura para sempre. = eterno, perenal, perpétuo 
2. Que dura muito tempo. = duradouro, permanente ≠ breve, efémero, passageiro, temporário, 
transitório 
3. Que não se interrompe. = contínuo, incessante, ininterrupto, perenal 
4. Bot. Que não cai regularmente numa época do ano (ex.: folha perene). ≠ caduco, decíduo 
5. Bot. Que tem folhagem durante todo o ano (ex.: arbusto perene). ≠ caduco 
6. Bot. Que vive mais de dois anos. 

1 

permutar (latim permuto, -are, mudar completamente, modificar, trocar) 
v. tr. 
1. Trocar uma coisa por outra. 
2. Escambar. 
3. Mudar, transferir. 
4. Colocar as coisas de diversos modos a respeito umas das outras. 
5. Fig. Fazer participar reciprocamente. 
6. Comunicar. 
7. Partilhar. 

1 

perplexidade s. f. 
1. Irresolução, hesitação, dúvida. 
2. Ambiguidade. 
3. Ret. O mesmo que dúvida. 

1 
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perplexo adj. 
1. Indeciso. 
2. Duvidoso. 
3. Irresoluto. 
4. Ambíguo. 

1 

persignar (lat persignare)  
vpr Benzer-se, fazendo três cruzes com o dedo polegar da mão direita, uma na testa, outra na boca 
e a outra no peito. 

2 

pesarosa (pesar + -oso) 
adj. 
1. Que tem pesar. 
2. Desgostoso. 
3. Arrependido. 

1 

pestilento (latim pestilentus, -a, -um) 
adj. 
1. Que é relativo a peste. 
2. Que provoca ou transmite peste. = pestífero 
3. Que exala um mau cheiro muito intenso. = fedorento, fétido, infecto, pestífero 
4. Fig. Que corrpompe, danifica. 

1 

petrecho (espanhol pertrecho) 
s. m. 
1. Munição, instrumento ou utensílio de guerra. (Mais usado no plural.) 
2. Instrumento ou objeto necessário para executar uma atividade. = ferramenta, utensílio 
3. Meio necessário para executar ou obter alguma coisa. = ferramenta, instrumento 

1 

pintainho (pinto + -a- + -inho) 
s. m. 
1. Franguinho implume. = frangainho, pinto 
2. Ornit. Ave procelariiforme encontrada na Madeira e nos Açores. 

1 

pitoresco (italiano pittoresco) 
adj. 
1. Relativo à pintura. 
2. Digno de pintar-se. 
3. Fig. Ameno, deleitoso. 
4. Vivo, cintilante, ornado de imagens. 
s. m. 
5. Tudo o que contribui para fazer uma pintura bem caracterizada. 

1 

poalha s. f. 
1. Poeira leve na atmosfera. 
2. Bras. Poeira ténue, polilha. 

1 

policroma adj. 
Que tem muitas cores. 

1 

polvorosa s. f. 
1. Pop. Grande atividade; azáfama; agitação. 
pôr alguma coisa em polvorosa: dar cabo dela, estragá-la. 
pôr os pés em polvorosa: dar às de vila-diogo, fugir. 

1 

porfiado adj. 
Disputado; renhido; teimoso. 

1 

poros s. m. 
Cada um dos orifícios imperceptíveis da superfície dos corpos. 

1 

porquanto conj. coord. 
Visto que; por isso que; uma vez que. = porque 

1 
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pórtico s. m. 
1. Espaço coberto cuja abóbada é sustentada por colunas e que serve de entrada ou vestíbulo. 
2. Porta monumental. 

1 

porventura adv. 
Acaso; talvez. 

1 

porvir s. m. 
Tempo vindouro; o futuro. 

1 

postulante adj e s m+f (lat postulante)  
1 Dir Que, ou pessoa que postula ou requer em juízo; suplicante.  
2 Candidato, pretendente. 

1 

precatar (origem controversa) 
v. tr. 
1. Acautelar; prevenir; pôr de precaução. 
v. pron. 
2. Acautelar-se, precaver-se. 
quando mal se precatava: quando menos o esperava. 

1 

precipitação s. f. 
1. Ato ou efeito de precipitar. 
2. Extrema velocidade, demasiada pressa. 
3. Rapidez demasiada em se tomar uma resolução. 
4. Quím. Fenómeno que se verifica quando uma substância sólida se separa do líquido em que 
estava dissolvida, depositando-se como sedimento no fundo do vaso. 

1 

precipitar v. tr. 
1. Lançar em precipício; despenhar; arrojar de alto. 
2. Lançar (em desgraça ou em situação desfavorável). 
3. Apressar. 
v. intr. 
4. Quím. Separar-se (uma substância sólida) depositando-se como sedimento ou ficando suspensa 
no líquido em que primitivamente se achava dissolvida. 
5. Formar-se o precipitado (de alguma substância). 
v. pron. 
6. Lançar-se de cima para baixo; despenhar-se, arrojar-se. 
7. Correr. 
8. Caminhar com rapidez; acelerar-se; antecipar-se. 
9. Cair impetuosamente. 
10. Proceder com demasiada precipitação, impensadamente. 

1 

pregressa (latim praegressus, -a, -um, particípio de praegredior, -gredi, caminhar à frente, ultrapassar, passar 
adiante) 
adj. 
1. Decorrido anteriormente. 
2. Que sucedeu primeiro (falando-se, principalmente em medicina, da história patológica de um 
doente). 

1 

preleção s. f. 
1. Discurso didático. 
2. Exposição de uma matéria perante um auditório. 
3. Lição. 
4. Conferência. 

1 

pressuroso adj. 
1. Apressado, azafamado, diligente, ativo. 
2. Solícito. 
3. Impaciente, irrequieto. 

1 

presteza s. f. 
Ligeireza; celeridade; agilidade. 

1 
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presumível adj. 2 gén. 
Que se pode supor ou suspeitar. 

1 

presunção (latim praesumptio, -onis) 
s. f. 
1. Ato ou efeito de presumir. 
2. Suspeita, conjetura. 
3. Afetação, vaidade. 

1 

primar (francês primer) 
v. tr. 
1. Ter a primazia, ser o primeiro. 
2. Ter vantagem sobre os outros (ex.: ele prima entre os colegas). 
3. Tornar-se apreciável ou notável (ex.: ela não prima pela boa educação). = distinguir-se 

1 

primaveril (primavera + -il) 
adj. 2 gén. 
1. De temperatura suave como a da primavera. 
2. Fig. Juvenil. 

1 

primogênita (latim primogenitus, -a, -um) 
adj. s. m. 
Que ou aquele que nasceu antes dos outros irmãos; filho mais velho. ≠ cadete 

1 

primor (latim primoris, -e, primeiro) 
s. m. 
1. Trabalho muito delicado ou feito com muita perfeição. = obra-prima, perfeição 
2. Grande cuidado na execução de algo. = delicadeza, esmero, perfeição 
3. Grande qualidade. = excelência, perfeição 
4. Primeiro fruto. 

1 

prisco adj. 
1. Poét. Antigo; velho. 
s. m. 
2. Bras. Salto ou pulo para os lados e para a frente (falando-se do cavalo que procura livrar-se do 
cavaleiro). 

1 

prístino adj (lat pristinu)  
1 poét prisco.  
2 Biol Diz-se do ser que invade uma área desocupada e aí persiste e se reproduz. 

2 

procrastinar (latim procrastino, -are) 
v. tr. 
1. Deixar para depois. = adiar, postergar, protrair ≠ antecipar 
v. intr. 
2. Usar de delongas. = delongar, demorar, postergar ≠ abreviar, acelerar, despachar-se 

1 

prorromper v. intr. 
1. Sair com ímpeto. 
2. Manifestar-se repentinamente. 

1 

prosélito s. m. 
1. Pagão que abraçava religião diferente da sua. 
2. Novo convertido a uma religião, a uma seita ou a um partido. 
3. Partidário; sectário. 

1 

proselitismo s. m. 
1. Zelo ou afã de fazer prosélitos. 
2. Conjunto de prosélitos. 

1 

prostração s. f. 
1. Enfraquecimento extremo. 
2. Fig. Marasmo. 

1 

psíquica adj. 
Relativo à alma ou às faculdades morais e intelectuais. 

1 
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pupilo s. m. 
1. Órfão que está sob a direção de um tutor; tutelado. 
2. Colegial interno. 
3. Fig. Protegido. 

1 

purgação s. f. 
1. Ato ou efeito de purgar, limpar ou purificar. 
2. Gonorreia; corrimento. 

1 
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quão adv. 
Quanto, como. 

1 

quebrantar v. tr. 
1. Quebrar. 
2. Amachucar; abolar; amolgar. 
3. Abater; arrasar. 
4. Violar; transgredir; infringir. 
5. Vencer; domar; amansar. 
6. Passar além de; ultrapassar. 
7. Enfraquecer; debilitar; tirar a energia, diminuir o vigor. 
8. Prostrar; fazer vergar. 
9. Suavizar; dar lenitivo a. 
v. pron. 
10. Perder a força moral, a energia, o vigor. 
11. Debilitar-se; enfraquecer-se. 
12. Sofrer a ação do quebranto. 

1 

quinhão (latim quinio, -onis, reunião de cinco, quina) 
s. m. 
1. Parte que toca a cada um na repartição de um todo. = quota-parte 
2. Partilha, herança. 
3. Combinação de circunstâncias ou de acontecimentos que influem de um modo inelutável na 
vida de alguém. = destino, fado, sorte 

1 
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raiar (raia + -ar) 
v. tr. 
1. Fazer riscas em. = betar, estriar, rajar, riscar 
2. Estriar o interior do cano das armas de fogo. 
v. intr. 
3. Brilhar, despedir raios luminosos. 
4. Começar a despontar no horizonte. 
5. Fig. Aparecer, surgir. 

1 

reboar v. intr. 
Repercutir-se; retumbar; fazer eco. 

1 

recalcar (re- + calcar) 
v. tr. 
1. Calcar muitas vezes; tornar a calcar. = repisar 
2. Insistir ou teimar numa ideia. = repisar 
3. Não deixar manifestar. = impedir, refrear, reprimir 
4. Psican. Fazer o recalcamento de. 

1 

recalcitrante (recalcitrar + -ante) 
adj. 2 gén. 
1. Que recalcitra; desobediente; obstinado. 
s. 2 gén. 
2. Pessoa que recalcitra. 

1 

redarguir v. tr. 
1. Responder, arguindo. 
2. Reconvir. 
3. Replicar. 
4. Recriminar. 

1 

redentor adj. 
1. Que redime ou resgata. 
s. m. 
2. Aquele que redime ou redimiu. 
3. Jesus Cristo. 
o símbolo redentor: o crucifixo. 

1 

refratário adj (lat refractariu)  
1 Que recusa cumprir uma obrigação ou promessa.  
2 Rebelde à aceitação de uma idéia, de uma ordem ou de um costume.  
3 Intransigente, obstinado, resistente, teimoso, contrário.  
4 Indócil, indomável.  
5 Que não se presta, que não condescende.  
6 Esquivo.  
7 Imune a certa doença.  
8 Que resiste a alguma ação física ou química.  
9 Que só funde em temperatura muito elevada.  
10 Fís Que resiste à ação do calor ou que é capaz de permanecer em contato com o fogo sem se 
alterar.  
sm  
1 Aquele que se subtrai ao serviço militar.  
2 Material refratário. 

2 

refulgente adj. 2 gén. 
Que refulge, que brilha com intensidade. 

1 
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regaço s. m. 
1. Superfície ou concavidade formada pela roupa entre a cintura e os joelhos de pessoa sentada. 
2. Adorno de certos vestidos no lugar do regaço. 
3. Fig. Seio, lugar onde se acha conforto e tranquilidade. 
4. Meio, interior. 
trazer no regaço: tratar com carinho, com desvelo. 

1 

regatear v. tr. 
1. Discutir sobre o preço de. 
2. Conceder ou dar contra vontade. 
3. Depreciar, deprimir. 
v. intr. 
4. Discutir com violência; altercar. 

1 

regozijar v. tr. 
1. Causar regozijo a. 
v. pron. 
2. Congratular-se; alegrar-se. 

1 

regozijo s. m. 
1. Alegria; prazer; contentamento; festa; folguedo. 
2. Satisfação, júbilo. 

1 

rejubilar (re- + jubilar) 
v. tr., intr. e pron. 
Encher ou encher-se de júbilo. = alegrar, contentar, deleitar 

1 

relva s. f. 
1. Erva miúda antes de ter a espiga. 
2. Terreno coberto de erva. 

1 

rematar v. tr. 
1. Finalizar, concluir. 
2. Encimar; coroar. 
3. Executar o ponto de remate. 
v. intr. 
4. Findar; terminar. 

1 

reminiscência (latim reminiscentia, -ae, lembrança, recordação) 
s. f. 
1. Faculdade de reter e reproduzir conhecimentos adquiridos. = memória 
2. Lembrança vaga e quase apagada. 
3. Coisa de que se guardou memória inconscientemente. 

1 

renitente adj. 2 gén. 
Que renite; obstinado, que não cede, que persiste na sua opinião; inflexível. 

1 

repuxo s. m. 
1. Ação ou efeito de repuxar; espadana, jato, jorro de água que sai com força e se eleva alto para 
recair em forma de chuva. 
2. O conduto da água para obter esse jato. 
3. Instrumento com que se embebem as tarraxas na madeira. 
4. Recuo, coice, movimento de recuo. 
5. Paredão esconso que se encosta a uma obra ou parede para a suster. 
6. Tira de couro, com um círculo metálico ao meio, que se adapta à palma da mão para empurrar a 
agulha de albardeiro com que se cosem tecidos muito espessos. 

1 

resoluto adj. 
1. Dissolvido; desfeito; que desapareceu pouco a pouco. 
2. Fig. Enérgico; decidido; determinado. 

1 
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resvaladouro s. m. 
1. Lugar por onde se resvala com facilidade; escorregadouro. 
2. Plano inclinado. 
3. Fig. Aquilo que põe em perigo o bom nome ou a dignidade de alguém. 

1 

retalhista adj. 2 gén. s. 2 gén. 
Que ou negociante que vende ou compra a retalho ou por miúdo. 

1 

reticencioso adj (reticencia+oso)  
Que fez ou em que há reticências ou reservas. 

2 

retificar (francês rectifier) 
v. tr. 
1. Tornar reto, alinhar. 
2. Fazer uma correção. = corrigir, emendar 
3. Responder a uma asserção menos verdadeira para restabelecer a verdade dos fatos. 
4. Quím. Purificar por destilação. 
5. Geom. Achar a grandeza linear de uma curva. 

1 

ricto (latim rictus, abertura da boca) 
s. m. 
Contração que descobre os dentes, dando à boca a aparência de riso. 

1 

rixa s. f. 
1. Contenda ou disputa, acompanhada de injúrias e de pancadas. 
2. Discórdia; desavença. 

1 

rogada fem. sing. de rogado 1 

rogado adj. 
1. Aquele a quem se dirigem rogos ou pedidos; instado. 
fazer-se rogado: não ceder a um pedido senão depois de ser muito instado, para fazer valer o favor 
pedido. 

1 

rogar v. tr. 
1. Pedir por favor. 
2. Pedir com instância, suplicar. 
v. intr. 
3. Fazer súplicas. 
fazer-se rogar ou rogado: gostar que lhe peçam com muito empenho. 
Assalariar para trabalhos campesinos. 
rogar pragas: praguejar. 

1 

roldão s. m. 
Confusão; sobressalto; precipitação. (Usado na locução adv. de roldão, de chofre, em massa 
confusa.) 

1 

romagem s. f. 
1. Romaria; peregrinação. 
2. Fig. Viagem de recreio ou instrução. 

1 
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sacrossanto (latim sacrosanctus, -a, -um) 
adj. 
1. Muito santo, duas vezes santo. 
2. Inviolável. 

1 

salutar adj. 2 gén. 
1. Próprio para conservar a saúde. 
2. Fig. Que consola, que alivia. 
3. Moral, edificante, que leva a arrependimento. 
4. Útil. 

1 

samaritano adj. 
1. Relativo à Samaria ou aos Samaritanos. 
s. m. 
2. Natural da Samaria. 
3. Língua dos Samaritanos. 

1 

sarcasmo (grego sarkasmós, -ou) 
s. m. 
Ironia amarga e insultuosa. = escárnio 

  

sarcástico adj. 
Que envolve sarcasmo. 

1 

seara (origem pré-romana) 
s. f. 
1. Cereais semeados e já nascidos. = messe 
2. Campo que tem cereais semeados. 
3. Pequena porção de terra cultivada. 
4. Conjunto de pessoas que tendem a um fim útil ou benéfico. = agremiação, associação 
5. Área de atividade (ex.: não dês palpites em seara alheia). 

1 

segregar v. tr. 
1. Separar de um todo. 
2. Pôr de parte; expelir, deitar. 
3. Fig. Apartar; separar. 
v. pron. 
4. Sair; desmembrar-se. 

1 

seletíssima derivação fem. sing. de seleto 1 

seleto adj. 
1. Escolhido. 
2. Infrm. Bom; ótimo; famoso. 

1 

senda s. f. 
1. Caminho estreito; vereda; atalho. 
2. Fig. Rotina; hábito; prática observada. 

1 

senhorear v. tr. 
1. Tornar-se senhor de; conquistar. 
2. Dominar; reduzir. 
3. Captar o ânimo de. 
v. intr. 
4. Exercer domínio em. 
v. pron. 
5. Apossar-se; assenhorear-se. 

1 

senzala s. f. 
1. Habitação de escravos negros. 
2. Povoação de escravos negros. 
3. Residência de um soba. 
4. Sanzala. 
5. Fig. Barulho; vozearia. 

1 
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sequaz adj. 2 gén. s. 2 gén. 
1. Que ou pessoa que segue, que acompanha; partidário. 
2. Membro de um bando ou partido (relativamente ao chefe ou à ideia). 
3. Sectário; seguidor. 

1 

sequioso adj. 
1. Sedento, ávido de água. 
2. Seco em extremo, falto de água. 
3. Fig. Sedento; ávido; muito desejoso. 

1 

serenado masc. sing. part. pass. de serenar 
serenar 
v. tr. 
1. Tornar sereno. 
2. Acalmar; pacificar. 
v. intr. 
3. Tranquilizar-se. 
4. Trás-os-M. Refrescar, cair o sereno. 

1 

sicários masc. pl. de sicário 
sicário 
(latim sicarius, -ii) 
s. m. 
Assassino contratado. 

1 

silvícola adj m+f (silvi+cola)  
Que nasce ou vive nas selvas.  
s m+f  
Pessoa que nasce ou vive nas selvas ou matas; aborígine, selvagem. 

2 

sinédrio s. m. 
1. Supremo conselho, entre os Hebreus. 
2. Assembleia. 

1 

sobeja fem. sing. de sobejo 
sobejo 
(origem duvidosa, talvez do latim super, sobre) 
adj. 
1. Que sobra ou excede. = excessivo 
2. Que supera o necessário. = enorme, grande, intenso, nímio 
3. Que mostra ousadia. = atrevido, audaz, ousado 
s. m. 
4. O que resta. (Mais usado no plural.) = restante, resto, sobra 
adv. 
5. Em grau elevado. = bastante, muito, sobejamente 

1 

sobremaneira adv. 
1. Excessivamente. 
2. Além do devido. 
3. Sobremodo. 

1 

sobreposse adv. 
Mais do que se pode; por demais; além do possível; de sobejo; excessivamente; nimiamente. 

1 

sói 3ª pess. sing. pres. ind. de soer 
soer 
v. intr. 
1. Ter por costume, costumar. 
como sói: como é costume. 

1 
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solícito (latim sollicitus, -a, -um, agitado, mexido, perturbado) 
adj. 
1. Cuidadoso; desvelado; diligente. 
2. Ansioso por conseguir. 
3. Pressuroso; zeloso. 
4. Prestimoso. 
5. Atencioso. 
6. Receoso; apreensivo; inquieto. 

1 

somático adj. 
Relativo ao corpo. 

1 

sopitar v. tr. 
1. Adormentar. 
2. Abrandar. 
3. Acalmar. 
4. Desalentar. 
5. Quebrar de forças. 
6. Embalar com promessas. 
7. Efeminar. 

1 

sorver v. tr. 
1. Beber aos sorvos ou aos poucos; beber lentamente. 
2. Atrair (chupando). 
3. Haurir, aspirando. 
4. Libar. 
5. Absorver, impregnar-se de. 
6. Subverter, atrair para o sorvedouro ou para o fundo; afundar, precipitar. 
7. Aspirar. 
8. Devorar, tragar. 
9. Destruir. 
10. Devorar, transpor. 
v. pron. 
11. Submergir-se; afundar-se; sumir-se. 
12. Fig. Sofrer sem o demonstrar. 

1 

staccato (palavra italiana) 
s. m. Maneira de fazer suceder as notas, separando-as umas das outras. = destacado 

1 

staccato sm (ital)  
Mús Modo de executar destacando nitidamente cada nota.  
adv  
Mús Designa que o trecho deve ser executado destacando nitidamente cada nota. 

2 

súbito adj. 
1. Repentino. 
2. Inesperado. 
3. Pronto. 
s. m. 
4. Sucesso repentino. = repente 
adv. 
5. Subitamente. 
de súbito: de repente, subitamente. = de súpito 

1 

subjetivamente derivação de subjetivo 
subjetivo 
adj. 
1. Relativo ao sujeito ou nele existente. 
2. Que se passa exclusivamente no espírito. 
s. m. 
3. Aquilo que é subjetivo. 

1 
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subjugam 3ª pess. pl. pres. ind. de subjugar   

subjugar v. tr. 
1. Submeter ao jugo. 
2. Jungir. 
3. Fig. Conquistar. 
4. Sujeitar. 
5. Conter. 
6. Refrear. 
7. Dominar. 
8. Domesticar. 

  

sublime adj. 2 gén. 
1. Muito alto. 
2. Perfeitíssimo. 
3. Majestoso. 
4. Excelso; que fica acima de nós. 
5. Poderoso. 
6. Grandioso. 
7. Esplêndido; encantador. 
s. m. 
8. O belo; o máximo da perfeição, da beleza (nas obras artísticas); estilo sublime. 

1 

sujidade s. f. 
1. Qualidade do que é sujo. 
2. Porcaria; imundície; cisco. 
3. Excremento. 

1 

sumamente derivação de sumo 
sumo 
s. m. 
1. Líquido orgânico extraído ou libertado de uma matéria vegetal ou animal. [Ver imagem] = suco 
2. Cume, cimo. 
adj. 
3. Muito elevado. 
4. Excelso. 
5. Excelente. 
6. Requintado. 
7. Máximo. 
8. Supremo. 

1 

sumariar (sumário + -ar) 
v. tr. 
1. Tornar sumário ou fazer resumo de. = resumir, sintetizar 
2. Sintetizar em tópicos. 

1 

suscitar v. tr. 
1. Fazer nascer, fazer aparecer. 
2. Provocar, originar. 
3. Produzir a aparição de. 
4. Dar lugar a, ser a causa determinante de. 
5. Levantar ou apresentar como impedimento, opor como dificuldade. 
6. Sugerir; trazer ao espírito. 

1 
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sustinha 1ª pess. sing. pret. imperf. ind. de suster 
3ª pess. sing. pret. imperf. ind. de suster 
suster 
v. tr. 
1. Segurar para que não caia. 
2. Sustentar; alimentar. 
3. Reprimir; refrear. 
v. pron. 
4. Sobrestar. 
5. Parar. 
6. Firmar-se. 
7. Moderar-se. 
8. Manter-se. 
9. Equilibrar-se. 

1 
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talhar v. tr. 
1. Cortar, dando uma certa forma. 
2. Cortar por medida (pano para fato, etc.). 
3. Fazer talho em, fender; cortar às talhadas; amputar. 
4. Talar; sulcar, abrir. 
5. Dividir em partes iguais ou proporcionadas. 
6. Fazer obra de talha em. 
7. Gravar. 
8. Estabelecer ou ajustar o preço. 
9. Fig. Predestinar, predispor, fadar. 
10. Curar com remédios e rezas. 
v. intr. 
11. Cortar o pano para fato (o alfaiate, a modista, etc.). 
12. Ser banqueiro (no jogo da banca ou do monte). 
13. Decompor-se (falando do leite). 
v. pron. 
14. Decompor-se (o leite). 
15. Dividir-se, rachar-se. 
talhar o forno: diz-se da maneira de repartir e colocar o pão no forno. 
talhar pelo largo: não olhar a despesas. 

1 

temperança s. f. 
1. Hábito de moderar os apetites sensuais, os desejos, as paixões. 
2. Sobriedade no comer e no beber. 
3. Comedimento, moderação. 
4. Economia; parcimónia; modéstia. 
sociedade de temperança: associação que tem por fim combater o uso das bebidas alcoólicas. 

1 

tenro adj. 
1. Que facilmente pode ser cortado ou partido. 
2. Brando, mole. 
3. Fig. Delicado, mimoso. 
4. De pouca idade, jovem. 
tenra idade: infância. 
tenros anos: infância, puerícia. 

1 

tentame sm (lat tentamen) Experiência, prova, tentativa, ensaio. 2 

termo s. m. 
1. Fim, limite em relação ao espaço ou ao tempo. 
2. Prazo, época em que se deve efetuar qualquer coisa. 
3. Marco, baliza, principalmente quando tem como ornamento uma cabeça humana. 
4. Praia. 
5. Espaço. 
6. Forma. 
7. Teor. 
8. Circunvizinhança. 
9. Confins. 
10. Jur. Qualquer declaração escrita nos autos. 
11. Mat. Cada uma das quantidades que compõem uma relação, uma proporção, uma expressão 
algébrica. 
12. Lóg. Palavra considerada quanto à extensão do seu significado. 

1 

tese s. f. 
1. Proposição que alguém expõe propondo-se discuti-la ou defendê-la. 
2. Fig. Assunto, tema. 
em tese: em geral. 

1 
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tinido s. m. 
1. Ato ou efeito de tinir. 
2. Som agudo e vibrante de metais ou vidros que se tocam. 

1 

tinir v. intr. 
1. Produzir tinido. 
2. Sentir nos ouvidos a vibração ou sensação do tinido. 
3. Pop. Tremer de frio, medo ou fome. 
v. tr. 
4. Fazer soar lentamente. 
estar ou ficar a tinir: não ter dinheiro ou ficar sem ele. 

1 

tipificar tipo + -i- + -ficar) 
v. tr. 
1. Classificar em tipos; reduzir a tipos. 
v. tr. e pron. 
2. Tornar ou ficar típico. 

1 

tiranizar v. tr. 
1. Tratar tiranicamente. 
2. Vexar; deprimir. 
3. Usurpar. 

1 

todavia (toda + via) 
conj. 
1. Usa-se para introduzir uma oposição ou restrição ao que foi dito (ex.: parece um caso 
desesperado, todavia não perdemos a esperança). 
2. Contudo; não obstante; porém; apesar disso; ainda assim. 

1 

tolda (alteração de toldo) 
s. f. 
1. Cobertura destinada a abrigar do sol e da chuva. = toldo 
2. Náut. Primeira coberta de qualquer embarcação. 
3. Náut. Tombadilho. 
4. Espigueiro do milho. 
5. Alg. Tremonha. 

1 

tolher v. tr. 
1. Proibir, vedar, impedir, estorvar. 
2. Obstar a; pôr obstáculo a. 
v. pron. 
3. Ficar leso, ficar paralítico, perder o movimento dos membros. 
4. Fig. Coibir-se. 

1 

tolhida fem. sing. de tolhido 
tolhido 
adj. 
1. Impedido. 
2. Proibido. 
3. Leso; paralítico. 

1 

tona s. f. 
1. Casca fina. 
2. Alburno. 
3. Película. 
4. Leve camada. 
5. Fig. Superfície (da água). 
6. Barco de transporte nos rios de Goa. 
7. Bras. Grande ave cinzenta. 

1 
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tônico adj. 
1. Que recebe o tom ou o acento. 
s. m. 
2. Remédio, medicamento tônico. 
3. Diz-se do medicamento que fortifica ou que aumenta a atividade dos órgãos. 
Fonét. acento tônico: Ver acento. 
Mús. nota tônica: Ver nota. 

1 

torvelinho s. m. 
Redemoinho. = torvelino 

1 

traje s. m. 
Vestuário habitual; fato; vestes. = trajo 

  

trajos masc. pl. de trajo 
s. m. 
O mesmo que traje. 

1 

transcendente adj. 2 gén. 
1. Sublime. 
2. Superior que está acima das ideias e conhecimentos ordinários. 
3. Que excede os limites ordinários. 
4. Que se ocupa das questões mais elevadas. 

1 

transeunte adj. 2 gén. 
1. Que passa, que não dura, que não permanece. ≠ permanente 
2. Filos. Que passa da causa ao efeito. 
adj. 2 gén. s. 2 gén. 
3. Que ou quem passa por lugar ou rua. = andante, passante 
fato transeunte: o que não deixa vestígio presente, como o fato simples, a injúria verbal, etc. 
(Opõe-se a fato permanente.) 

1 

trespasse (derivação regressiva de trespassar) 
s. m. 
1. Ato ou efeito de trespassar. 
2. Morte, falecimento. 

1 

tribuna s. f. 
1. Espécie de púlpito do alto do qual falam os oradores. 
2. Lugar reservado e elevado onde se assiste a cerimónias religiosas, debates parlamentares, 
audiências, espetáculos ao ar livre, etc. 
3. Palanque. 
4. Por ext. Eloquência parlamentar ou sagrada. 

1 

troça s. f. 
1. Ato ou efeito de troçar. 
2. Escárnio; zombaria; mofa. 
3. Infrm. Multidão, grande quantidade. 
4. Pândega; balbúrdia, barulho. 
5. Mar. Cabo que segura as antenas do mastro. 
6. Minho Estopa ordinária. 
7. Parte espremida do marmelo. 
8. Primeira aguardente do bagaço. 

1 

tropel s. m. 
1. Multidão de gente que corre em tumulto. 
2. Ruído do andar ou do correr de muita gente ou de animais. 
3. Fig. Confusão. 
4. Grande quantidade, grande número; montão, acervo. 

1 

turba s. f. 
1. Multidão ou magote de gente. 
2. União de vozes que cantam em coro. 

1 
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umbralinas Relativo ao "Umbral" (capítulo 12 do livro). 3 

urgir (latim urgeo, -ere, apertar, oprimir, perseguir, acossar, impelir, apressar, insistir, persistir) 
v. intr. 
1. Ser necessário sem demora, não permitir delonga (ex.: urgia uma reação rápida). 
2. Estar prestes a acontecer (ex.: o conflito entre os dois países urgia). = instar 
v. tr. 
3. Insistir, instar (ex.: o patrão urgia com ele para que acabasse o relatório). 
4. P. us. Perseguir de perto, estreitar (ex.: a polícia urgia o ladrão). 
5. Não admitir demora (ex.: o tempo urge, por isso temos de tomar uma decisão). 

1 
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vácuo (latim vacuus, -a, -um) 
adj. 
1. Que não contém nada; que não se acha ocupado por coisa alguma. = oco, vazio 
2. Jur. Que se possui mas que não se desfruta ou não se goza. 
s. m. 
3. Espaço circunscrito que não contém ar ou que se supõe vazio. 
4. O espaço entre os corpos celestes que se supõe vazio. 
5. Por ext. Enfado que para o espírito resulta de uma fastidiosa ociosidade. = aborrecimento, tédio 
6. Privação, falta. 
7. Sensação de vazio mental ou afetivo. 

1 

varão (latim varo, -onis ou varro, -onis, homem grosseiro) 
s. m. 
1. Indivíduo do sexo masculino. = homem 
2. Indivíduo adulto. 
3. Homem respeitável. 
4. Homem esforçado, valoroso. 
5. Pop. Homem casado que não se deixa dominar pela mulher (Palavra usada na expressão Se é 
varão, manda ele e ela não; se é varela ora manda ele, ora manda ela; se é varunca, manda ela e 
ele nunca.). 
adj. 
6. Que é do sexo masculino (ex.: filho varão). 

1 

vassalo s. m. 
1. O que dependia de um senhor feudal. 
2. Súbdito. 
adj. 
3. Subordinado. 
4. Dependente; sujeito. 
5. Tributário. 

1 

veemência s. f. 
1. Impetuosidade; energia calorosa. 
2. Eloquência comovente. 
3. Arrebatamento; entusiasmo; ardor; transporte de alma. 

1 

veemente adj. 2 gén. 
1. Impetuoso; violento. 
2. Forte; enérgico. 
3. Intenso, grande. 
4. Caloroso, entusiástico. 
5. Encarecido; instante; fervoroso. 

1 

venial adj. 2 gén. 
Digno de vénia; perdoável (pecado ou falta). 

1 

ventura s. f. 
1. Fortuna próspera; sorte. 
2. Felicidade. 
3. Destino; acaso. 
4. Risco; perigo. 
à ventura: ao acaso, à sorte. 

1 

ventura s. f. 
1. Fortuna próspera; sorte. 
2. Felicidade. 
3. Destino; acaso. 
4. Risco; perigo. 
à ventura: ao acaso, à sorte. 

1 
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Letra V 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

venturoso adj. 
1. Que tem ventura; ditoso; feliz. 
2. Arriscado; aventuroso. 

1 

verdugo (espanhol verdugo) 
s. m. 
1. Pessoa que inflige castigos físicos ou pena de morte. = algoz, carrasco 
2. Fig. Pessoa cruel, que inflige maus tratos a alguém. = algoz, carrasco 
3. Pequena navalha, delgada e pontiaguda. 
4. Parte saliente da chapa do trilho, nas rodas dos vagões, do lado interior da via, para evitar 
descarrilamentos. 
5. Náut. Friso saliente ao longo da borda do navio. 
6. Reg. Qualquer objeto de grandes dimensões. 
7. Ant. Espada comprida e delgada, sem gume. 
8. Bras. Cobra muito grande. 

1 

versar (verso + -ar) 
v. tr. 
1. Pôr em verso. 
v. intr. 
2. Versejar. 
 
(latim verso, -are, mudar, alterar) 
v. tr. 
1. Exercitar; volver; manejar. 
2. Praticar. 
3. Estudar; compulsar. 
4. Ponderar; verter. 
v. intr. 
5. Ter por objeto ou assunto. 
6. Consistir; incidir. 

1 

verter v. tr. 
1. Deixar sair de si o líquido contido. 
2. Derramar. 
3. Por ext. Espalhar, difundir. 
4. Entornar. 
5. Chover, jorrar. 
6. Traduzir. 
7. Manar. 
8. Ressumar. 
9. Rever. 
10. Transbordar. 
11. Ter verteduras. 
12. Desaguar. 
verter águas: urinar. 

1 

vetusto (latim vetustus, -a, -um, idoso) 
adj. 
1. Muito velho, antigo. 
2. Deteriorado pelo tempo. 
3. Respeitável pela sua ancianidade. 

1 

vicissitude s. f. 
1. Mudança ou diversidade de coisas que se sucedem. 
2. Alternativa, variação. 
3. Revés. 
4. Eventualidade, acaso. 

1 
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Letra V 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

viçosa fem. sing. de viçoso 
viçoso 
adj. 
1. Que tem viço, que vegeta com força. 
2. Virente. 
3. Coberto de verdura, de vegetação exuberante. 
4. Fig. Tenro, inexperiente. 
5. Cheio de vigor, de força, de mocidade. 
6. Bras. Que tem o vício de comer terra. 

1 

virente adj. 2 gén. 
1. Verde, viçoso, que verdeja. 
2. Fig. Florescente. 
3. Robusto; forte e são. 
4. Próspero. 

1 

vivente adj. 2 gén. s. 2 gén. 
Que ou pessoa que vive; criatura viva. 

1 

volitação derivação de volitar 3 

volitar v. intr. 
Voejar; esvoaçar. 

1 

volver v. tr. 
1. Voltar, erguer. 
2. Dar volta a. 
3. Meditar, pensar. 
4. Revolver, agitar. 
5. Arrastar, levar em rodopio (falando de corrente ou de coisa que vai girando). 
v. intr. 
6. Regressar; voltar. 
7. Mil. Voz de comando para dirigir a marcha. 
v. intr. e pron. 
8. Voltar-se; virar-se. 
9. Agitar-se, revolver-se, voltear. 
10. Tornar para trás; decorrer, passar, correr (falando do tempo ou dos sucessos). 
s. m. 
11. Ato de voltar; decurso; evolução. 
um volver de olhos: uma olhadela, uma mirada. 

1 

vozearia s. f. 
1. Ato de vozear. 
2. Clamor de muitas vozes reunidas. = berreiro, gritaria 

1 

vozerio sm (voz+erio)  
vozearia. 

2 

vulto s. m. 
1. Rosto, semblante, face. 
2. Corpo, figura. 
3. Pessoa que não se conhece ou de que não se podem distinguir as feições. 
4. Imagem de escultura, estátua. 
5. Volume, massa, grandeza. 
6. Pessoa de grande importância; notabilidade. 
7. Importância. 
8. Consideração, ponderação. 
9. Interesse. 
a vulto: sem examinar, em globo. 

1 
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Letra Z 

Palavra                      Significado(s)                                                                                                                          Fonte 
 

 

zombar  v. intr. 
1. Mofar; escarnecer. 
2. Ridicularizar, gracejar, não dar importância. 
3. Não recear. 
4. Iludir a vigilância. 
5. Seduzir (mulher). 
v. tr. 
6. Fazer zombaria de. 

1 

zombaria s. f. 
1. Ato ou efeito de zombar. 
2. Chacota, mofa. 

1 
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