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a sm. Primeira letra do alfabeto; 

vogal com diferentes 
valores: artigo definido, 
pronome oblíquo, pronome 
demonstrativo, preposição.

à Contr. da prep. a com o art. ou 
o pron. dem. a.

a.ba sf. Parte inferior de certas 
peças de roupa; borda, orla, 
margem, beirada; fralda, 
sopé.

a.ba.ça.nar vt. Tornar baço, 
escurecer, tostar.

a.ba.ca.te sm. Fruto comestível 
do abacateiro.

a.ba.ca.xi sm. Fruto comestível 
de planta da família das 
bromeliáceas; fig. trabalho 
complicado; problema.

a.ba.ci.al adj. Concernente a 
uma abadia ou a um abade.

a.ba.ci.nar vt. Escurecer; tirar 
a luz de.

á.ba.co sm. Calculador manual 
para aritmética.

a.ba.de sm. Pároco.
a.ba.di.a sf. Igreja; mosteiro.
a.ba.fa.do adj. Malventilado; 

tapado; sufocado.
a.ba.fa.dor sm. Dispositivo para 

reduzir a intensidade do som; 
coberta para reter o calor.

a.ba.fa.men.to sm. Sufocação; 
calor excessivo; gír. furto.

a.ba.far vt. Sufocar; ocultar; 
agasalhar; gír. furtar.

a.bai.xar vt. Pôr baixo; atenuar; 
inclinar.

a.bai.xo adv. Para a parte 
inferior; interj. grito de 
reprovação.

a.bai.xo-as.si.na.do sm. 
Qualquer escrito com 
assinatura coletiva em geral 
contendo reivindicação, 
protesto ou solidariedade.

a.ba.jur sm. Peça de forma e 
feitio variável que serve para 
diminuir a luz; quebra-luz.

a.ba.lar vt. Sacudir; estremecer; 
comover.

a.ba.li.zar vt. Marcar com 
balizas; assinalar, distinguir, 
marcar; vp. distinguir-se.

a.ba.lo sm. Tremor; comoção.
a.bal.ro.ar vt. e vi. Ir de 

encontro a, chocar-se; 
abordar; brigar, disputar com. 

a.ba.na.dor sm. Abano; leque.
a.ba.na.na.do adj. Apalermado.
a.ba.nar vt. Refrescar, ventilar; 

agitar, balançar, sacudir; vp. 
refrescar-se com abano.

a.ban.car-se vp. Sentar-se.
a.ban.da.lhar-se vp. Tornar-se 

bandalho.
a.ban.do.ar vt. Ajuntar em 

bando, abandear; vp. aderir; 
transferir-se.

a.ban.do.na.do adj. 
Desamparado; desprezado.

a.ban.do.nar vp. Deixar, 
largar; desistir de, renunciar; 
desamparar.

a.ban.do.no sm. Ato de 
abandonar(-se); largado, 
desamparado; relaxamento.

a.ba.no sm. Leque; ventarola.
a.bar.ba.do adj. 

Sobrecarregado; próximo, 
encostado.

a.bar.car vt. Abranger, atingir; 
cingir com os braços, abraçar; 
entender.

a.bar.ra.car vt. Armar barracas 
em; vp. recolher-se em 
barraca.

a.bar.ro.tar vt. Encher de 
barrotes; encher em excesso; 
vp. fartar-se, empanturrar-se.

a.bas.ta.do adj. Opulento; rico.
a.bas.tan.ça sf. Fartura; 

riqueza; aquilo que basta.
a.bas.tar vt. Prover com fartura, 

com suficiência.
a.bas.tar.dar vt. Fazer 

degenerar; vp. degenerar.
a.bas.te.cer vt. Prover; 

fornecer; abastar.
a.ba.ta.ta.do adj. À feição de 

batata; grosso; rombo.
a.ba.ter vt. Derrubar; matar; vi. 

cair; descer; descontar; vp. 
enfraquecer-se.

a.ba.ti.men.to sm. Ato de 
abater; depressão.

a.ba.tu.ma.do adj. Diz-se do 
pão ou bolo pesado e duro 
por falta de fermentação.

a.ba.u.la.men.to sm. 
Convexidade; ato de abaular.

a.ba.u.lar vt. Tornar convexo; 
arquear; dar forma de baú.

ab.di.ca.ção sf. Ato de abdicar.
ab.di.car vt. Renunciar 

espontaneamente a; desistir 
de.

ab.do.me ou ab.dô.men sm. 
Barriga; ventre.

ab.do.mi.nal adj. Relativo ao 
abdome.

ab.du.zir vt. Desviar de um 
ponto; afastar, raptar.

a.be.a.tar vt. Tornar beato; vp. 
tornar-se beato.

a.be.be.rar vt. Dar de beber a.
a.be.ce.dá.rio sm. Alfabeto.
a.be.lha sf. Inseto produtor de 

mel e cera.
a.be.lhu.do adj. Curioso; 

intrometido; indiscreto.
a.be.mo.lar vt. Suavizar; 

abrandar; vp. amenizar-se.
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abençoar • abstinente

a.ben.ço.ar vt. Dar bênção a.
a.ber.ra.ção sf. Ato de aberrar; 

defeito, deformidade; 
anomalia; delírio, desatino.

a.ber.rar vi. Desviar-se; apartar-
se; vp. tornar-se diferente; 
esquisito.

a.ber.ta sf. Abertura; buraco, 
fenda.

a.ber.to adj. Que não está 
fechado; descoberto; vasto, 
amplo; largo; patente, claro; 
acessível.

a.ber.tu.ra sf. Fenda; orifício.
a.bes.pi.nhar-se vp. Irritar-se.
a.bes.ta.lha.do adj. 

Aparvalhado, atoleimado, 
tolo.

a.be.tu.mar vt. Cobrir com 
betume; calafetar.

a.bi.chor.na.do adj. Entediado.
a.bir.ri.ta.ção sf. Atonia, 

fraqueza.
a.bis.coi.tar vt. Conseguir; 

ganhar; obter; alcançar; 
roubar.

a.bis.mal adj. Relativo a 
abismo; o mesmo que 
abissal.

a.bis.mar vt. Lançar no abismo; 
causar espanto.

a.bis.mo sm. Precipício; 
voragem; lugar profundo.

a.bis.sal adj. Abismal; relativo 
às grandes profundidades do 
oceano.

ab.je.ção sf. Baixeza; 
humilhação; aviltamento.

ab.je.to adj. Ignóbil; 
desprezível; infame.

ab.jun.ção sf. Separação.
ab.ju.rar vt. Renunciar.
a.bla.ção sf. Ato de tirar, cortar, 

extirpar.
ab.le.gar vt. Desterrar, afastar.
ab.ne.ga.ção sf. Renúncia; 

desprendimento; 
devotamento.

ab.ne.ga.do adj. Desprendido, 
devotado.

a.bo.na.do adj. Que se 
abonou; pop. rico; provido de 
recursos.

a.bo.nan.çar vt. Serenar; 
acalmar; tranquilizar.

a.bo.nar vt. Afiançar; garantir; 
confirmar.

a.bo.no sm. Fiança; crédito; 
relevação de ausência ao 
trabalho.

a.bor.dar vt. Chegar à beira 
de; abalroar; acercar-se; 
acometer, assaltar; tratar de, 
explanar.

a.bo.rí.gi.ne adj. Nativo.
a.bor.re.cer vi. Causar aversão; 

vp. enfastiar-se; causar 
aborrecimento; importunar.

a.bor.re.ci.do adj. Fastidioso; 
cansativo; enfadonho.

a.bor.tar vi. Dar à luz antes do 
tempo; malograr.

a.bor.to sm. Ato de abortar.
a.bo.to.a.du.ra sf. Botão 

removível, próprio para os 
punhos, o peito ou o colarinho 
da camisa.

a.bo.to.ar vt. Colocar os botões 
nas casas para fechar (peça 
do vestuário); vi. Fechar ou 
prender com botões.

a.bra sf. Ancoradouro, baía.
a.bra.çar vt. Cingir com os 

braços; vp. aferrar-se.
a.bra.ço sm. Ato de apertar com 

os braços.
a.bran.dar vt. Tornar brando; 

suavizar, acalmar.
a.bran.ger vt. Conter em si; 

compreender.
a.brá.quio adj. Sem braços.
a.bra.sa.dor adj. Ardente; muito 

quente.
a.bra.são sf. Desgaste por 

atrito; esfoladura.
a.bra.sar vt. Tornar em brasa; 

arder; incendiar.
a.bra.si.vo adj. e sm. Que ou o 

que pode produzir abrasão.
a.breu.gra.fi.a sf. Método para 

fixar por meio de máquina 
fotográfica especial a imagem 
observada pela radioscopia.

a.bre.vi.a.ção sf. Ato de 
abreviar, encurtar.

a.bre.vi.ar vt. Encurtar; 
apressar; resumir.

a.bre.vi.a.tu.ra sf. Modo de 
representar palavras usando 

apenas algumas de suas 
letras.

a.bri.dor sm. Instrumento para 
abrir latas, garrafas, etc.; 
gravador.

a.bri.gar vt. Dar abrigo a.
a.bri.go sm. Resguardo; 

agasalho; proteção.
a.bril sm. Quarto mês do ano.
a.bri.lhan.tar vt. Tornar 

brilhante; realçar.
a.brir vt. Descerrar; romper 

o invólucro de; inaugurar; 
instalar; gravar; vp. ser 
franco.

a.bro.char vt. Unir, ligar; 
abotoar, afivelar; apertar, 
franzir.

a.bro.lho sm. Planta rasteira 
e espinhosa; espinho; pl. 
escolhos; fig. dificuldades, 
obstáculos.

a.bru.mar vt. Cobrir de bruma, 
tornar escuro.

ab.rup.to adj. Íngreme; 
escarpado; repentino.

a.bru.ta.lhar vt. Tornar brutal; 
vp. embrutecer-se.

abs.ces.so sm. Acumulação de 
pus no organismo.

abs.con.der vt. Esconder, 
ocultar.

ab.sin.to sm. Planta aromática 
e de sabor amargo; bebida 
alcoólica preparada com essa 
planta.

ab.sol.to adj. Perdoado.
ab.so.lu.to adj. Independente; 

irrestrito, ilimitado.
ab.sol.ver vt. Inocentar.
ab.sol.vi.ção sf. Perdão.
ab.sor.ção sf. Ato de absorver.
ab.sor.to adj. Concentrado.
ab.sor.ver vt. Sorver; consumir; 

vp. concentrar-se.
abs.tê.mio adj. e sm. Que ou 

o que se abstém de bebidas 
alcoólicas.

abs.ten.ção sf. Privação.
abs.ter-se vp. Privar-se de.
abs.ter.ger vt. Limpar; purificar; 

lavar.
abs.ti.nên.cia sf. Jejum.
abs.ti.nen.te adj. Abstêmio; 

casto; penitente.
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abs.tra.ção sf. Ato ou efeito de 
abstrair; alheamento.

abs.tra.ir vt. Separar; vp. 
alhear-se.

abs.tra.to adj. Resultante de 
abstração; absorto; distraído; 
sm. o que não tem base 
material.

abs.tru.so adj. Confuso; 
obscuro; ininteligível.

ab.sur.do adj. Oposto ao bom 
senso; sm. insensatez.

a.bu.li.a sf. Ausência de querer, 
de vontade.

a.bun.dân.cia sf. Fartura; 
grande quantidade.

a.bun.dan.te adj. Farto; 
copioso; rico; opulento.

a.bun.dar vi. Existir em grande 
quantidade; sobrar; vt. 
superarbundar.

a.bu.sar vi. Fazer mau 
uso; enganar; usar 
exageradamente.

a.bu.si.vo adj. Em que há 
abuso.

a.bu.so sm. Uso exagerado.
a.bu.tre sm. Ave de rapina.
AC Sigla do estado do Acre.
a.C. Antes de Cristo.
a.ca.ba.di.ço adj. Perecível; 

doentio; enfermiço.
a.ca.ba.men.to sm. Remate, 

conclusão; fim, termo, limite; 
morte; ruína.

a.ca.bar vt. Terminar; concluir; 
vi. morrer.

a.ca.bru.nhar vt. Oprimir; 
atormentar; entristecer.

a.ca.de.mi.a sf. Instituto de 
ensino onde se ministram 
ciências, artes ou 
conhecimentos técnicos; 
escola de instrução superior 
(universidade).

a.ca.dê.mi.co sm. Estudante 
de academia; estudante 
universitário; adj. deprec. 
muito convencional e artificial.

a.ça.frão sm. Planta cujos 
estigmas são usados como 
corante e tempero culinário.

a.ça.í sm. Certa palmeira 
amazônica de cujos frutos 

se faz refresco; o fruto dessa 
palmeira.

a.çai.mar vt. Pôr açaimo, 
reprimir.

a.çai.mo sm. Focinheira, 
mordaça.

a.ca.ju sm. A cor castanho-
avermelhada do mogno.

a.cal.ca.nhar vt. Pisar; 
humilhar; vi. entortar o salto 
do sapato.

a.ca.len.tar vt. Amimar; 
embalar; sossegar.

a.cal.mar vt. Serenar; abrandar; 
sossegar.

a.ca.lo.ra.do adj. Excitado.
a.ca.lo.rar vt. Aquecer; excitar.
a.ca.mar vt. Ficar doente de 

cama; dispor em camadas.
a.çam.bar.car vt. Monopolizar; 

tomar para si, apoderar-se.
a.cam.pa.men.to sm. Ação de 

acampar; bivaque.
a.cam.par vt. e p. Assentar; 

tomar posição em algum 
lugar.

a.ca.na.lhar-se vp. Tornar-se 
canalha; aviltar-se.

a.ca.na.lar vt. Abrir canais.
a.ca.nha.do adj. Tímido; 

envergonhado; encolhido.
a.ca.nha.men.to sm. Timidez; 

pejo; falta de espaço.
a.ca.nhar-se vp. Envergonhar-

se; acovardar-se.
a.can.to.ar vt. Pôr num canto.
a.ção sf. Movimento; energia; 

ato; influência.
a.car.du.mar vt. Aglomerar, 

reunir em cardume; vp. 
Reunir-se em cardume.

a.ca.re.ar vt. Confrontar.
a.ca.ri.ci.ar vt. Amimar; afagar.
a.ca.ri.dar vt. Ter caridade 

para com; vp. apiedar-se; 
compadecer-se.

a.ca.ri.nhar vt. Acariciar.
a.car.re.tar vt. Causar.
a.ca.sa.lar vt. Emparelhar; 

juntar macho e fêmea para 
reprodução.

a.ca.so sm. Casualidade; adv. 
talvez; porventura.

a.cas.te.la.do adj. Semelhante 

a castelo; defendido por 
castelo; protegido, defendido.

a.cas.te.lar vt. Fortificar, 
encastelar; defender, 
proteger; vp. encastelar-se; 
fortificar-se.

a.ca.tar vt. Respeitar; honrar.
a.ca.tar.ra.do adj. Cheio de 

catarro; com catarreira.
a.ca.tó.li.co adj. Não católico.
a.cau.te.la.do adj. Prudente.
a.cau.te.lar vt. Precaver, 

prevenir; defender, 
resguardar; vi. usar de 
cautela; vp. resguardar-se.

a.ce.dên.cia sf. Aquiescência.
a.ce.der vi. Aquiescer; anuir.
a.ce.di.a sf. Apatia; tibieza; 

preguiça.
a.cé.fa.lo adj. Sem cabeça; que 

não tem chefe ou direção.
a.cei.rar vt. Dar têmpera ao 

aço; cortar vegetação em 
volta da mata; andar à volta 
de, rondar.

a.cei.tar vt. Receber; aprovar; 
admitir.

a.cei.te sm. Ação de aceitar 
letra de câmbio.

a.ce.le.rar vt. Apressar; 
aumentar a velocidade.

a.cém sm. Carne do lombo 
da rês.

a.ce.nar vi. Chamar a atenção 
com acenos.

a.cen.da.lha sf. Gravetos para 
fazer fogo.

a.cen.de.dor sm. Isqueiro; 
coisa ou pessoa que acende.

a.cen.der vt. Pôr fogo em; 
entusiasmar.

a.cen.dra.do adj. Purificado.
a.ce.no sm. Gesto que se 

faz com as mãos, olhos 
ou cabeça para chamar a 
atenção.

a.cen.to sm. Expressão; 
sotaque; tom de voz; 
sinal gráfico que indica a 
intensidade e o timbre das 
vogais.

a.cen.tu.ar vt. Pôr acento; 
salientar; realçar.

a.cep.ção sf. Significação.
a.ce.pi.pe sm. Guloseima; 

pitéu.
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a.ce.rar vt. Afiar; exacerbar.
a.cer.bar vt. Tornar áspero.
a.cer.bo adj. Áspero; severo.
a.cer.ca adv. Perto, vizinho; loc. 

prep. acerca de: a respeito 
de; sobre.

a.cer.car vt. e p. Aproximar(-se); 
avizinhar(-se); cercar(-se).

a.cer.ta.do adj. Sensato.
a.cer.tar vt. Achar ao certo; 

descobrir, encontrar; bater 
em, atingir; endireitar; vi. 
atingir o alvo; ajustar; dar, 
bater; atinar, deparar.

a.cer.to sm. Juízo, sensatez; 
acaso, sorte; ajuste, acordo.

a.cer.vo sm. Montão; cúmulo; 
conjunto de bens que formam 
um patrimônio; conjunto de 
obras de um museu; cabedal.

a.ce.so adj. Excitado; 
inflamado; acendido.

a.ces.são sf. Consentimento.
a.ces.sí.vel adj. A que se pode 

ter acesso; comunicativo.
a.ces.so sm. Ingresso; entrada; 

promoção; ataque, ímpeto.
a.ces.só.rio adj. e sm. Que, ou 

o que depende do principal.
a.cé.ti.co adj. Relativo ao 

vinagre.
a.ce.ti.nar vt. Tornar macio 

como o cetim.
a.cha sf. Pedaço de madeira 

cortado para o fogo.
a.cha.car vt. Roubar 

intimidando; vi. ter achaques; 
adoecer.

a.cha.do sm. Pechincha; 
invenção; invento.

a.cha.mor.ra.do adj. Achatado.
a.cha.que sm. Doença sem 

gravidade, mal-estar; vício; 
defeito.

a.char vt. Descobrir; supor; vp. 
estar; sentir-se.

a.cha.tar vt. Tornar chato.
a.che.gar vt. Pôr junto a; 

aproximar; unir.
a.che.go sm. Auxílio; ajuda.
a.chin.ca.lhar vt. Ridicularizar, 

humilhar; escarnecer.
a.ci.ca.te sm. Espora de um 

bico; incentivo; estímulo.

a.ci.cu.la.do adj. Em forma de 
agulha.

a.ci.den.ta.do adj. Com altos 
e baixos; desigual; irregular; 
sm. vítima de acidente.

a.ci.den.tal adj. Casual.
a.ci.den.tar vt. Provocar 

acidente; modificar; vp. sofrer 
acidente.

a.ci.den.te sm. Acontecimento 
casual; variação do terreno; 
desastre.

a.ci.dez sf. Qualidade do que 
é ácido.

a.ci.di.fi.car vt. Tornar ácido.
á.ci.do adj. De sabor azedo, 

picante.
a.ci.ma adv. Em lugar mais 

elevado; superior.
a.cin.te sm. Ação premeditada 

para desgostar alguém; 
teima.

a.cin.to.so adj. Feito com 
acinte; malévolo; pertinaz, 
teimoso.

a.ci.o.nar vt. Pôr em ação; 
demandar judicialmente; vi. 
gesticular.

a.cir.ra.do adj. Obstinado; 
contumaz; irritado.

a.cir.rar vt. Irritar; açular.
a.cla.mar vt. Aplaudir com 

brados; eleger com aplausos; 
proclamar.

a.cla.rar vt. Tornar claro; 
esclarecer. 

a.cli.ma.ção sf. Acomodação a 
clima diverso; aclimatação.

a.cli.mar-se vt. e p. Habituar-se 
a um novo clima; afazer-se.

a.cli.ma.ta.ção sf. Aclimação.
a.cli.ve sm. Ladeira; adj. 

íngreme.
a.ço sm. Liga de ferro com 

carbono; fig. força; rijeza.
a.co.bar.dar vt. Amedrontar; vp. 

perder o ânimo.
a.co.ber.tar vt. Encobrir.
a.co.bre.a.do adj. Com a cor 

do cobre.
a.co.co.rar vt. Aninhar, 

esconder; vp. Pôr-se de 
cócoras; agachar-se.

a.ço.da.do adj. Acelerado; 
ativo; diligente.

a.ço.dar vt. Instigar.
a.co.gu.lar vt. Encher demais.
a.coi.mar vt. Castigar; punir; 

censurar.
a.coi.tar vt. Dar abrigo.
a.çoi.tar vt. Punir com açoite.
a.çoi.te sm. Látego; chicote.
a.co.lá adv. Naquele lugar.
a.col.che.tar vt. Prender ou unir 

com colchete.
a.col.cho.a.do adj. Estofado.
a.co.lhe.dor adj. Hospitaleiro.
a.co.lher vt. Receber, 

agasalhar; hospedar.
a.co.lhi.da sf. Recepção.
a.co.me.ter vt. Assaltar; atacar; 

agredir.
a.co.me.ti.men.to sm. 

Investida.
a.co.mo.da.do adj. Sossegado; 

conformado; sem ambição.
a.co.mo.dar vt. Arrumar; 

sossegar; alojar; hospedar; 
vp. adaptar-se; não ter 
ambições.

a.com.pa.nhar vt. Seguir; 
escoltar; fazer companhia a.

a.con.che.gar vt. Aproximar; 
pôr em contato.

a.con.che.go sm. Conforto, 
comodidade.

a.con.di.cio.nar vt. Pôr em boa 
condição; arrumar; embalar 
para transporte; restaurar.

a.con.se.lhar vt. Dar conselho; 
vp. pedir conselho.

a.con.te.cer vi. Suceder 
inesperadamente; sobrevir.

a.co.plar vt. Combinar; unir; 
acasalar.

a.ço.rar vt. Mostrar avidez por; 
provocar tentações em.

a.cór.dão sm. Sentença.
a.cor.dar vt. Despertar; vi. estar 

de acordo.
a.cor.de sm. Harmonia; adj. 

concorde; harmonioso.
a.cor.de.ão sm. Sanfona.
a.cor.do sm. Convenção; 

ajuste; conciliação.
a.co.ro.ço.ar vt. Inspirar ânimo; 

animar; encorajar.
a.cor.ren.tar vt. Prender com 

corrente; sujeitar, subjugar.
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a.cor.rer vi. Acudir; socorrer.
a.cos.sar vt. Perseguir.
a.cos.ta.men.to sm. Ato de 

acostar; faixa que margeia as 
rodovias e serve  como local 
de parada de veículos.

a.cos.tar vt. Encostar; arrimar.
a.cos.tu.mar vt. Adquirir hábito; 

vp. habituar-se.
a.co.to.ve.lar vt. Bater ou tocar 

com o cotovelo.
a.çou.gue sm. Estabelecimento 

onde se vende carne a 
varejo.

a.çou.guei.ro sm. Dono de 
açougue; carniceiro; homem 
sanguinário.

a.co.var.dar vt. Tornar covarde, 
intimidar.

a.co.vi.lhar vt. Dar agasalho; 
recolher em casa.

a.cra.var vt. Cravar com força; 
espetar; enterrar.

a.cre adj. Azedo; picante.
a.cre.di.tar vt. Dar crédito; crer; 

confiar; abonar.
a.cres.cen.tar vt. Aumentar, 

ampliar; adicionar, ajuntar.
a.cres.cer vi. Aumentar.
a.crés.ci.mo sm. Aumento.
a.cri.dez sf. Sabor amargo; 

azedume; aspereza.
a.cri.mô.nia sf. Acridez.
a.cri.so.lar vt. Purificar; 

depurar.
a.cri.tu.de sf. Acidez.
a.cro.ba.ci.a sf. Arte de 

acrobata; funambulismo.
a.cro.ba.ta sm. Malabarista; 

equilibrista; funâmbulo.
a.cro.fo.bi.a sf. Medo mórbido 

de lugares altos.
a.cro.ma.ni.a sf. Loucura 

incurável, caracterizada por 
grande atividade motora.

a.cro.mo adj. Incolor.
a.cró.po.le sf. Cidadela na 

parte mais elevadas das 
cidades gregas.

a.crós.ti.co sm. Tipo de 
composição poética em que 
as letras iniciais, mediais ou 
finais dos versos compõem 

verticalmente uma palavra 
ou frase.

a.cu.ar vt. Perseguir; entocar; 
encurralar; vi. recuar; 
retroceder.

a.çú.car sm. Nome vulgar da 
sacarose, substância doce 
extraída da cana-de-açúcar 
ou da beterraba.

a.çu.ca.rar vt. Adoçar com 
açúcar; tornar doce.

a.çu.ca.rei.ro sm. Recipiente 
para açúcar; adj. que fornece 
açúcar.

a.çu.ce.na sf. Lírio branco.
a.çu.dar vt. Represar em 

açude.
a.çu.de sm. Represa; dique.
a.cu.dir vt. Ir em auxílio.
a.cui.da.de sf. Agudeza; 

perspicácia.
a.çu.lar vt. Incitar; provocar; 

instigar.
a.cú.leo sm. Espinho; pua.
a.cul.tu.ra.ção sf. 

Interpenetração de culturas.
a.cul.tu.rar vt. Fazer assimilar 

traços de outra cultura; vp. 
adaptar-se a outra cultura.

a.cu.mi.nar vt. Aguçar.
a.cu.mu.la.ção sf. Ato de 

acumular; amontoamento; 
junção de cargos e 
respectivos rendimentos.

a.cu.mu.la.dor adj. e sm. Que, 
ou o que acumula; aparelho 
para armazenar eletricidade.

a.cu.mu.lar vt. Amontoar; 
exercer vários cargos ao 
mesmo tempo; vi. amontoar 
riquezas.

a.cu.pun.tu.ra sf. Picada 
feita com agulha; método 
terapêutico usado há milênios 
pelos japoneses e chineses 
e que consiste na introdução 
de agulhas muito finas, em 
pontos cutâneos precisos, 
para aliviar dores.

a.cu.rar vt. Aprimorar.
a.cur.var vt. Dobrar; encurvar.
a.cu.sa.ção sf. Denúncia.
a.cu.sa.do sm. Réu; culpado.
a.cu.sa.dor adj. e sm. Que, ou 

o que acusa.

a.cu.sar vt. Denunciar; 
participar recebimento de 
carta, etc.; vp. confessar-se 
culpado. 

a.cu.ta sf. Esquadria.
a.cu.ti.lar vt. Dar cutiladas; 

esfaquear.
a.da.ga sf. Arma branca.
a.dá.gio sm. Provérbio; rifão; 

trecho musical.
a.da.man.ti.no adj. Diamantino.
a.dâ.mi.co adj. Primitivo; 

relativo a Adão.
a.dap.ta.ção sf. Acomodação; 

transformação de obra 
literária em representação 
teatral, cinematográfica, 
televisiva ou radiofônica.

a.dap.tar vt. Adequar; ajustar; 
tornar apto; modificar o texto 
literário em obra teatral, 
cinematográfica, etc.

a.de.ga sf. Lugar, em geral 
subterrâneo, onde se guarda 
o vinho.

a.de.jar vi. Esvoaçar; voejar.
a.de.jo sm. Ato de adejar; adj. e 

sm. cavalo que vagueia sem 
cavaleiro nem carga.

a.del.ga.çar vt. Tornar fino, 
delgado; aguçar.

a.de.mais adv. Além disso.
a.den.do sm. Aquilo que se 

acrescenta a um livro, a 
uma obra, para completá-
la; apêndice; suplemento; 
acréscimo.

a.den.sar vt. e p. Tornar denso; 
avolumar.

a.den.trar vt. Entrar.
a.dep.to sm. Partidário.
a.de.quar vt. Acomodar; 

apropriar; adaptar.
a.de.re.çar vt. Adornar com 

adereços, enfeitar.
a.de.re.ço sm. Adorno; enfeite.
a.de.rên.cia sf. União; 

tendência a aderir; vínculo; 
adesão.

a.de.ren.te adj. Que adere.
a.de.rir vi. Dar adesão a; vp. 

unir-se; colar-se.
a.der.na.do adj. Inclinado.
a.de.são sf. União; aprovação.
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a.de.si.vo adj. Que adere; sm. 
qualquer objeto ou material 
colante.

a.des.trar vt. Tornar destro, 
hábil; ensinar; exercitar.

a.deus interj. Indicação de 
despedida; sm. despedida.

a.di.an.ta.men.to sm. 
Progresso; empréstimo de 
dinheiro.

a.di.an.tar vt. Antecipar; vi. 
progredir; vp. avançar.

a.di.an.te adv. Na frente; para a 
frente; em primeiro lugar.

a.di.ar vt. Transferir para outro 
dia; protelar.

a.di.ção sf. Acréscimo; soma.
a.di.ci.o.nar vt. Acrescentar.
a.dic.to adj. Afeiçoado; 

dedicado; adjunto.
a.di.do sm. Funcionário auxiliar 

de outro.
a.di.po.so adj. Gorduroso.
a.dir vt. Receber herança; 

acrescentar, adicionar.
a.di.vi.nha sf. Enigma; pergunta 

enigmática; vidente, pitonisa.
a.di.vi.nha.ção sf. Predição; 

prognóstico; enigma.
a.di.vi.nha.dor sm. O que 

adivinha o futuro.
a.di.vi.nhar vt. Predizer; 

decifrar; desvendar.
a.di.vi.nho sm. Adivinhador.
ad.ja.cên.cia sf. Vizinhança.
ad.ja.cen.te adj. Contíguo; 

vizinho; próximo.
ad.ja.zer vi. Estar junto.
ad.je.ti.vo sm. Palavra que se 

junta a um substantivo e o 
qualifica ou determina.

ad.ju.di.car vt. Entregar a 
posse de (qualquer bem) por 
sentença judicial.

ad.jun.to adj. Contíguo; sm. 
auxiliar; associado.

ad.ju.tor sm. O que ajuda; 
ajudante.

ad.ju.tó.rio sm. Auxílio; ajuda.
ad.mi.nis.tra.ção sf. Direção; 

governo; gerência.
ad.mi.nis.trar vt. Dirigir; 

governar; gerir.
ad.mi.ra.ção sf. Espanto; 

assombro; apreciação.

ad.mi.rar vt. Olhar com 
espanto; vp. sentir admiração.

ad.mis.são sf. Aceitação.
ad.mi.tir vt. Aceitar; receber; 

concordar.
ad.mo.es.ta.ção sf. 

Advertência.
ad.mo.es.tar vt. Advertir.
a.do.be sm. Tijolo cru, seco 

ao sol.
a.do.çan.te adj. Que adoça; 

sm. substância que serve 
para adoçar, substituindo o 
açúcar.

a.do.ção sf. Aceitação, 
voluntária e legal, de 
uma criança como filho; 
perfilhação.

a.do.çar vt. Tornar doce; fig. 
suavizar; abrandar; atenuar.

a.do.e.cer vt. Ficar doente.
a.do.en.ta.do adj. Um pouco 

doente, com mal-estar.
a.doi.da.do adj. Estouvado; 

amalucado.
a.do.les.cên.cia sf. Juventude; 

idade que vai dos 12 aos 
18 anos.

a.do.les.cen.te adj. e s2g. 
Quem, ou o que está na 
adolescência.

a.dô.nis sm. Moço galante, de 
formas perfeitas.

a.do.rar vt. Venerar; idolatrar.
a.do.rá.vel adj. Encantador.
a.dor.me.cer vt. Fazer dormir; 

vi. pegar no sono.
a.dor.nar vt. Ornar; enfeitar.
a.dor.no sm. Enfeite; atavio.
a.do.tar vt. Receber como 

filho; perfilhar; usar; assumir; 
aprovar. 

a.do.ti.vo adj. Referente a 
adoção, perfilhado.

ad.qui.ren.te sm. Comprador.
ad.qui.rir vt. Conseguir, obter; 

comprar.
a.dro sm. Terreno diante ou ao 

lado de uma igreja.
ads.trin.gen.te adj. Que 

aperta; que produz na 
língua sensação de aperto, 
aspereza.

ads.trin.gir vt. Apertar; 
cerrar; contrair; ressecar; 
constranger.

ads.tri.to adj. Contraído; 
apertado; limitado.

a.du.a.nei.ro adj. Alfandegário.
a.du.bar vt. Fertilizar.
a.du.bo sm. Fertilizante.
a.du.lar vt. Bajular; lisonjear.
a.dul.te.rar vt. Corromper; 

falsificar; alterar.
a.dul.té.rio sm. Infidelidade 

conjugal.
a.dúl.te.ro adj. Infiel; alterado; 

falsificado; sm. que comete 
infidelidade conjugal.

a.dul.to sm. e adj. Chegado à 
idade vigorosa.

a.dun.co adj. Recurvado; curvo.
a.du.ren.te adj. Que queima; 

cáustico.
a.du.rir vt. Queimar.
a.du.zir vt. Trazer; expor.
ad.ven.tí.cio adj. e sm. 

Estrangeiro; casual; eventual.
ad.ven.to sm. Chegada; vinda.
ad.vér.bio sm. Palavra 

invariável que modifica um 
verbo, um adjetivo ou outro 
advérbio.

ad.ver.sá.rio adj. e sm. 
Antagonista; rival; competidor.

ad.ver.si.da.de sf. Má sorte.
ad.ver.so adj. Contrário.
ad.ver.tên.cia sf. Aviso; 

admoestação.
ad.ver.tir vt. Avisar; admoestar.
ad.vo.ca.ci.a sf. Profissão de 

advogado, de quem advoga.
ad.vo.ga.do sm. O que defende 

em juízo; patrono.
ad.vo.gar vt. Defender; 

patrocinar; interceder; 
vi. exercer profissão de 
advogado.

a.é.reo adj. Pertencente ao ar; 
sem fundamento; vão.

a.e.ró.bi.co adj. Aeróbio.
a.e.ró.bio adj. Que tem 

necessidade de oxigênio para 
viver; sm. microrganismo 
que só se desenvolve em 
presença do ar.

a.e.ro.di.nâ.mi.ca sf. Estudo do 
movimento do ar e de outros 
gases em movimento quanto 
às suas propriedades e às 
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forças que exercem sobre 
corpos sólidos neles imersos.

a.e.ro.di.nâ.mi.co adj. Diz-se 
dos veículos e aeronaves 
cujas formas oferecem baixa 
resistência ao quando de seu 
deslocamento.

a.e.ró.li.to sm. Pedra que cai 
dos espaços interplanetários 
sobre a superfície dos 
planetas; meteorito.

a.e.ro.mo.ça sf. Funcionária de 
aviões comerciais; comissária 
de bordo.

a.e.ro.nau.ta sm. Navegador 
aéreo.

a.e.ro.náu.ti.ca sm. Ciência da 
navegação aérea.

a.e.ro.na.ve sf. Designação 
geral dos aparelhos usados 
para navegação aérea.

a.e.ro.pla.no sm. Avião.
a.e.ros.sol sm. Solução em que 

a fase dispersora é gasosa e 
a fase dispersa é gasosa ou 
líquida; embalagem de um 
produto (tinta, desodorante, 
etc.) usado sob forma de 
aerossol.

a.e.rós.ta.ta s2g. Pessoa que 
dirige aeróstato; aeronauta.

a.e.rós.ta.to sm. Balão cheio de 
ar ou gás que se sustenta no 
ar; dirigível.

a.fã sm. Ânsia; diligência.
a.fa.di.gar vt. Causar fadiga; 

trabalhar com afã.
a.fa.gar vt. Acariciar; amimar.
a.fa.go sm. Carícia; meiguice.
a.fai.ma.do adj. Esfomeado.
a.fa.ma.do adj. Célebre; 

famoso; muito conhecido.
a.fa.mar vt. Tornar célebre.
a.fa.nar vt. Buscar, investigar; 

obter; pop. roubar; vp. 
trabalhar com afã.

a.fas.ta.men.to sm. Distância; 
ausência; remoção.

a.fas.tar vt. Pôr de lado; tirar do 
caminho, distanciar; desviar; 
expulsar.

a.fá.vel adj. Cortês no trato, 
meigo; agradável; benigno.

a.fa.zer vt. Acostumar.
a.fa.ze.res sm. pl. Ocupações.

a.fe.ar vt. Tornar feio.
a.fec.ção ou a.fe.ção sf. 

Doença; inflamação.
a.fei.ção sf. Afeto; amizade.
a.fei.ço.ar vt. Dar forma ou 

feição a, modelar; melhorar, 
aperfeiçoar; instruir, educar, 
formar; vp. Tomar feição ou 
forma, moldar-se; habituar-se; 
adaptar-se; acomodar-se.

a.fei.to adj. Acostumado.
a.fe.ri.ção sf. Ato de aferir.
a.fe.rir vt. Conferir; cotejar; 

comparar; avaliar.
a.fer.rar-se vt. Agarrar, prender; 

segurar; firmar, fixar; atacar; 
vp. porfiar; teimar, agarrar-se.

a.fer.ro.lhar vt. Fechar com 
ferrolho; encarcerar.

a.fer.ven.tar vt. Pôr a ferver.
a.fe.ta.ção sf. Pedantismo.
a.fe.tar vt. Fingir; exagerar nos 

modos; ostentar; atingir, lesar.
a.fe.ti.vo adj. Relativo a afeto; 

afetuoso.
a.fe.to sm. Amizade; afeição.
a.fe.tu.o.so adj. Terno; afável.
a.fi.an.çar vt. Garantir; abonar.
a.fi.ar vt. Amolar; tornar mais 

cortante o gume; aguçar.
a.fi.ci.o.na.do adj. e sm. 

Entusiasta; partidário.
a.fi.gu.rar vt. Dar figura a; 

representar; vp. parecer.
a.fi.la.do adj. Delgado e agudo.
a.fi.lar vt. Adelgaçar; afiar.
a.fi.lha.do sm. Indivíduo em 

relação ao padrinho.
a.fi.li.ar vt. Filiar.
a.fim adj. Semelhante.
a.fi.na.ção sf. Ato de afinar.
a.fi.nal adv. Finalmente.
a.fi.nar vt. Tornar fino; apurar, 

aperfeiçoar; educar; vt. e i. 
ajustar, harmonizar, conciliar; 
vp. concordar, ajustar, 
aperfeiçoar-se.

a.fin.co sm. Apego; aferro.
a.fi.ni.da.de sf. Parentesco; 

semelhança; conformidade.
a.fir.ma.ção sf. Asseveração.
a.fir.mar vt. Asseverar; garantir.
a.fi.ve.lar vt. Prender com 

fivela.

a.fi.xar vt. Pregar; fixar.
a.flei.mar vt. e p. Afligir(-se), 

irritar(-se).
a.fli.ção sf. Angústia; mágoa; 

dor.
a.fli.gir vt. Angustiar, magoar; 

vp. mortificar-se; agoniar-se.
a.fli.to adj. Angustiado.
a.flo.rar vt. Nivelar; acariciar; 

vi. emergir à superfície; vir 
à tona.

a.flu.ên.cia sf. Convergência; 
concorrência; abundância.

a.flu.en.te sm. Rio que deságua 
em outro; adj. 2g. que aflui; 
abundante; rico.

a.flu.ir vi. Correr para.
a.fo.ba.ção sf. Precipitação.
a.fo.ba.do adj. Apressado.
a.fo.far vt. Tornar fofo.
a.fo.ga.di.ço adj. Abafadiço.
a.fo.ga.di.lho sm. Precipitação; 

às pressas.
a.fo.gar vt. Sufocar; vp. morrer 

por asfixia.
a.fo.go sm. Sufocação.
a.foi.te.za sf. Ousadia, arrojo.
a.foi.to adj. Sem medo, 

corajoso; precipitado.
a.fô.ni.co adj. Sem voz.
a.fo.ra adv. Além de; exceto.
a.fo.ris.mo sm. Máxima.
a.for.mo.se.ar vt. Embelezar; 

alindar; ornamentar.
a.for.tu.na.do adj. Feliz; ditoso.
a.fron.ta sf. Injúria; ultraje.
a.fron.tar vt. Injuriar; fatigar; 

arrostar; enfrentar.
a.frou.xar vt. Tornar frouxo; 

alargar; abrandar; relaxar.
af.ta sf. Pequena ulceração 

nas mucosas, principalmente 
na bucal.

af.to.sa sf. Doença eruptiva 
e contagiosa que ataca os 
animais; febre aftosa.

a.fu.gen.tar vt. Repelir; 
expulsar; pôr em fuga.

a.fun.dar vt. Meter no fundo; 
vp. submergir.

a.fu.são sf. Aspersão; banho.
a.ga.char-se vp. Abaixar-se; 

humilhar-se.
a.ga.da.nhar vt. Agatanhar.
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a.gai.a.ta.do adj. Com modos 
de gaiato; malicioso; 
travesso.

a.ga.lo.ar vt. Guarnecer de 
galões.

á.ga.pe sm. Banquete; festa.
a.gar.ra.do adj. fam. 

Econômico; avarento, sovina; 
muito chegado a.

a.gar.rar vt. Segurar; apanhar.
a.ga.sa.lhar vt. Abrigar; acolher; 

proteger.
a.ga.sa.lho sm. Abrigo.
a.gas.ta.do adj. Irado, irritado, 

aborrecido.
a.gas.tar vt. Irritar; zangar-se, 

ressentir.
a.ga.ta.nhar vt. e p. Ferir(-se) 

com as unhas; arranhar(-se).
a.gên.cia sf. Escritório de 

negócios; diligência.
a.gen.ci.ar vt. Tratar de 

negócios alheios.
a.gen.da sf. Livrinho de 

apontamentos e lembranças.
a.gen.te sm. e adj. Que opera, 

age ou agencia; intermediário 
de negócios; causa; autor.

a.gi.gan.ta.do adj. Hercúleo.
a.gi.gan.tar vt. Tornar gigante; 

vp. crescer muito. 
á.gil adj. Ligeiro; destro.
a.gi.li.da.de sf. Ligeireza.
á.gio sm. Diferença que o 

comprador paga a mais; nas 
taxas de câmbio, lucro sobre 
a diferença do valor real 
da moeda; juro de dinheiro 
emprestado; desconto 
feito num título de crédito 
quando o pagamento é à 
vista; acréscimo no preço de 
determinadas mercadorias 
escassas no mercado.

a.gi.o.ta s2g. Usurário; aquele 
que pratica a agiotagem.

a.gi.o.ta.gem sf. Usura; 
empréstimo de dinheiro a 
juros exagerados.

a.gir vi. Operar; atuar.
a.gi.ta.ção sf. Alvoroço; 

comoção; motim.
a.gi.ta.do adj. Perturbado; 

alvoroçado; inquieto.
a.gi.ta.dor sm. Perturbador.

a.gi.tar vt. Abalar; alvoroçar; vp. 
inquietar-se.

a.glo.me.rar vt. Juntar; 
acumular; reunir.

a.glu.ti.na.ção sf. Ação de 
aglutinar, de colar, unir.

a.glu.ti.nan.te adj. Que 
aglutina.

a.glu.ti.nar vt. Unir com cola; 
unir; grudar.

a.go.ni.a sf. Ânsia; angústia; 
aflição; sofrimento.

a.go.ni.ar vt. Causar agonia; 
amargurar; mortificar. 

a.go.ni.zan.te adj. Moribundo.
a.go.ni.zar vi. Estar à morte.
a.go.ra adv. Nesta hora; 

presentemente.
a.gos.to sm. Oitavo mês do 

ano.
a.gou.rar vt. Pressagiar; 

vaticinar; predizer.
a.gou.rei.ro adj. Que agoura.
a.gou.ren.to adj. De mau 

agouro.
a.gou.ro sm. Presságio; 

profecia; vaticínio.
a.gra.ci.ar vt. Conceder 

honraria, condecoração ou 
mercê a.

a.gra.dar vt. Satisfazer; vi. 
impressionar bem.

a.gra.dá.vel adj. Aprazível.
a.gra.de.cer vt. Mostrar 

gratidão; ser grato a.
a.gra.do sm. Prazer, satisfação; 

gosto.
a.grá.rio adj. Referente a coisas 

de campo.
a.gra.van.te adj. Que agrava; 

sf. circunstância que torna a 
situação mais grave.

a.gra.var vt. Tornar mais grave; 
piorar.

a.gra.vo sm. Ofensa; dano.
a.gre adj. Azedo; acre.
a.gre.dir vt. Atacar; assaltar.
a.gre.ga.ção sf. Aglomeração; 

associação; ajuntamento.
a.gre.gar vt. Reunir; aglomerar; 

associar.
a.gre.mi.a.ção sf. Associação.
a.gre.mi.ar vt. Reunir em 

grêmio, em sociedade.

a.gres.são sf. Ataque; ofensiva.
a.gres.si.vo adj. Ofensivo; sm. 

indivíduo agressivo.
a.gres.sor sm. e adj. Diz-se, ou 

aquele que agride.
a.gres.te adj. Inculto; rústico.
a.grí.co.la adj. Relativo à 

agricultura; s2g. agricultor.
a.gri.cul.tor sm. Lavrador; 

pessoa que cultiva a terra.
a.gri.cul.tu.ra sf. Arte de 

cultivar a terra; lavoura.
a.gri.lho.ar vt. Acorrentar.
a.gri.men.sor sm. Engenheiro 

que mede terras agrícolas.
a.gri.men.su.ra sf. Medição 

de terras.
a.gro sm. Campo cultivado; adj. 

azedo; árduo.
a.gro.no.mi.a sf. Ciência 

da agricultura e pecuária 
relacionada com a teoria 
e a prática da produção 
de culturas, da criação de 
animais e do manuseio do 
solo.

a.grô.no.mo sm. Indivíduo 
formado em agronomia.

a.gru.pa.men.to sm. 
Ajuntamento; reunião; grupo 
organizado.

a.gru.par vt. Reunir em grupos; 
vp. formar grupo.

a.gru.ra sf. Aspereza; 
amargura; dissabor.

á.gua sf. Líquido incolor 
e inodoro, composto de 
oxigênio e hidrogênio; chuva; 
lágrima.

a.gua.cei.ro sm. Chuva forte, 
repentina, de curta duração.

á.gua-com-a.çú.car adj 2g 
e 2n. Simples; ingênuo; 
romântico.

á.gua-de-chei.ro sf. Perfume; 
água-de-colônia; essência.

á.gua-fur.ta.da sf. Sótão.
a.guar vt. Regar; irrigar.
a.guar.dar vt. Esperar.
a.guar.den.te sf. Bebida 

alcoólica destilada de raízes, 
frutos, cereais, etc.; cachaça; 
pinga.

a.guar.rás sf. Essência de 
terebintina.

a.gu.çar vt. Afiar; amolar; 
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excitar, estimular.
a.gu.de.za sf. Gume; 

perspicácia; esperteza.
a.gu.do adj. Pontiagudo, afiado; 

perspicaz.
a.guen.tar (ü) vt. Sustentar; 

suportar; manter.
a.guer.rir vt. Afazer-se à guerra; 

tornar valoroso.
á.guia sf. A maior e mais 

robusta ave de rapina; bras. 
pessoa esperta.

a.gui.lhão sm. Ferrão; bico de 
ferro; espécie de dardo.

a.gui.lho.ar vt. Picar com 
aguilhão; causa dor; incitar.

a.gu.lha sf. Instrumento de 
metal para costurar, bordar, 
etc.; ponteiro de relógio.

a.gu.lhar vt. Picar com agulha; 
dar agulhada.

ah! interj. Exprime dor; 
admiração, etc.

ai sm. Gemido; interj. designa 
dor, aflição, etc.

a.í adv. Nesse lugar; nesse 
caso, então; interj. para 
indicar aplauso; equivale a 
basta, para, chega.

ai.a sf. Camareira.
ai.ar vi. Soltar ais; gritar de dor.
Ai.a.to.lá sm. Para os xiitas, 

líder eclesiástico.
ai.dé.ti.co adj. e sm. Portador 

do vírus da Aids; indivíduo 
soropositivo.

Aids sf. Sigla da Síndrome 
de Deficiência Imunológica 
Adquirida, doença viral 
que reduz a capacidade 
imunológica.

a.in.da adv. Até agora; além 
disso; apesar.

ai.o sm. Camareiro; preceptor; 
pajem.

ai.pim sm. Mandioca.
ai.ra.do adj. Leviano.
ai.ro.so adj. Elegante; esbelto.
a.ja.e.zar-se vp. Enfeitar-se.
a.jan.ta.ra.do sm. Refeição 

substancial servida no 
meio da tarde, com o fim 
de suprimir o jantar; adj. 
semelhante a um jantar.

a.jar.di.nar vt. Transformar em 
jardim; ornar de flores.

a.jei.tar vt. Adaptar; acomodar.
a.jo.e.lhar vt. Pôr de joelhos; 

vp. Pôr-se de joelhos; 
ajoelhar-se.

a.jor.na.lar vt. Pegar serviço 
por empreitada.

a.jou.jar vt. Amarrar com ajoujo; 
jungir; unir.

a.jou.jo sm. Jugo para 
emparelhar animais.

a.ju.da sf. Auxílio; assistência.
a.ju.dan.te sm. Auxiliar.
a.ju.dar vt. Auxiliar; socorrer; 

vp. valer-se.
a.ju.i.za.do adj. Que tem juízo; 

prudente.
a.ju.i.zar vt. Formar juízo de; 

dar juízo; demandar.
a.jun.tar vt. Reunir; 

acrescentar; vi. fazer cabedal.
a.jus.tar vt. Tornar justo, 

exato; combinar; adaptar, 
harmonizar.

a.jus.te sm. Pacto; acordo.
a.ju.tó.rio sm. Adjutório, auxílio.
AL Sigla do estado de Alagoas.
a.la sf. Fila; fileira; renque.
a.la.ba.rar vt. Queimar no fogo.
a.la.bar.da sf. Espécie de lança.
a.la.bas.tro sm. Mármore 

branco e pouco duro.
á.la.cre adj. Entusiasmado; 

alegre.
a.la.cri.da.de sf. Alegria; 

entusiasmo.
a.la.do adj. Que tem asas.
a.la.ga.di.ço adj. Lamacento; 

pantanoso; paludoso.
a.la.ga.men.to sm. Ato de 

alagar; cheia; aluvião.
a.la.gar vt. Encher de água.
a.la.mar sm. Cordão 

entrançado que guarnece 
e abotoa a frente de uma 
roupa.

a.lam.bi.ca.do adj. Presumido; 
presunçoso.

a.lam.bi.que sm. Aparelho para 
destilação, destilador.

a.lam.bra.do sm. Aramado; 
cerca de arame.

a.la.me.da sf. Rua arborizada.
á.la.mo sm. Olmeiro; choupo.
a.la.nhar vt. Golpear; ferir.

a.la.par vt. Esconder; ocultar. 
a.lar vt. Içar; elevar-se; dar asas 

(ao espírito).
a.lar.de sm. Ostentação; 

pompa; aparato.
a.lar.de.ar vt. Fazer alarde.
a.lar.gar vt. Dilatar; aumentar.
a.la.ri.do sm. Algazarra.
a.lar.ma sm. Alarme.
a.lar.mar vt. Assustar; alvorotar; 

alvoroçar.
a.lar.me sm. Brado às armas; 

rebate; sinal usado para 
avisar de algum perigo; 
tumulto; alarma.

a.lar.ve sm. Glutão; adj. tolo.
a.las.trar vt. Espalhar; vi. 

estender-se; lavrar.
a.la.ú.de sm. Antigo instrumento 

de cordas.
a.la.van.ca sf. Barra que se usa 

para levantar pesos.
a.la.zão sm. Cavalo que tem a 

pelagem cor de canela.
al.ba sf. Madrugada.
al.ber.gar vt. Hospedar.
al.ber.gue sm. Hospedaria.
al.bor sm. Resplendor; alvor.
al.bu.gem sf. Mancha 

esbranquiçada na córnea.
ál.bum sm. Livro de lembranças 

ou para retratos.
al.ça sf. Argola; suspensório.
al.ça.da sf. Jurisdição; direito.
al.ca.gue.tar (ü) vt. Delatar.
al.ca.gue.te (ü) s2g. Dedo-duro.
al.cai.de sm. Antigo governador 

de castelo ou província.
al.ca.li.ni.da.de sf. Qualidade 

de alcalino.
al.ca.li.no adj. Próprio de 

uma base forte em solução 
aquosa.

al.can.çar vt. Conseguir; 
abranger; obter.

al.can.çá.vel adj. Atingível; 
acessível.

al.can.ce sm. Distância 
atingível; capacidade; talento.

al.can.do.rar-se vp. Elevar-se; 
ufanar-se.

al.can.ti.la.do adj. Escarpado, 
íngreme.

al.can.ti.lar vt. Talhar a pique.
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al.ça.pão sm. Abertura; 
armadilha.

al.ça.pre.ma sf. Alavanca; 
tenaz de dentista; fig. grande 
aflição.

al.çar vt. Erguer; levantar; 
edificar, erigir; celebrar, 
exaltar.

al.ca.tei.a (éi) sf. Bando de 
lobos.

al.ca.ti.fa.do adj. Atapetado.
al.ca.trão sm. Resíduo da 

destilação de diversas 
madeiras ou da hulha.

al.ca.tro.ar vt. Cobrir, misturar 
ou untar com alcatrão.

ál.co.ol sm. Substância 
líquida e inflamável, obtida 
por destilação; aguardente 
retificada.

al.co.ó.la.tra s2g. Pessoa dada 
ao vício do álcool; alcoólico, 
etilista.

al.co.ó.li.co adj. Que contém 
álcool; sm. alcoólatra.

al.co.o.lis.mo sm. Vício do 
álcool; embriaguez.

al.co.o.li.zar vt. Misturar com 
álcool; embriagar.

al.co.rão sm. Livro sagrado da 
religião muçulmana.

al.co.va sf. Dormitório; quarto; 
esconderijo.

al.co.vi.tar vi. Intrigar; 
mexericar; facilitar relações 
amorosas.

al.co.vi.tei.ro sm. O que 
alcovita.

al.cu.nha sf. Apelido por que 
fica sendo conhecida uma 
pessoa.

al.de.a.men.to sm. 
Povoamento.

al.de.ão sm. Homem de aldeia; 
camponês; campônio.

al.de.ar vt. Dividir em aldeias.
al.dei.a sf. Pequeno povoado; 

povoação rústica.
al.dra.va sf. Argola para bater 

às portas.
a.le.a.tó.rio adj. Sujeito às 

incertezas do acaso.
a.le.crim sm. Planta aromática 

usada como condimento.

a.le.ga.ção sf. Argumento; 
citação.

a.le.gar vt. Citar, referir, 
mencionar; relatar. 

a.le.go.ri.a sf. Pensamento sob 
forma figurada.

a.le.gó.ri.co adj. Que encerra 
alegoria, ficção.

a.le.grar vt. Tornar alegre; 
embriagar; vp. folgar; sentir 
alegria.

a.le.gre adj. Satisfeito; contente; 
jubiloso.

a.le.gri.a sf. Júbilo; prazer; 
satisfação; contentamento.

a.lei.a (éi) sf. Fileira de árvores.
a.lei.jão sm. Deformidade física 

ou moral.
a.lei.jar vt. Estropiar; mutilar.
a.lei.tar vt. Amamentar.
a.lei.ve sm. Calúnia; aleivosia.
a.lei.vo.si.a sf. Traição; perfídia.
a.lei.vo.so adj. Pérfido, desleal.
a.le.lui.a sf. Cântico de alegria; 

alegria; louvor.
a.lém adv. Naquele lugar.
a.lém-mar adv. No ultramar; 

sm. terras do além-mar.
a.len.ta.dor adj. Animador.
a.len.tar vt. Animar; incitar.
a.len.to sm. Respiração; ânimo; 

vida; inspiração.
a.ler.ta adv. Atentamente; 

adj. vigilante, atento; interj. 
atenção! sentido!

a.les.tar vt. Desembaraçar.
al.fa sm. Primeira letra grega; 

começo.
al.fa.bé.ti.co adj. Que pertence 

ao alfabeto.
al.fa.be.ti.zar vt. Ensinar a ler.
al.fa.be.to sm. Abecedário.
al.fa.ce sf. Planta hortense de 

que se faz salada.
al.fai.a sf. Ornamento caseiro; 

baixela.
al.fai.a.ta.ri.a sf. Oficina de 

alfaiate.
al.fai.a.te sm. Indivíduo que 

faz roupa de homem ou de 
mulher.

al.fân.de.ga sf. Repartição 
pública onde se cobram 

direitos de entrada e saída de 
mercadorias de um país.

al.fan.de.gá.rio adj. Relativo à 
alfândega.

al.fan.je sm. Sabre de folha 
curta e larga.

al.far.rá.bio sm. Livro velho.
al.fa.ze.ma sf. Planta aromática 

cujas flores têm propriedades 
medicinais. É também dessa 
planta que se extrai o óleo de 
lavanda, usado em perfumes.

al.fi.ne.ta.da sf. Picada com 
alfinete.

al.fi.ne.tar vt. Picar com 
alfinete; dar alfinetada.

al.fi.ne.te sm. Haste aguda de 
metal com cabeça.

al.fom.bra.do adj. Atapetado.
al.for.je sm. Sacola fechada 

nas extremidades e aberta 
no meio, como que composta 
por dois bolsos.

al.for.ri.a sf. Liberdade 
concedida ao escravo.

al.for.ri.ar vt. Dar alforria; 
libertar.

al.ga sf. Plantas que vivem no 
fundo ou na superfície de 
águas doces ou salgadas.

al.ga.ço sm. Vegetação que o 
mar atira nas praias.

al.ga.ra.vi.a sf. Linguagem 
confusa; ruído de vozes.

al.ga.ris.mo sm. Símbolo que 
representa um número.

al.ga.zar.ra sf. Gritaria.
al.ge.ma sf. Argola de metal 

com fechadura, que serve 
para prender uma pessoa 
pelo pulso; grilheta.

al.ge.mar vt. Prender com 
algemas ou grilhetas.

al.gen.te adj. Glacial; muito frio.
al.gi.a sf. Sofrimento.
al.gi.bei.ra sf. Bolso.
al.gi.dez sf. Frialdade.
ál.gi.do adj. Muito frio.
al.go pron. indef. Alguma coisa; 

adv. um tanto.
al.go.dão sm. Penugem 

que envolve a semente do 
algodoeiro.

al.go.do.ei.ro sm. Planta que 
produz o algodão.
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al.gor sm. Frio penetrante.
al.goz sm. Carrasco; verdugo.
al.guém pron. indef. Alguma 

pessoa.
al.gui.dar sm. Bacia de barro 

ou metal para uso doméstico.
al.gum pron. indef. Um entre 

dois ou mais.
al.gu.res adv. Em alguma parte; 

em algum lugar.
a.lhe.a.ção sf. Distração; 

esquecimento; 
desvairamento; alienação.

a.lhe.a.do adj. Absorto; 
distraído; cedido; transferido.

a.lhe.ar vt. Tornar alheio; vp. 
arrebatar-se.

a.lhei.o adj. Pertencente a 
outrem; distraído; estranho.

a.lho sm. Planta hortense cujo 
bulbo é usado como tempero.

a.lhu.res adv. Em outro lugar.
a.li adv. Naquele lugar.
a.li.a.do adj. Unido, ligado; 

coligado; sm. o que fez 
aliança; cúmplice, partidário.

a.li.an.ça sf. Ato de aliar(-se); 
acordo, pacto; união; anel de 
noivado ou casamento.

a.li.ar vt. e i. Reunir, juntar; 
combinar, associar; vp. unir-
se, ligar-se; confederar-se; 
unir-se por matrimônio.

a.li.ás adv. De outro modo.
á.li.bi sm. Prova que o réu dá 

sobre o local em que estava, 
diferente daquele onde 
ocorreu o crime.

a.lí.bil adj. Próprio para 
nutrição.

a.li.can.ti.na sf. Trapaça.
a.li.ca.te sm. Pequena torquês, 

cujas mandíbulas variam de 
tamanho e formato de acordo 
com o uso a que se destina, 
como cortar arames, segurar 
objetos, etc.

a.li.cer.çar vt. Basear; 
consolidar; cimentar.

a.li.cer.ce sm. Fundamento; 
base de um edifício.

a.li.ci.ar vt. Atrair; seduzir.
a.li.e.na.ção sf. Loucura; 

enlevo, arrebatamento; 
cessão de direitos.

a.li.e.nar vt. Transferir a outrem 
o domínio de; desviar, alhear; 
indispor, alucinar; perturbar; 
vp. enlouquecer; alhear-se.

a.li.e.ní.ge.na adj. e s2g. 
Estrangeiro.

a.li.e.nis.ta sm. Médico 
especialista em doenças 
mentais.

a.li.gei.rar vt. Apressar.
a.li.jar vt. Deitar ao mar; 

livrar-se de, aliviar-se de; 
desconhecer; vp.  desobrigar-
se.

a.li.men.ta.ção sf. Alimento; 
nutrição.

a.li.men.tar vt. Sustentar, nutrir; 
fomentar; adj. relativo a 
alimentos.

a.li.men.tí.cio adj. Próprio para 
alimentar.

a.li.men.to sm. Sustento.
a.li.nha.do adj. Vestido com 

apuro.
a.li.nha.men.to sm. Direção do 

eixo de uma rua, canal, etc.
a.li.nhar vt. Pôr em linha reta.
a.li.nha.var vt. Costurar com 

alinhavos; delinear; preparar, 
aprontar.

a.li.nha.vo sm. Os pontos 
largos com que se alinhava; 
esboço.

a.lí.quo.ta sf. Percentual com 
que determinado tributo 
incide sobre o valor da coisa 
tributada.

a.li.sar vt. Aplanar; amaciar, 
abrandar.

a.lí.sio sm. Vento regular entre 
os trópicos.

a.lis.ta.men.to sm. 
Recrutamento.

a.lis.tar vt. Pôr em lista; 
assentar praça; arrolar.

a.li.vi.a.do adj. Livre de todo 
ou de parte de um peso ou 
encargo.

a.li.vi.ar vt. Dar alívio, serenar, 
acalmar; suavizar; tornar 
mais leve.

a.lí.vio sm. Desafogo; lenitivo.
al.jô.far sm. Pérola miúda; 

orvalho.
al.ma sf. Espírito; ânimo.

al.ma.ço sm. Papel encorpado 
próprio para requerimento, 
ofícios, etc.

al.ma.na.que sm. Publicação 
contendo calendário e leitura 
recreativa.

al.me.jar vt. Desejar 
ardentemente; ansiar.

al.mi.ran.te sm. Oficial superior 
das forças navais.

al.mís.car sm. Substância 
aromática extraída do rato 
almiscareiro e utilizada em 
perfumaria como fixador.

al.mo.çar vi. Tomar o almoço; 
vt. comer ao almoço.

al.mo.fa.da sf. Peça estofada 
para assento, encosto ou 
ornamento.

al.mo.fa.di.nha sf. Indivíduo 
que se veste com extremo 
apuro; janota.

al.mo.fa.riz sm. Gral; pilão.
al.môn.de.ga sf. Bolo de carne 

moída.
al.mo.xa.ri.fa.do sm. Depósito 

de materiais.
al.mo.xa.ri.fe sm. Encarregado 

do almoxarifado.
a.lô interj. Indica saudação 

ou apelo.
a.lo.cu.ção sf. Breve discurso.
a.ló.ge.no adj. De outra raça.
a.lo.gi.a sf. Absurdo; disparate.
a.ló.gi.co adj. Que é vidente.
a.lo.jar vt. Aquartelar; hospedar; 

armazenar.
a.lon.gar vt. Estender; dilatar.
a.lou.rar vt. e p. Tornar ou 

tornar-se louro.
al.pa.ca sf. Mamífero da família 

dos camelídeos, ruminante, 
que habita os Andes; liga 
metálica de cobre, zinco, 
prata e níquel.

al.par.ga.ta sf. Calçado feito de 
lona e solado de corda.

al.pen.dre sm. Parte saliente 
na entrada de um edifício; 
varanda; terraço.

al.per.ca.ta sf. Sandália; 
alpargata.

al.pi.nis.ta  s. 2g. e adj. 2g. 
Montanhista.
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al.que.brar vt. Curvar pela 
espinha; enfraquecer.

al.quei.re sm. Medida agrária 
equivalente a 48.400 m2 em 
MG, GO e RJ; a 24.200 m2 
em SP; e a 27.225 m2 no 
nordeste.

al.quei.ve sm. Terra lavrada 
que se deixou de pousio para 
que adquira força.

al.ta sf. Elevação de preço; 
aumento; licença para sair do 
hospital.

al.ta.nei.ro adj. Que se eleva 
muito; sobranceiro.

al.tar sm. Mesa onde é 
celebrada a missa.

al.te.ar vt. Tornar mais alto.
al.te.rar vt. Mudar; corromper; 

vp. zangar-se.
al.ter.car vi. Discutir 

ardorosamente; debater.
al.ter.nar vt. Revezar.
al.ter.na.ti.va sf. Escolha 

entre duas coisas; opção; 
alternação.

al.ter.na.ti.vo adj. Alternado; 
que permite escolha.

al.te.ro.so adj. Alto; majestoso.
al.te.za sf. Qualidade do que 

é alto; elevação; título de 
príncipe.

al.ti.lo.quên.cia (ü) sf. Estilo 
elevado.

al.tí.lo.quo adj. Que fala com 
elevação, com eloquência.

al.tí.me.tro sm. Instrumento 
para medir alturas.

al.ti.po.ten.te adj. 
Extremamente poderoso.

al.tis.so.nan.te adj. Que soa 
alto.

al.ti.to.nan.te adj. Estrondoso.
al.ti.tu.de sf. Altura acima do 

nível do mar.
al.ti.vez sf. Arrogância; 

presunção.
al.ti.vo adj. Orgulhoso.
al.to adj. Elevado; ilustre.
al.to-fa.lan.te sm. Ampliador de 

som; megafone.
al.to-mar sm. A porção do mar 

afastada da costa; a parte do 

mar que fica além das águas 
territoriais.

al.tru.ís.mo sm. Amor ao 
próximo, ao semelhante.

al.tru.ís.ta adj, sm. e f. Relativo 
ao altruísmo; que tem amor 
ao próximo.

al.tu.ra sf. Distância de 
baixo para cima; elevação; 
momento; ponto, lugar; 
importância, valia.

a.lu.a.do adj. Lunático; 
amalucado; adoidado.

a.lu.ar vt. Causar insensatez.
a.lu.ci.na.ção sf. 

Deslumbramento; ilusão; 
devaneio.

a.lu.ci.nan.te adj. Que faz 
perder a razão; empolgante, 
tentador.

a.lu.ci.nar vt. Privar da razão; 
desvairar; vp. perder a razão.

a.lu.dir v. rel. Referir-se a; 
reportar-se a; mencionar.

a.lu.gar vt. Dar ou tomar de 
aluguel.

a.lu.guel sm. Preço do 
usufruto de uma coisa por 
determinado prazo.

a.lu.ir vt. Abalar; sacudir.
a.lum.bra.men.to adj. 

Inspiração.
a.lu.me ou a.lú.men sm. 

Pedra-ume.
a.lu.mi.ar vt. Dar luz a; acender; 

clarear; iluminar.
a.lu.mí.nio sm. Metal branco e 

leve que resiste à corrosão.
a.lu.no sm. Pessoa que recebe 

instrução em instituto de 
ensino; estudante.

a.lu.são sf. Referência; 
menção.

a.lu.si.vo adj. Que faz alusão a.
a.lu.vi.ão sf. Depósito de terra, 

areia e pedra, trazidas pela 
enxurrada ou enchente; 
inundação, cheia; grande 
quantidade de pessoas.

al.va sf. Luz matinal.
al.va.cen.to adj. 

Esbranquiçado.
al.var adj. Esbranquiçado; 

néscio; parvo.
al.va.rá sm. Documento 

passado por autoridade 

constituída, a favor de 
alguém.

al.ve.á.rio sm. Colmeia.
al.ve.jan.te adj. Branquejante.
al.ve.jar vt. Tornar alvo; acertar 

tiro em; vi. branquejar; 
branquear.

al.vé.o.lo sm. Célula do favo de 
mel; casulo.

al.vi.ão sm. Picareta ou 
enxadão.

al.vi.ni.ten.te adj. De brancura 
imaculada.

al.vi.no adj. Do baixo-ventre; 
intestinal.

al.vir.ru.bro adj. Branco e 
vermelho.

al.vís.sa.ras sf. pl. Prêmio; 
boas novas.

al.vi.trar vt. Sugerir.
al.vi.tre sm. Proposta; 

sugestão; palpite.
al.vo sm. Fito; objetivo; adj. 

muito branco.
al.vo.ra.da sf. Crepúsculo da 

manhã.
al.vo.re.cer vi. Amanhecer.
al.vo.ro.ça.do adj. Agitado; 

sobressaltado; alvorotado.
al.vo.ro.çar vt. Sobressaltar; 

agitar; comover.
AM Sigla do estado do 

Amazonas.
a.ma sf. Doméstica que tem 

a seu encargo as crianças; 
mulher que amamenta; 
governanta.

a.ma-de-lei.te sf. Mulher que 
amamenta criança alheia.

a.ma.bi.li.da.de sf. Delicadeza.
a.ma.chu.car vt. e p. Machucar.
a.ma.ci.ar vt. Alisar; abrandar; 

suavizar.
a.ma.dor sm. Amante; 

apreciador; quem se dedica 
a alguma atividade sem ser 
profissional.

a.ma.do.ris.mo sm. Condição 
de amador; regime ou prática 
oposta ao profissionalismo.

a.ma.du.re.cer vi. Ficar 
maduro.

a.ma.du.re.ci.men.to sm. Ato 
de amadurecer; maturação.

â.ma.go sm. Íntimo.
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a.mai.nar vi. Acalmar; abrandar.
a.mal.di.ço.ar vt. Lançar 

maldição a; maldizer.
a.mál.ga.ma sm. Liga de 

mercúrio com outro metal.
a.mal.ga.mar vt. Misturar; 

combinar-se. 
a.ma.men.ta.ção sf. 

Alimentação por leite.
a.ma.men.tar vt. Dar de mamar.
a.man.ce.bar-se vp. Amasiar-

se.
a.ma.nei.ra.do adj. Afetado.
a.ma.nhã adv. No futuro; sm. o 

dia seguinte; o futuro.
a.ma.nhar vt. Preparar; dispor; 

lavrar; cultivar.
a.ma.nhe.cer vi. Clarear o dia; 

acordar muito cedo; sm. o 
romper do dia.

a.ma.nho sm. Preparação, 
cultivo da terra; lavoura.

a.man.sa.dor sm. Domador.
a.man.sar vt. Tornar manso; 

domesticar. 
a.man.te adj. 2g. Que ama;  

que gosta de uma pessoa ou 
coisa; apaixonado, amoroso;   
s. 2g. namorado; apaixonado; 
amador, apreciador; 
pessoa que tem relações 
extraconjugais, amásio, 
concubina.

a.ma.nu.en.se sm. Escrevente.
a.mar vt. Gostar; desejar muito; 

vi. ter amores.
a.ma.re.la.do adj. Com cor 

amarela; pálido; descorado.
a.ma.re.lão sm. Opilação; 

ancilostomíase.
a.ma.re.lar vt. Tornar amarelo; 

amadurecer.
a.ma.re.lo sm. A cor amarela; 

adj. da cor do ouro, etc.
a.mar.fa.nhar vt. Amarrotar.
a.mar.gar vt. Tornar amargo.
a.mar.go adj. De sabor acre; 

penoso; travoso.
a.mar.gor sm. Azedume; 

amargura.
a.mar.gu.ra sf. Gosto amargo; 

angústia.
a.mar.gu.rar vt. Angustiar; 

desgostar; provocar 
amargura.

a.ma.ro adj. Amargo.
a.mar.ra sf. Cabo que segura o 

navio à âncora.
a.mar.rar vt. Ligar; prender; vp. 

ligar-se; comprometer-se; gír. 
amasiar-se.

a.mar.ri.lho sm. Fio; cordel.
a.mar.ro.tar vt. Enrugar; 

amassar.
a.ma.ru.gem sf. Sabor 

ligeiramente amargo.
a.ma.ru.len.to adj. Muito 

amargo; cheio de amargor.
a.ma.si.ar-se vp. Ter relações 

extraconjugais; amancebar-
se.

a.má.sio sm. Amante.
a.mas.sar vt. Misturar; 

esmagar; deprimir.
a.ma.ti.vi.da.de sf. Inclinação 

para o amor.
a.ma.ti.vo adj. Propenso às 

coisas do amor.
a.má.vel adj. Agradável.
a.ma.zo.na sf. Mulher 

aguerrida; mulher que monta 
a cavalo.

am.ba.ges sm. pl. Rodeios, 
voltas, evasivas.

âm.bar sm. Substância sólida 
de cheiro almiscarado 
proveniente do intestino do 
cachalote; resina fóssil.

am.bi.ção sf. Aspiração 
imoderada; cobiça.

am.bi.ci.o.nar vt. Procurar com 
ardor; cobiçar.

am.bi.ci.o.so adj. Que é cheio 
de ambição, de cobiça.

am.bi.en.te sm. Meio em que 
se vive; espaço; recinto; adj. 
2g. Que cerca ou envolve os 
seres vivos.

am.bi.gui.da.de (ü) sf. Dúvida; 
duplo sentido.

am.bí.guo adj. Equivocado; 
incerto; duvidoso.

âm.bi.to sm. Circuito; 
redondeza; periferia; meio.

am.bos num. Um e outro; 
os dois.

am.bro.si.a sf. Manjar delicioso; 
alimento dos deuses; doce 
feito com leite e ovos.

am.bu.lân.cia sf. Carro para 

condução de doentes e 
feridos.

am.bu.lan.te adj. e s2g. 
Errante; vendedor de 
bugigangas.

am.bu.la.tó.rio adj. Que se 
move de um lado para outro; 
casa hospitalar que atende 
doentes não internados.

a.me.a.ça sf. Palavra ou gesto 
para intimidar; promessa de 
castigo ou malefício.

a.me.a.ça.dor adj. Assustador.
a.me.a.çar vt. Amedrontar.
a.me.a.lhar vt. Economizar.
a.me.dron.tar vt. Atemorizar.
a.me.la.çar vt. Converter em 

melaço; adoçar.
a.mém adv. Assim seja; sm. 

consentimento.
a.me.ni.da.de sf. Bem estar, 

deleite, agrado; qualidade 
de ameno.

a.me.ni.zar vt. Tornar ameno; 
abrandar.

a.me.no adj. Aprazível; suave.
a.mer.ce.ar-se vp. Ter 

compaixão de.
a.mes.qui.nhar vt. Tornar 

mesquinho; humilhar; 
deprimir; depreciar.

a.mes.trar vt. Tornar mestre; 
ensinar, instruir; adestrar.

a.me.tri.a sf. Falta de medida.
a.me.zi.nhar vt. Tratar com 

remédios caseiros.
a.mi.an.to sm. Asbesto.
a.mi.cal adj. 2g. Amigável.
a.mi.do sm. Fécula extraída de 

cereais.
a.mi.gar vt. Tornar amigo; vp. 

amancebar-se.
a.mi.gá.vel adj. Afável; amigo.
a.mi.go adj. Em que há 

amizade; afetuoso; benigno; 
sm. companheiro, colega; 
defensor.

a.mi.mar vt. Tratar com mimo.
a.mi.se.rar-se vp. Compadecer-

se; condoer-se.
a.mis.são sf. Perda.
a.mis.to.so adj. Amigável.
a.mi.u.dar vt. Executar amiúde.
a.mi.ú.de adv. Repetidas vezes.
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a.mi.za.de sf. Afeição; estima; 
dedicação.

am.né.sia sf. Falta de memória.
a.mo.der.nar vt. Modernizar.
a.mo.dor.rar vt. Provocar 

modorra; tornar sonolento.
a.mo.fi.nar vt. Afligir; vp. 

agastar-se; zangar-se.
a.mo.la.ção sf. Importunação.
a.mo.lar vt. Afiar; tornar 

cortante; aborrecer; 
importunar.

a.mol.dar vt. Ajustar; 
acostumar.

a.mo.le.cer vt. Tornar mole.
a.mol.gar vt. Contundir; vi. e p. 

ficar deformado.
a.mô.nia sf. Amoníaco líquido.
a.mo.ní.a.co sm. Combinação 

gasosa de azoto e hidrogênio.
a.mon.to.ar vt. Juntar em 

montão; vi. multiplicar-se.
a.mor sm. Afeição; afeto 

extremo; paixão.
a.mo.ral adj. Que não tem o 

senso da moral.
a.mor.da.çar vt. Aplicar 

mordaça em; açaimar.
a.mor.fo adj. Sem forma 

determinada.
a.mo.ri.co sm. Amor 

passageiro.
a.mor.nar vt. Aquecer de leve.
a.mo.ro.so adj. Carinhoso; 

afetuoso; suave.
a.mor.ta.lhar vt. Vestir ou 

envolver em mortalha.
a.mor.te.ce.dor sm. Abafador 

de som; que abranda ou 
afrouxa; peça para amortecer 
choques.

a.mor.te.cer vt. Tornar como 
morto; fazer perder a força; 
enfraquecer; entorpecer, 
adormecer.

a.mor.ti.zar vt. Pagar em 
parcelas.

am.pa.rar vt. Auxiliar, proteger.
am.pa.ro sm. Proteção; auxílio.
am.pli.ar vt. Aumentar; dilatar; 

tornar amplo.
am.pli.dão sf. Vastidão.
am.pli.fi.car vt. Ampliar; 

acrescentar; dilatar.
am.plo adj. Vasto; largo; 

espaçoso; extenso.

am.po.la sf. Bolha; pequeno 
tubo de vidro, sem abertura, 
para conter medicamentos.

am.pu.lhe.ta sf. Instrumento 
para medir o tempo.

am.pu.ta.ção sf. Corte de um 
membro ou de parte dele.

am.pu.tar vt. Fazer amputação 
de; cortar.

a.mu.ar vt. Ficar de mau humor; 
vp. agastar-se.

a.mu.le.to sm. Talismã.
a.mu.o sm. Mau humor; zanga.
a.mu.ra.da sm. Bordo de 

embarcação; muro; parede.
a.na.bo.li.zan.te sm. 

Substância que acelera 
a obtenção de energia 
necessária ao funcionamento 
do organismo; substância 
excitante administrada em 
atleta.

a.na.crô.ni.co adj. Que está 
fora de moda, época ou uso.

a.na.cro.nis.mo sm. Erro de 
cronologia; coisa que não 
está de acordo com a época .

a.na.fa.do adj. Bem-nutrido.
a.na.fro.di.ta adj. e s2g. Que, 

ou quem é indiferente ao 
amor; que, ou pessoa que 
não tem desejo sexual.

a.ná.gua sf. Saia usada sob o 
vestido; saiote.

a.nal adj. Relativo ao ânus.
a.na.lec.to sm. Antologia.
a.na.lép.ti.co adj. Que restaura 

as forças.
a.nal.fa.be.tis.mo sm. Falta de 

instrução; ignorância.
a.nal.fa.be.to adj. e sm. Que, 

ou o que não sabe ler nem 
escrever.

a.na.li.sar vt. Examinar; 
investigar; pesquisar.

a.ná.li.se sf. Decomposição de 
um todo em seus elementos.

a.na.lo.gi.a sf. Semelhança; 
comparação.

a.ná.lo.go adj. Semelhante.
a.não sm. Indivíduo de estatura 

inferior à normal; adj. 
pequeno.

a.nar.qui.a sf. Falta de governo; 
desordem; negação do 
princípio da autoridade.

a.nar.quis.mo sm. Teoria 
política fundada na convicção 
de que todas as formas 
de governo são nocivas à 
liberdade individual.

a.nar.quis.ta sm. Pessoa 
partidária do anarquismo.

a.nar.qui.zar vt. Provocar 
desordem e confusão.

a.ná.te.ma sm. Excomunhão.
a.na.to.mi.a sf. Ciência que 

trata da forma e estrutura dos 
seres vivos; dissecação de 
qualquer ser.

an.ca sf. Quadril; cadeiras.
an.ces.tral adj. Relativo a 

antepassados; antigo.
an.cho adj. Largo; amplo.
an.ci.ão sm. Indivíduo de idade 

avançada.
an.ci.los.to.mí.a.se ou an.ci.

los.to.mo.se sf. Enfermidade 
parasitária; amarelão.

an.ci.nho sm. Instrumento de 
lavoura ou jardim.

ân.co.ra sf. Peça de ferro que 
mantém as embarcações 
fundeadas; s2g. jornalista 
que conduz um telejornal, 
apresentando as reportagens 
e comentando-as.

an.co.ra.dou.ro sm. Lugar onde 
os navios deitam âncora.

an.co.rar vt. Fundear; vi. lançar 
âncora.

an.da.dor adj. Que anda muito; 
sm. aparelho provido de 
rodas e assento anatômico 
em que as crianças 
aprendem a andar.

an.da.men.to sm. Ato de andar; 
modo de se desenvolver; 
direção, rumo; grau de 
velocidade de execução de 
um trecho musical.

an.dar vi. Caminhar; mover-se; 
ocupar-se.

an.da.ri.lho sm. Pessoa que 
anda muito.

an.di.no adj. Relativo aos 
Andes.

an.dra.jo sm. Trapo; farrapo.
an.dra.jo.so adj. Esfarrapado.
an.dró.gi.no adj. Que reúne em 

si as características dos dois 
sexos; hermafrodita.
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a.ne.di.ar vt. Tornar nédio, 
gordo; alisar.

a.ne.do.ta sf. Historieta jocosa.
a.ne.do.tá.rio sm. Coleção de 

anedotas ou piadas.
a.ne.do.ti.zar vi. Dizer 

anedotas; pilheriar.
a.nel sm. Aro de metal usado 

nos dedos; elo.
a.ne.lan.te adj. Ofegante; 

ansioso.
a.ne.lar vt. Desejar, aspirar a; 

ansiar, almejar; dar feitio de 
anel; encaracolar; int. respirar 
com dificuldade, ofegar; adj. 
anular.

a.ne.li.for.me adj. Com forma 
de anel.

a.ne.lo sm. Aspiração.
a.ne.mi.a sf. Escassez de 

hemoglobina do sangue.
a.nê.mi.co adj. Que sofre de 

anemia.
a.nes.te.si.a sf. Privação da 

sensibilidade; anestésico.
a.nes.te.si.ar vt. Provocar 

anestesia em. 
a.ne.xar vt. Juntar; ligar.
a.ne.xo adj. Incorporado; unido; 

junto; sm. dependência.
an.fí.bio adj. Que vive na terra 

e na água.
an.fi.te.a.tro sm. Construção 

circular, com palco e 
arquibancadas para 
representações teatrais.

an.fi.tri.ão sm. O que recebe 
convidados; dono da casa.

ân.fo.ra sf. Vaso antigo.
an.ga.ri.ar vt. Angariar; atrair 

a si; alcançar; conseguir 
fundos. 

an.gé.li.co adj. Próprio de anjo; 
gracioso; gentil.

an.gra sf. Pequena baía; 
enseada.

an.gu sm. Massa consistente 
de fubá, arroz, etc., água e 
sal, cozida ao fogo brando.

an.gu.la.do adj. Anguloso.
an.gu.lar adj. Anguloso; em 

forma de ângulo.
ân.gu.lo sm. Canto; aresta; 

figura geométrica.
an.gús.tia sf. Aflição; aperto.

an.gus.ti.ar vt. e i. Causar 
angústia a, afligir-se.

a.ni.a.gem sf. Tecido grosseiro 
de linho.

a.ni.char vt. Pôr em nicho; vp. 
agachar-se; esconder-se.

a.nil sm. Substância vegetal 
de cor azul utilizada como 
corante; adj. azul.

a.ni.li.na sf. Corante industrial.
a.ni.ma.ção sf. Vivacidade; 

vida; entusiasmo.
a.ni.ma.dor adj. Que dá ânimo, 

alento; estimulante.
a.ni.mal sm. Ser organizado 

que sente e que se move; adj. 
material; carnal.

a.ni.ma.li.zar vp. Tornar animal; 
embrutecer-se.

a.ni.mar vt. Dar ânimo; 
entusiasmar; alentar.

â.ni.mo sm. Disposição de 
espírito; alento; coragem.

a.ni.mo.si.da.de sf. Aversão.
a.ni.nar vt. Acalentar, embalar 

para adormecer.
a.ni.nhar vt. Pôr em ninho; vi. 

fazer ninho.
a.ni.nho sm. Tranquilidade; 

sossego.
a.ni.qui.lar vt. Reduzir a nada; 

destruir totalmente; extinguir.
a.nis.ti.a sf. Perdão legal 

concedido a pessoa 
ou empresas; perdão, 
absolvição.

a.ni.ver.sa.ri.an.te adj. e s2g. 
Que, ou pessoa que faz anos.

a.ni.ver.sá.rio sm. Dia de anos.
an.jo sm. Ente espiritual que 

habita o céu.
a.no sm. Período de doze 

meses.
a.nó.di.no adj. Que suaviza 

as dores; inofensivo, 
insignificante.

a.noi.te.cer vi. Ir chegando a 
noite; vt. escurecer.

a.no.jar vt. Causar nojo a.
a.no-luz sm. Unidade de 

distância equivalente à 
distância percorrida pela 
luz, em um ano, no vácuo, à 
razão de 300.000 km/s.

a.no.ma.li.a sf. Desvio do 
normal; irregularidade.

a.nô.ma.lo adj. Anormal; 

irregular; desviado do normal.
a.no.ni.ma.to sm. Estado 

do que é anônimo, 
desconhecido.

a.nô.ni.mo adj. Sem nome; sem 
assinatura.

a.nor.mal adj. Sem norma; 
irregular; doente mental.

a.no.ta.ção sf. Apontamento.
a.no.tar vt. Fazer 

apontamentos; esclarecer.
an.sei.o sm. Aspiração.
ân.sia sf. Aflição; desejo 

veemente; pl. náuseas.
an.si.ar vt. Causar ânsia a; 

almejar; desejar.
an.si.e.da.de sf. Inquietação; 

angústia; impaciência.
an.ta.gô.ni.co adj. Contrário.
an.ta.go.nis.mo sm. Rivalidade; 

oposição.
an.tál.gi.co adj. Contrário à dor.
an.ta.nho adv. Nos tempos 

passados, pretéritos.
an.tár.ti.co adj. Oposto ao polo 

ártico; do polo sul.
an.te prep. Em presença de.
an.te.bra.ço sm. Parte do braço 

entre o cotovelo e o pulso.
an.te.câ.ma.ra sf. Ante-sala.
an.te.ce.dên.cia sf. 

Precedência.
an.te.ce.den.te adj. 

Precedente; sm. pl. fatos 
anteriores.

an.te.ce.der vt. Vir antes; 
preceder; antepor-se.

an.te.ces.sor sm. Predecessor.
an.te.ci.pa.ção sf. Ato de 

antecipar; previsão.
an.te.ci.par vt. Realizar 

antes do tempo devido; vp. 
adiantar-se.

an.te.fa.ce sf. Máscara.
an.te.go.zar vt. Deleitar-se na 

imaginação de um gozo.
an.te.guar.da sf. Vanguarda.
an.te.ló.quio sm. Prólogo.
an.te.mu.ro sm. Parapeito de 

fortaleza; proteção.
an.te.na sf. Parte de um 

sistema de recepção 
de rádio ou de ondas 
eletromagnéticas; pl. 
apêndices sensoriais da 
cabeça de alguns insetos.
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an.te.on.tem adv. No dia 
anterior ao de ontem.

an.te.pa.ro sm. Biombo; 
quebra-luz; resguardo.

an.te.pas.sa.do sm. 
Ascendente.

an.te.pas.to sm. Aperitivo.
an.te.pe.núl.ti.mo adj. Que 

precede o penúltimo.
an.te.por vt. e p. Pôr antes.
an.te.pri.mei.ro adj. Preliminar, 

prévio; que antecede o 
primeiro.

an.te.pro.je.to sm. Esboço de 
projeto.

an.te.ri.or adj. Que está atrás; 
que vem antes.

an.ter.ros.to sm. Página que 
precede o frontispício de 
uma obra.

an.tes adv. Em tempo anterior; 
pelo contrário.

an.tes.sa.la sf. Sala de espera.
an.te.tem.po adv. 

Prematuramente; antes do 
tempo.

an.te.ver vt. Prever.
an.te.vés.pe.ra sf. Dia que 

precede a véspera.
an.te.vi.são sf. Previsão.
an.ti.cle.ri.cal adj. Contrário 

ao clero.
an.ti.con.cep.ci.o.nal adj. 

e sm. Que, ou que evita a 
concepção.

an.ti.cons.ti.tu.ci.o.nal adj. 2g. 
Contrário à constituição de 
um país.

an.ti.cor.po sm. Substância de 
origem celular que protege o 
organismo contra substâncias 
estranhas a ele.

an.ti.cris.tão adj. Contrário ao 
cristianismo.

an.ti.cris.to sm. Inimigo de 
Cristo.

an.tí.do.to sm. Contraveneno.
an.ti.es.té.ti.co adj. Contrário 

à estética.
an.ti.fe.bril adj. Contra a febre; 

antipirético.
an.tí.fo.na sf. Versículo que se 

entoa antes de um salmo; na 
missa, canto em que os coros 
se alternam.

an.ti.ga.lha sf. Tudo que é 
antigo ou velho.

an.ti.go adj. Velho; remoto.
an.ti.gui.da.de sf. O tempo do 

passado.
an.ti-hi.gi.ê.ni.co adj. Contrário 

à higiene.
an.tí.lo.pe sm. Mamífero 

ruminante comum na África; 
a pele deste animal, utilizada 
na confecção de roupas.

an.ti.mo.ral adj. Contrário à 
moral.

an.ti.o.fí.di.co adj. e sm. 
Substância que combate o 
veneno de cobras.

an.ti.pa.ti.a sf. Aversão.
an.ti.pá.ti.co adj. Que inspira 

antipatia; desagradável.
an.ti.pa.ti.zar vt. Sentir 

antipatia.
an.ti.pa.tri.o.ta sm. Indivíduo 

sem patriotismo.
an.ti.pi.ré.ti.co adj. e sm. 

Febrífugo; antifebril.
an.tí.po.da adj. Oposto.
an.ti.qua.do adj. Tornado 

antigo; obsoleto; desusado.
an.tis.se.mí.ti.co adj. Inimigos 

dos semitas, em especial os 
judeus.

an.tis.so.ci.al adj. Contrário à 
sociedade.

an.tis.sép.ti.co adj. e sm. 
Substância que impede a 
proliferação de micróbios; 
desinfetante.

an.tí.te.se sf. Oposição entre 
palavras ou ideias.

an.ti.tó.xi.co sm. 
Contraveneno.

an.tó.fi.lo adj. Diz-se dos 
insetos polinizadores.

an.to.jar vt. e p. Pôr diante dos 
olhos; desejar, apetecer.

an.to.lhos sm. pl. Abas de 
couro colocadas ao lado dos 
olhos das cavalgaduras para 
que não olhem para os lados.

an.to.lo.gi.a sf. Tratado de 
flores; coleção de trechos 
em verso ou prosa; analecto; 
seleta.

an.tô.ni.mo sm. Palavra de 
significação oposta.

an.tra.ci.to sm. Carvão fóssil de 
grande poder calorífico.

an.traz sm. Infecção 
caracterizada pela presença 
de furúnculos.

an.tro sm. Caverna; lugar de 
vícios e perdição.

an.tro.pó.fa.go adj. e sm. 
Que, ou o que come carne 
humana.

an.tro.poi.de (ói) adj. 
Semelhante ao homem.

an.tro.po.lo.gi.a sf. História 
natural do homem.

a.nu.al adj. Que dura um ano.
a.nu.á.rio adj. sm. Publicação 

anual.
a.nu.ên.cia sf. Consentimento; 

aprovação, aplauso.
a.nu.i.da.de sf. Prestação 

anual.
a.nu.ir vi. Concordar.
a.nu.la.ção sf. Eliminação; 

supressão.
a.nu.lar vt. Invalidar; suprimir; 

adj. em forma de anel.
a.nun.ci.an.te adj. e s2g. Que, 

ou pessoa que anuncia.
a.nun.ci.ar vt. Tornar público 

por anúncio; notificar.
a.nún.cio sm. Aviso público de 

qualquer coisa; notícia.
a.nu.ro adj. e sm. Desprovido 

de cauda; batráquio; 
espécime dos anuros.

â.nus sm. 2n. Orifício exterior 
do reto, por onde se expelem 
os excrementos.

a.nu.vi.ar vt. Cobrir de nuvens.
an.ver.so sm. Face anterior de 

qualquer coisa.
an.zol sm. Pequeno gancho 

farpado, para pescar.
a.on.de adv. A que lugar; 

lugar ao qual; interj. indica 
descrença ou dúvida diante 
de uma afirmativa.

a.or.ta sf. Artéria que nasce 
no ventrículo esquerdo do 
coração.

AP Sigla do estado do Amapá.
a.pa.dri.nhar vt. Ser padrinho 

de; proteger.
a.pa.gar vt. Extinguir (luz, 

fogo); obscurecer; embaciar; 
destruir; extinguir; suprimir; 
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bras. gír. perder os sentidos; 
vp. acabar-se; extinguir-se; 
morrer.

a.pai.xo.nar vt. Inspirar paixão 
em; arrebatar; vp. encher-se de 
paixão; irar-se, enfurecer-se.

a.pa.la.dar vt. Dar bom sabor a.
a.pa.la.vrar vt. Ajustar sob 

palavra; combinar.
a.pa.ler.ma.do adj. Que tem 

modos de palerma.
a.pal.pa.ção sf. Palpação.
a.pal.par vt. Tatear com a mão; 

sondar.
a.pa.ná.gio sm. Propriedade 

característica, atributo, dom, 
privilégio.

a.pa.nhar vt. Colher; agarrar.
a.pa.ni.guar vt. Proteger.
a.pa.ra sf. Fragmento.
a.pa.ra.dor adj. e sm. Que 

apara; espécie de bufete.
a.pa.rar vt. Tirar apar as de; 

aguçar; apontar.
a.pa.ra.tar vt. Guarnecer com 

aparato, estardalhaço.
a.pa.ra.to sm. Ostentação 

pública; magnificência.
a.pa.re.cer vi. Tornar-se visível; 

manifestar-se.
a.pa.re.lhar vt. Preparar; 

aprestar; guarnecer.
a.pa.re.lho sm. Máquina, 

instrumento; aparelhamento; 
organização; conjunto 
de mecanismos com fim 
específico; grupo de órgãos 
que agem em conjunto no 
organismo; guarnição.

a.pa.rên.cia sf. Aspecto; figura.
a.pa.ren.tar vi. Parecer; fingir; 

vt. estabelecer parentesco 
entre.

a.pa.ren.te adj. Que se vê; 
fingido.

a.pa.ri.ção sf. Aparecimento; 
visão; fantasma.

a.pa.ro sm. Ato de aparar; pena 
metálica.

a.par.ta.men.to sm. Conjunto 
de cômodos para residência.

a.par.tar vt. Pôr de parte; 
separar.

a.par.te sm. Interrupção feita a 
um orador.

a.par.te.ar vt. Dirigir apartes.
a.par.va.lhar vt. Tornar parvo; 

desorientar; atrapalhar.
a.pas.cen.tar vt. Levar ao 

pasto.
a.pa.te.ta.do adj. Aparvalhado.
a.pa.ti.a sf. Insensibilidade.
a.pá.ti.co adj. Insensível.
a.pá.tri.da adj. e s2g. Que ou 

quem não tem pátria.
a.pa.vo.ran.te adj. Assustador; 

terrível; aterrador.
a.pa.vo.rar vt. Amedrontar.
a.pa.zi.guar vt. Acalmar; 

conciliar; sossegar.
a.pe.ar vt. Desmontar; fazer 

descer.
a.pe.dre.jar vt. Perseguir com 

pedradas.
a.pe.ga.di.ço adj. Contagioso.
a.pe.gar vt. Fazer criar afeição 

a; ficar gostando de.
a.pe.go sm. Adesão; aferro; 

constância; tenacidade.
a.pe.la.ção sf. Recurso.
a.pe.lan.te s2g. A parte que 

apela de uma sentença de 
tribunal.

a.pe.lar vt. Recorrer para 
instância superior.

a.pe.li.dar vt. Alcunhar.
a.pe.li.do sm. Alcunha; 

sobrenome de família.
a.pe.lo sm. Invocação; convite; 

rogo; pedido de auxílio.
a.pe.nas adv. Unicamente; conj. 

logo que.
a.pên.di.ce sm. Suplemento; 

parte de um órgão principal.
a.pen.di.ci.te sf. Inflamação do 

apêndice.
a.pen.sar vt. Anexar; juntar.
a.pen.so adj. Junto a outro.
a.pe.que.nar vt. Diminuir.
a.per.ce.ber vt. Aprestar, 

preparar; avisar, prevenir; 
notar, ver, distinguir, perceber.

a.per.fei.ço.ar vt. Concluir com 
esmero; desenvolver.

a.pe.ri.en.te ou a.pe.ri.ti.vo adj. 
Que abre o apetite.

a.pe.ro.lar vt. Imitar as pérolas.
a.per.re.ar vt. Oprimir; apertar.
a.per.ta.da sf. Desfiladeiro.

a.per.tão sm. Aperto.
a.per.tar vt. Comprimir; cingir; 

estreitar.
a.per.ti.nen.te adj. Conciliador.
a.per.to sm. Compressão; 

pressa; urgência; aflição.
a.per.tu.ra sf. Aperto.
a.pe.sar adv. Não obstante.
a.pes.so.a.do adj. De boa 

estatura; de aparência 
agradável.

a.pe.te.cer vt. e i. Ter apetite 
de; cobiçar.

a.pe.te.cí.vel adj. Desejável.
a.pe.ten.te adj. Que apetece.
a.pe.ti.te sm. Vontade de 

comer; desejo.
a.pe.ti.to.so adj. Atraente; 

gostoso; saboroso.
a.pe.tre.char vt. Prover, munir 

de apetrechos.
a.pe.tre.cho sm. Petrechos.
a.pi.á.rio adj. e sm. Relativo a 

abelhas; sm. lugar onde se 
criam abelhas.

á.pi.ce sm. Cume; vértice.
a.pi.cu.la.do adj. Terminado em 

extremidade aguda.
a.pi.cul.tor sm. Criador de 

abelhas.
a.pi.cul.tu.ra sf. Arte de criar 

abelhas.
a.pi.men.ta.do adj. Picante.
a.pi.nhar vt. Amontoar. 
a.pi.tar vi. Soar como apito; 

tocar apito.
a.pi.to sm. Pequeno 

instrumento para assobiar, 
etc.

a.pla.car vt. Sossegar; 
abrandar; satisfazer.

a.plai.nar vt. Alisar com plaina; 
aplanar.

a.pla.nar vt. Tornar plano; 
nivelar; igualar.

a.plás.ti.co adj. Sem 
plasticidade; que não é 
plástico.

a.plau.dir vt. Bater palmas a; 
elogiar; louvar.

a.plau.so sm. Aclamação; 
louvor; elogio público.
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a.pli.ca.ção sf. Emprego; 
utilização, uso; atenção 
ou assiduidade na escola, 
trabalho, etc.; ato de ministrar 
medicamento.

a.pli.car vt. Pôr em prática; 
adaptar; empregar.

a.pó.cri.fo adj. Que não é 
autêntico ou verdadeiro.

a.po.dar vt. Dirigir apodos; 
zombar; escarnecer.

á.po.de adj. Sem pés.
a.po.do sm. Motejo; zombaria.
a.po.dre.cer vi. Ficar podre; 

putrefazer; estragar.
a.po.geu sm. O mais alto grau.
a.poi.a.do sm. Aprovação, 

plauso; adj. que recebeu 
apoio; aprovado; defendido; 
favorecido; fundado; interj. 
muito bem!

a.poi.ar vt. Dar apoio; amparar; 
sustentar.

a.poi.o sm. Esteio; arrimo.
a.pó.li.ce sf. Ação de 

companhia; documento de 
seguro.

a.po.lo.gi.a sf. Elogio.
a.pó.lo.go sm. Fábula em que 

animais e coisas falam.
a.pon.ta.men.to sm. 

Lembrança; nota; registro.
a.pon.tar vt. Mencionar; indicar; 

fazer pontaria; fazer ponta, 
aguçar.

a.po.ple.xi.a sf. Parada 
abrupta de todas as funções 
cerebrais.

a.po.quen.tar vt. e p. Afligir; 
importunar; aborrecer.

a.por vt. Pôr junto; aplicar.
a.por.tar vt. e i. Ancorar.
a.pós adv. Depois; prep. depois 

de; atrás de.
a.po.sen.ta.do.ri.a sf. Ato 

de aposentar; jubilação; 
reforma; direito do trabalhor, 
após trabalhar certo número 
de anos, de se fastar do 
emprego recebendo um 
vencimento; vencimento que 
o aposentado recebe.

a.po.sen.tar vt. Conceder 
aposentadoria; hospedar.

a.po.sen.to sm. Quarto; 
cômodo.

a.po.si.ção sf. Junção; ligação.
a.pos.ta sf. Ajuste entre 

pessoas de opiniões 
diferentes, devendo a que 
estiver correta em seus 
pontos de vista receber um 
pagamento.

a.pos.tar vt. Fazer aposta.
a.pos.ta.si.a sf. Abjuração, 

renúncia.
a.pós.ta.ta sm. O que cometeu 

apostasia, o que abjurou.
a.pos.ti.la sf. Notas postas 

à margem; comentário; 
anotações de aulas 
distribuídas em cópias aos 
alunos ou ouvintes.

a.pos.ti.lar vt. Anotar à 
margem; fazer apostilas.

a.pos.to adj. Posto junto; 
sobreposto; adjunto; sm. 
explicação do termo anterior.

a.pos.to.la.do sm. Missão de 
apóstolo.

a.pós.to.lo sm. Cada um dos 
doze discípulos de Cristo; 
missionário; pessoa que 
trabalha para o bem comum.

a.pos.tro.far vt. Dirigir 
apóstrofes a; criticar.

a.pós.tro.fe sf. Interpelação 
direta.

a.po.te.o.se sf. Deificação; 
glorificação.

a.po.te.ó.ti.co adj. Relativo à 
apoteose.

a.pou.car vt. Diminuir.
a.pra.zar vt. Marcar prazo a.
a.pra.zer vt. Ser agradável; 

agradar.
a.pra.zí.vel adj. Que dá prazer; 

ameno.
a.pre.çar vt. Fazer preço; 

avaliar; determinar o valor.
a.pre.ci.a.ção sf. Avaliação; 

manifestação de apreço.
a.pre.ci.ar vt. Avaliar; ter em 

apreço; estimar.
a.pre.ço sm. Consideração; 

estima; respeito.
a.pre.en.der vt. Lançar mão 

de; compreender; perceber; 
apropriar-se judicialmente de.

a.pre.en.são sm. Ato ou efeito 
de apreender; preocupação.

a.pre.en.si.vo adj. Que 

apreende; preocupado, 
receoso.

a.pre.go.ar vt. Fazer pregões; 
anunciar; divulgar.

a.pren.der vt. Reter no 
entendimento; ficar sabendo.

a.pren.diz s2g. Principiante.
a.pren.di.za.do sm. 

Aprendizagem; ato de 
aprender.

a.pren.di.za.gem sf. Ato ou 
efeito de aprender qualquer 
ofício, arte ou ciência; 
aprendizado.

a.pre.sar vt. Capturar.
a.pre.sen.ta.ção sf. Exibição; 

colocação em presença.
a.pre.sen.tar vt. Exibir; mostrar; 

expor.
a.pres.sar vt. Acelerar; 

precipitar; estimular.
a.pres.su.rar vi. Apressar; 

acelerar.
a.pres.tar vt. Tornar presto; 

aprontar; preparar.
a.pres.to sm. Preparativo; 

petrechos.
a.pri.mo.rar vt. Aperfeiçoar.
a.pris.co sm. Curral; redil.
a.pri.si.o.nar vt. Prender; 

encarcerar; apresar.
a.pro.ar vt. Pôr a proa em rumo; 

bras. melhorar de vida.
a.pro.fun.dar vt. e p. Tornar 

fundo ou mais fundo; escavar; 
investigar ou examinar a 
fundo; indagar; pesquisar; 
entender; penetrar.

a.pron.tar vt. Tornar pronto; 
aparelhar; arrumar.

a.pro.po.si.ta.do adj. Oportuno.
a.pro.pri.a.ção sf. 

Acomodação; adaptação; 
posse.

a.pro.pri.ar vt. Adaptar; 
adequar; vp. tomar para si.

a.pro.va.ção sf. Consentimento; 
autorização; aplauso.

a.pro.var vt. Sancionar; 
autorizar; ratificar.

a.pro.vei.ta.men.to sm. Bom 
emprego ou aplicação.

a.pro.vei.tar vt. Tirar proveito 
de; lucrar; vp. valer-se.

a.pro.vi.si.o.nar vt. Abastecer 
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de provisões, víveres.
a.pro.xi.ma.ção sf. Avizinhação.
a.pro.xi.mar vt. Pôr perto de; 

entrar em contato.
a.pru.ma.do adj. Vertical; 

direito; teso; melhorado de 
saúde ou finanças; bem-
vestido.

a.pru.mar vt. Pôr na vertical.
ap.ti.dão sf. Capacidade.
ap.to adj. Capaz; idôneo.
a.pu.nha.lar vt. Ferir com 

punhal.
a.pu.par vt. Vaiar; assuar; 

escarnecer.
a.pu.po sm. Vaia.
a.pu.ra.ção sf. Averiguação; 

contagem.
a.pu.rar vt. Averiguar; contar.
a.pu.ro sm. Esmero; aperto.
a.qua.re.la sf. Tinta que se dilui 

em água; pintura feita com 
essa tinta.

a.quá.rio sm. Viveiro de plantas 
e/ou animais aquáticos.

a.quar.te.lar vt. Alojar em 
quartéis; aboletar.

a.quá.ti.co adj. Que pertence à 
água ou que nela vive.

a.que.cer vt. Tornar quente; dar 
calor a.

a.que.le pron. dem. Indica ser 
ou coisa que está ali ou além.

a.quém adv. Do lado de cá; 
menos.

a.qui adv. Neste lugar; nesta 
ocasião.

a.qui.es.cer vi. Consentir.
a.qui.e.tar vt. Pacificar; 

apaziguar; serenar.
a.qui.la.tar vt. Determinar o 

quilate de; avaliar.
a.qui.li.no adj. Relativo a águia; 

adunco; penetrante.
a.qui.lo pron. dem. Aquela 

coisa.
a.qui.nho.ar vt. Partilhar; dotar.
a.qui.si.ção sf. Obtenção; 

compra; ato de adquirir.
ar sm. Aragem; aparência.
a.ra sf. Altar de sacrifícios.
a.rac.ní.deo adj. e sm. 

Espécime da classe dos 
aracnídeos (aranhas, 

escorpiões, etc.).
a.ra.do sm. Instrumento de 

lavrar a terra.
a.ra.gem sm. Vento brando; 

brisa; viração.
a.ra.me sm. Fio metálico.
a.ra.nha sf. Inseto aracnídeo.
a.ra.pu.ca sf. Armadilha.
a.ra.que sm. bras. gír. Acaso; 

casualidade; de araque: 
por acaso; casualmente; de 
qualidade inferior, ordinário.

a.rar vt. Lavrar; sulcar a terra.
a.ra.ra sf. Espécie de ave 

sul-americana de grande 
porte, cauda longa, penas 
de coloração muito viva, bico 
forte e recurvado.

a.rau.to sm. Pregoeiro; 
mensageiro.

ar.bi.tra.gem sf. Julgamento 
feito por árbitro.

ar.bi.trar vt. Julgar como árbitro; 
decidir.

ar.bi.tra.ri.e.da.de sf. 
Despotismo; injustiça.

ar.bi.trá.rio adj. Caprichoso; 
despótico.

ar.bí.trio sm. Resolução 
dependente só da vontade; 
opinião; parecer.

ár.bi.tro sm. Juiz; modelo.
ar.bo.ri.za.do adj. Cheio de 

árvores.
ar.bus.to sm. Planta lenhosa, 

de menor tamanho que uma 
árvore.

ar.ca sf. Grande caixa; cofre.
ar.ca.da sf. Abóbada.
ar.cai.co adj. Muito antigo.
ar.ca.no sm. Que encerra 

mistério; oculto; cabalístico.
ar.ção sm. Parte superior da 

sela.
ar.car vt. Curvar; arquear; 

assumir a responsabilidade.
ar.ce.bis.po sm. Prelado 

superior a bispo.
ar.cho.te sm. Facho; tocha.
ar.co sm. Fragmento de círculo; 

arma para atirar flechas; 
curvatura.

ar.dên.cia sm. Ardor; 
veemência; impaciência.

ar.den.te adj. Que arde; vivo.

ar.der vi. Estar em chamas; 
inflamar-se; queimar-se.

ar.di.do adj. Picante; ousado.
ar.dil sm. Astúcia; estratagema; 

manha.
ar.di.lo.so adj. Astucioso.
ar.dor sm. Calor intenso; 

vivacidade; veemência.
ar.do.ro.so adj. Cheio de ardor; 

veemente.
ar.dó.sia sf. Pedra cinzento-

escura ou azulada, 
empregada na construção de 
casas e móveis.

ár.duo adj. Penoso; áspero; 
difícil.

a.re sm. Unidade de medida 
agrária equivalente a 100 m2.

á.rea sf. Medida de uma 
superfície; extensão de 
terreno; espaço.

a.re.a.do adj. Esfregado com 
areia.

a.re.al sm. Lugar de muita 
areia; praia.

a.re.ar vt. Cobrir com areia; 
polir, esfregar com areia ou 
outra substância abrasiva 
para que se torne brilhante.

a.rei.a sf. Pedra pulverizada 
que se acumula nas praias.

a.re.jar vt. Ventilar; expor ao ar; 
vp. espairecer.

a.re.na sf. Lugar de contenda; 
área central em circos, 
picadeiro.

a.ren.ga sf. Palavrório.
a.ren.gar vt. Dirigir arenga a.
a.re.no.so adj. Cheio de areia.
a.res.ta sf. Quina; saliência 

aguda.
a.res.to.so adj. Com arestas.
ar.fa.gem sf. Ondulação; 

palpitação.
ar.far vi. Balancear; oscilar; 

estar ofegante.
ar.ga.mas.sa sf. Reboco de 

areia, água, cal ou cimento.
ar.gen.tar vt. Pratear; 

embranquecer.
ar.gên.teo adj. Feito de, ou 

semelhante à prata.
ar.gi.la sf. Barro; greda.
ar.go.la sf. Aro de metal.
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ar.gú.cia sf. Agudeza; sutileza; 
perspicácia.

ar.gu.ci.o.so adj. Que usa de 
argúcia.

ar.guei.ro sm. Partícula, 
grânulo, cisco.

ar.gui.ção (ü) sf. 
Argumentação; acusação; 
censura; exame.

ar.guir (ü) vt. Censurar; acusar; 
vi. argumentar; examinar 
interrogando.

ar.gu.men.ta.ção sf. Discussão; 
controvérsia.

ar.gu.men.tar vi. Servir-se de 
argumentos; raciocinar.

ar.gu.men.to sm. Raciocínio; 
prova; assunto.

ar.gu.to adj. Engenhoso; 
esperto; ativo.

á.ria sf. Peça melódica 
geralmente composta para 
uma única voz; cantiga; 
modinha.

a.ri.dez sf. Qualidade do que é 
árido; esterilidade; secura.

á.ri.do adj. Seco; estéril.
a.rí.e.te sm. Antiga máquina 

de guerra para derrubar 
muralhas.

a.ris.co adj. Esquivo; fugidio.
a.ris.to.cra.ci.a sf. A classe da 

nobreza.
a.ris.to.cra.ta adj. e s2g. Nobre.
a.rit.man.ci.a sf. Adivinhação 

por meio de números.
a.rit.mé.ti.ca sf. Ciência dos 

números.
ar.le.quim sm. Personagem da 

antiga comédia italiana, de 
traje de losangos coloridos; 
bufão; palhaço.

ar.ma sf. Instrumento de ataque 
ou defesa; recurso; meio; 
trunfo.

ar.ma.ção sf. Tudo o que 
serve para armar; aparelho; 
estrutura.

ar.ma.da sf. Marinha de guerra.
ar.ma.di.lha sf. Cilada; laço.
ar.ma.men.to sm. Conjunto 

de armas.
ar.mar vt. Fornecer 

armamentos; maquinar; 
equipar.

ar.má.rio sm. Peça de mobília 
provida de prateleiras.

ar.ma.zém sm. Depósito de 
mercadorias; mercearia.

ar.ma.ze.nar vt. Pôr em 
armazém, em depósito.

ar.mei.ro sm. Pessoa que 
vende ou fabrica armas.

ar.men.to sm. Rebanho de 
gado.

ar.mis.tí.cio sm. Suspensão 
das hostilidades entre 
beligerantes devido a acordo, 
sem, contudo, pôr fim à 
guerra; trégua.

ar.mo.ri.al sm. Livro onde 
se registram os brasões e 
armas.

ar.ne.la sf. Resto de dente na 
gengiva.

ar.nês sm. Armadura; arreios 
de cavalo.

a.ro sm. Círculo de metal ou 
madeira; argola; anel.

a.ro.ma sm. Perfume; 
fragrância; essência 
odorífera.

a.ro.má.ti.co adj. Que tem bom 
aroma; odorífero.

a.ro.ma.ti.zan.te adj. Que 
aromatiza, perfuma.

a.ro.ma.ti.zar vt. Perfumar.
ar.pão sm. Fisga para pesca de 

peixes de grande porte.
ar.pe.ar vt. Fisgar com arpão.
ar.pe.jo sm. Acorde de sons 

sucessivos.
ar.po.ar vt. Cravar o arpão em; 

fig. seduzir.
ar.que.ar vt. Dar forma de arco; 

curvar; dobrar.
ar.quei.ro sm. Fabricante ou 

vendedor de arcos; aquele 
que atira com arcos; goleiro.

ar.que.jan.te adj. Ofegante.
ar.que.jar vi. Ofegar; respirar 

com dificuldade.
ar.que.o.lo.gi.a sf. Estudo da 

vida e cultura dos povos 
antigos.

ar.que.ó.lo.go sm. Cultor da 
arqueologia ou nela versado.

ar.qué.ti.po sm. Modelo; 
padrão; exemplar.

ar.qui.ban.ca.da sf. Assento 
com fila de cadeiras em 
ordem de plano cada vez 
mais elevado.

ar.qui.du.que sm. Título 
superior ao de duque.

ar.qui.e.pis.co.pal adj. 
Concernente ao arcebispo.

ar.qui.mi.li.o.ná.rio adj. Que é 
muitas vezes milionário.

ar.qui.pé.la.go sm. Grupo 
de ilhas pouco afastadas 
entre si.

ar.qui.te.tar vt. Traçar planos; 
maquinar.

ar.qui.te.to sm. Profissional de 
arquitetura.

ar.qui.te.tu.ra sf. Arte de 
edificar.

ar.qui.var vt. Guardar em 
arquivo; conservar.

ar.qui.vo sm. Lugar onde se 
guardam documentos.

ar.ra.bal.de sm. Subúrbio.
ar.rai.al sm. Acampamento; 

festa de romeiros; povoação 
menor que a vila.

ar.ra.i.ga.do adj. Enraizado; 
radicado; obstinado; aferrado.

ar.ra.i.gar vt. Fixar; enraizar; 
fazer durável, permanente; 
criar raízes, estabelecer-
se em algum lugar; fixar 
moradia.

ar.ran.car vt. Extrair com 
violência; separar.

ar.ran.co sm. Puxão violento.
ar.ra.nha-céu sm. Edifício de 

grande altura.
ar.ra.nha.du.ra sf. Leve 

ferimento na epiderme.
ar.ra.nhão sm. Arranhadura.
ar.ra.nhar vt. Ferir com as 

unhas.
ar.ran.jar vt. Pôr em ordem; 

obter; preparar.
ar.ran.jo sm. Ordem; preparo.
ar.ra.sar vt. Demolir; destruir.
ar.ras.tão sm. Arrastamento 

violento; rede de pescaria.
ar.ras.ta-pé sm. Baile popular.
ar.ras.tar vt. Levar de rastos; 

puxar; atrair. 
ar.ra.zo.ar vt. e i. Raciocinar; 

argumentar.
ar.re interj. Exprime enfado ou 

impaciência.
ar.re.ar vt. Pôr arreios; enfeitar; 

mobiliar.
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ar.re.ba.nhar vt. Reunir em 
rebanho; recolher.

ar.re.ba.ta.dor adj. Encantador; 
que causa êxtase.

ar.re.ba.tar vt. Tirar com 
violência; enlevar. 

ar.re.ben.tar vt. Estourar.
ar.re.bi.tar vt. Revirar para 

cima; entortar. 
ar.re.bi.te sm. Prego a que se 

revira o bico para cima.
ar.re.ca.da.ção sf. Cobrança.
ar.re.ca.dar vt. Cobrar; receber; 

guardar.
ar.re.da interj. Afaste-se!, 

suma!, saia daí!
ar.re.dar vt. Afastar; mandar 

para longe.
ar.re.di.o adj. Esquivo.
ar.re.don.dar vt. Dar forma 

redonda; completar.
ar.re.fe.cer vt. Fazer esfriar.
ar.re.fe.ci.men.to sm. Perda de 

calor; abrandamento.
ar.re.ga.çar vt. Puxar ou enrolar 

para cima.
ar.re.ga.lar vt. Abrir 

escancaradamente os olhos.
ar.re.ga.nhar vt. Mostrar os 

dentes em expressão de 
cólera ou riso.

ar.re.gi.men.tar vt. Alistar ou 
reunir em regimento; reunir 
ou associar em partido, 
bando, etc.

ar.rei.o sm. Guarnição de 
montaria ou de atrelagem.

ar.re.li.a sf. Zanga; alvoroto; 
azucrinação.

ar.re.li.ar vt. Irritar.
ar.re.ma.tar vt. Dar remate a; 

comprar em leilão.
ar.re.ma.te sm. Ato de 

arrematar; acabamento.
ar.re.me.dar vt. Imitar.
ar.re.me.do sm. Imitação.
ar.re.mes.sar vt. Atirar para 

longe, para fora.
ar.re.mes.so sm. Lanço; arrojo; 

investida.
ar.re.me.ter vi. Investir com 

violência; assaltar.
ar.re.me.ti.da sf. Investida; 

assalto; acometimento.

ar.ren.dar vt. Tomar de renda; 
guarnecer com rendas; Dir. 
colocar alguma coisa para 
alugar.

ar.ren.da.tá.rio sm. Aquele que 
toma de arrendamento.

ar.re.ne.gar vt. Detestar; 
amaldiçoar; renegar. 

ar.re.pe.lar vt. Puxar, arrancar 
(pelos, penas, etc.).

ar.re.pen.der-se vp. Ter pesar; 
mudar de opinião.

ar.re.pen.di.men.to sm. Ato de 
arrepender-se; pesar do que 
se fez ou pensou; contrição.

ar.re.pi.ar vt. Causar arrepios 
em; vp. tremer com frio ou 
medo.

ar.re.pi.o sm. Calafrio.
ar.res.to sm. Apreensão judicial 

de bens ou objetos; embargo.
ar.re.ve.sa.do adj. Confuso.
ar.re.ve.sar vt. Pôr de revés; 

inverter; tornar obscuro.
ar.ri.ar vt. Abaixar; descer.
ar.ri.ba.ção sf. Ato de arribar; 

chegada de aves migratórias.
ar.ri.bar vi. Refugiar-se num 

porto durante um temporal 
(um navio); largar.

ar.ri.mar vi. Apoiar; amparar.
ar.ri.mo sm. Amparo; encosto.
ar.ris.ca.do adj. Perigoso.
ar.ris.car vt. Aventurar; pôr em 

jogo; vp. atrever-se.
ar.rit.mi.a sf. Falta de ritmo; 

irregularidade no ritmo das 
batidas cardíacas.

ar.ro.ba sf. Peso de quinze 
quilos.

ar.ro.char vt. Apertar muito.
ar.ro.cho sm. Pau para apertar 

cargas, fardos; situação 
difícil; dificuldade; apertura; 
dificuldade econômica.

ar.ro.gân.cia sf. Orgulho; 
insolência; altivez.

ar.ro.gan.te adj. Pretensioso; 
altivo; orgulhoso.

ar.roi.o sm. Regato, ribeiro.
ar.ro.jar vt. Lançar para longe; 

vp. atrever-se.
ar.ro.jo sm. Audácia; intrepidez; 

denodo.
ar.ro.lar vt. Pôr no rol; fazer 

inventário.

ar.ro.lhar vt. Fechar com rolha.
ar.rom.bar vt. Abrir 

violentamente; romper; 
abrir à força.

ar.ros.tar vt. Afrontar; encarar 
sem medo.

ar.ro.tar vi. Soltar arrotos.
ar.ro.te.ar vt. Cultivar (terreno 

inculto); roçar; educar, instruir.
ar.ro.to sm. Eructação gasosa 

feita pela boca.
ar.rou.bo sm. Êxtase; enlevo.
ar.roz sm. Planta gramínea 

cuja semente serve como 
alimento.

ar.ru.a.ça sf. Desordem de rua.
ar.ru.a.cei.ro sm. Desordeiro.
ar.ru.a.men.to sm. Divisão em 

ruas; ato de arruar.
ar.ru.ar vt. Dividir em ruas.
ar.ru.fo sm. Briga de 

namorados; agastamento, 
amuo.

ar.ru.gar vt. Enrugar.
ar.ru.i.nar vt. Estragar; vp. ficar 

na miséria.
ar.rui.va.do adj. De cor ruiva.
ar.ru.lhar vi. Imitar a voz dos 

pombos.
ar.ru.lho sm. Gemido ou canto 

de rola ou pombo; carícia.
ar.ru.ma.ção sf. Boa 

disposição; arranjo; 
acomodação.

ar.ru.ma.dei.ra sf. Criada de 
quarto.

ar.ru.mar vt. Colocar em boa 
disposição, em ordem.

ar.se.nal sm. Depósito de 
material bélico. 

ar.te sf. Execução prática 
de uma ideia; profissão; 
habilidade.

ar.te.fa.to sm. Produção 
industrial; coisa artificial.

ar.tei.ro adj. Astuto; sagaz; 
manhoso; velhaco.

ar.te.lho sm. Tornozelo; pop. 
dedo do pé.

ar.te.má.gi.co sm. Feiticeiro.
ar.té.ria sf. Vaso que conduz o 

sangue do coração a todas 
as partes do corpo; via de 
comunicação.
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ar.te.ri.os.cle.ro.se sf. 
Endurecimento das paredes 
arteriais.

ar.te.sa.na.to sm. Obra de 
artesão.

ar.te.são sm. Indivíduo que 
se dedica a ofício manual; 
artífice.

ar.te.si.a.no adj. Diz-se do poço 
cuja água provém de lençol 
subterrâneo e que jorra com 
muita força.

ár.ti.co adj. Do Norte; boreal.
ar.ti.cu.la.ção sf. Juntura de 

dois ou mais ossos; pronúncia 
distinta das palavras.

ar.ti.cu.lar vt. Unir pelas 
articulações; pronunciar.

ar.ti.cu.lis.ta sm. Autor de 
artigos de jornal.

ar.tí.fi.ce sm. Artista; operário.
ar.ti.fi.ci.al adj. Não natural; 

postiço; falso.
ar.ti.fí.cio sm. Astúcia; recurso 

engenhoso.
ar.ti.go sm. Escrito de jornal; 

matéria; assunto; gram. 
palavra que precede e 
determina o substantivo 
indicando seu gênero e 
número.

ar.ti.lha.ri.a sf. Tropa de 
artilheiros; uma das armas do 
Exército.

ar.ti.lhei.ro sm. Soldado de 
artilharia; fut. jogador que 
marca a maioria dos gols de 
uma equipe, campeonato ou 
partida.

ar.ti.ma.nha sf. Artifício; astúcia; 
trapaça.

ar.tis.ta s2g. Cultor de alguma 
arte; artífice.

ar.tís.ti.co adj. Referente às 
artes; feito com arte.

ar.trí.ti.co adj. Reumático.
ar.vo.rar vt. Arborizar; pôr a 

prumo; hastear; içar.
ár.vo.re sf. Grande vegetal 

lenhoso; eixo.
ar.vo.re.do sm. Grupo 

compacto de árvores; 
bosque.

ás sm. Carta de baralho; 
campeão; pessoa importante.

a.sa sf. Membro com que as 
aves e os insetos voam.

a.sa-del.ta sf. Armação 
triangular, coberta de tecido, 
na qual se apoia o praticante 
de voo livre.

as.bes.to sm. Mineral fibroso 
incombustível.

as.cen.dên.cia sf. 
Superioridade; genealogia; 
subida.

as.cen.den.te s2g. De quem se 
descende; antepassado.

as.cen.der vi. Subir; elevar-se; 
ser promovido.

as.cen.são sf. Subida; 
promoção; festa cristã.

as.cen.sor sm. Elevador.
as.cen.so.ris.ta sm. 

Encarregado da manobra 
do elevador.

as.ce.ta s2g. Místico; penitente.
as.ce.tis.mo sm. Doutrina pela 

qual se aperfeiçoa a alma por 
meio de orações, meditação e 
penitência.

as.co sm. Aversão; 
repugnância; náusea; nojo.

as.fal.to sm. Variedade de 
betume.

as.fi.xi.a sf. Falta de ar; 
sufocação.

as.fi.xi.ar vt. Sufocar.
a.si.á.ti.co adj. Da Ásia.
a.si.lar vt. Dar asilo a.
a.si.lo sm. Instituição 

assistencial que abriga 
idosos, indigentes, crianças 
desamparadas ou doentes 
incuráveis; proteção.

as.ne.ar vi. Fazer asneiras.
as.nei.ra sf. Coisa de asno; 

disparate; tolice.
as.nei.ren.to adj. Reincidente 

no dizer ou fazer asneiras.
as.no sm. Burro; jumento; 

estúpido.
as.pa sf. Instrumento de 

suplício em forma de X; pl. 
vírgulas dobradas (”).

as.par vt. Crucificar na aspa; 
pôr entre aspas.

as.pec.to sm. Aparência; ponto 
de vista; presença.

as.pe.re.za sf. Dureza; 
severidade; rigor; 
austeridade.

as.per.gir vt. Borrifar; respingar; 
salpicar.

ás.pe.ro adj. Rugoso; azedo; 
ríspido.

as.per.são sf. Ação de aspergir; 
borrifo; respingo.

as.pi.ra.ção sf. Inalação; 
ambição; ideal; desejo.

as.pi.ran.te adj. Que aspira; 
s2g. pretendente.

as.pi.rar vt. Absorver; desejar 
ardentemente.

as.que.ro.so adj. Repugnante.
as.sa.car vt. Atribuir 

caluniosamente; imputar.
as.sa.do adj. Que se assou; 

sm. carne que assou.
as.sa.du.ra sf. Pedaço de carne 

assada; queimadura.
as.sa.la.ri.ar vt. Dar salário a.
as.sal.tar vt. Investir com 

ímpeto; atacar; ocorrer a. 
as.sal.to sm. Ataque impetuoso.
as.sa.nha.do adj. Furioso; 

zangado; metediço; irrequieto.
as.sa.nhar vt. Enfurecer; irritar; 

excitar. 
as.sar vt. Queimar; crestar; 

preparar alimento ao calor 
do fogo.

as.sas.si.nar vt. Matar; 
extinguir; destruir; aniquilar.

as.sas.si.na.to sm. Assassínio.
as.sas.sí.nio sm. Homicídio.
as.sas.si.no sm. Indivíduo que 

assassina, mata alguém.
as.saz adv. Bastante; muito.
as.se.a.do adj. Limpo; que tem 

asseio.
as.se.di.ar vt. Sitiar; perseguir; 

importunar, molestar.
as.sé.dio sm. Cerco; sítio; fig. 

insistência importuna (com 
perguntas, propostas, etc.).

as.se.gu.rar vt. Garantir; 
asseverar; afirmar.

as.sei.o sm. Limpeza.
as.sem.blei.a (éi) sf. 

Congresso.
as.se.me.lhar vt. Imitar; 

parecer, semelhar; assimilar.
as.se.nho.re.ar-se vp. Apossar-

se; apoderar-se; vt. dominar 
como senhor ou dono.

as.sen.ta.men.to sm. Registro.
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as.sen.tar vt. Pôr em assento; 
registrar; concordar; instalar; 
ajustar; ficar bem.

as.sen.te adj. Estabelecido; 
determinado; resolvido.

as.sen.tir vi. Consentir; aprovar; 
concordar; anuir.

as.sen.to sm. Lugar em que se 
senta; base; apoio.

as.ser.ção sf. Afirmação.
as.ses.sor sm. Assistente.
as.ses.so.rar vt. Auxiliar 

tecnicamente.
as.ses.so.ri.a sf. Cargo ou 

função de assessor.
as.ses.tar vt. Fazer pontaria.
as.se.ve.ra.ção sf. Afirmação.
as.se.ve.rar vt. Afirmar com 

certeza; certificar.
as.si.du.i.da.de sf. Frequência.
as.sí.duo adj. Frequente.
as.sim adv. Deste modo.
as.si.me.tri.a sf. Falta de 

simetria, de proporção.
as.si.mé.tri.co adj. Sem 

simetria.
as.si.mi.la.ção sf. Absorção.
as.si.mi.lar vt. Compenetrar-

se de; apreender, aprender; 
produzir a assimilação de; 
assemelhar.

as.si.na.lar vt. Marcar com 
sinal; apontar; indicar.

as.si.nan.te adj. Que assina; 
s2g. subscritor.

as.si.nar vt. Pôr assinatura em; 
firmar; assinalar; apontar, 
indicar; aprazar; ser assinante 
de.

as.si.sa.do adj. Ajuizado.
as.sis.tên.cia sf. Ato ou 

efeito de assistir; corpo de 
assistentes; proteção, arrimo; 
auxílio; socorro médico; 
ambulância; hospital de 
pronto-socorro..

as.sis.ten.te adj. Que 
assiste; s2g. pessoa que dá 
assistência a um doente; 
auxiliar (de médico, professor, 
etc.); ouvinte; espectador.

as.sis.tir vt. Comparecer; estar 
presente; ver; testemunhar; 
notar; residir, morar; estar; 
permanecer; auxiliar, ajudar; 
socorrer; assessorar.

as.so.a.lhar vt. Cobrir de 
soalho; expor ao sol.

as.so.a.lho sm. Soalho; piso.
as.so.ar vt. Limpar o nariz; vp. 

limpar-se do muco nasal.
as.so.ber.bar vt. Tratar com 

soberba; humilhar; dominar; 
sobrecarregar de serviço.

as.so.bi.ar ou as.so.vi.ar vi. 
Silvar; apitar; escarnecer; 
vaiar.

as.so.bi.o ou as.so.vi.o sm. 
Apito; silvo.

as.so.ci.a.ção sf. Sociedade; 
ato de associar.

as.so.ci.a.do sm. Sócio; adj. 
que se associou.

as.so.ci.ar vt. e p. Juntar(-se); 
agrega(-se)r; reunir(-se) em 
sociedade.

as.so.lar vt. Devastar; arrasar.
as.so.mar vt. Atingir o cume; 

surgir ao alto; mostrar-se, 
aparecer; revelar-se.

as.som.bra.ção sf. Fantasma; 
aparição.

as.som.brar vt. Cobrir de 
sombra; espantar; pasmar; 
intr. causar assombro, 
admiração; atemorizar.

as.som.bro sm. Espanto; 
maravilha; admiração; terror.

as.som.bro.so adj. Que causa 
assombro; admirável.

as.so.prar vt. d. e i. e intr. 
Soprar.

as.so.re.ar vt. Encher com areia 
(rios, praias, etc.).

as.su.a.da sf. Reunião de 
gente armada para promover 
desordem; motim; arruaça; 
gritaria; vozerio; vaia.

as.su.ar vt. Vaiar.
as.su.mir vt. Tomar para si; 

entrar no exercício de; adotar; 
tomar; ostentar; vir a ter; 
atingir; tomar.

as.sun.ção sf. Ato ou efeito de 
assumir; galgar a um cargo 
ou dignidade mais elevada;  
relig. subida do corpo e da 
alma da Virgem Maria ao céu; 
festa católica correspondente 
a essa data (15 de agosto).

as.sun.tar vi. Observar, prestar 
atenção a; espreitar.

as.sun.to sm. Matéria tratada; 
argumento; objeto; tema.

as.sus.ta.dor adj. Que infunde 
terror; alarmante.

as.sus.tar vt. Intimidar; 
amedrontar; sobressaltar.

as.te.ris.co sm. Sinal gráfico 
empregado para remissão 
(*); para substituir nome que 
não se pode ou quer revelar 
(***); e para a separação de 
períodos (***).

as.tral adj. Sideral, relativo aos
astros; que depende dos 
astros;
sm. segundo a teosofia, 
plano intermediário entre o 
físico e o
espiritual; fig. estado de 
espírito (alto-astral, baixo-
astral).

as.tro sm. Nome dado a 
qualquer corpo celeste; fig. 
ator de cinema.

as.tro.lo.gi.a sf. Arte de 
adivinhar o futuro pelos 
astros.

as.tro.ló.gi.co adj. Concernente 
à astrologia.

as.tró.lo.go sm. Indivíduo 
versado em astrologia.

as.tro.nau.ta s2g. Pessoa que 
pilota, navega ou viaja de 
astronave; navegador do 
espaço.

as.tro.náu.ti.ca sf. Ciência 
que trata da construção 
e manobra de veículos 
destinados a viagens 
interplanetárias; navegação 
no espaço.

as.tro.na.ve sf. Cosmonave; 
veículo tripulado destinado a 
viagens interplanetárias.

as.tro.no.mi.a sf. Ciência do 
movimento e constituição 
dos astros.

as.tro.nô.mi.co adj. Relativo à 
astronomia; fig. muito elevado 
(preço, quantia).

as.trô.no.mo sm. Indivíduo que 
professa a astronomia.

as.tú.cia sf. Esperteza; perícia 
em enganar; artifício.

as.tu.ci.o.so adj. Manhoso; 
arteiro; sagaz; espertalhão.

  s2g. Negociante por atacado.
a.ta.can.te adj. Que ataca; 
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s2g. pessoa que ataca; fut. 
jogador da linha de ataque.

a.ta.car vt. Investir; agredir.
a.ta.do sm. Embrulho; trouxa; 

adj. ligado; preso; tolhido.
a.ta.du.ra sf. Ligadura; atilho.
a.ta.lai.a sf. Sentinela; posto de 

observação.
a.ta.lhar vt. Encurtar caminho; 

interromper.
a.ta.lho sm. Caminho que se 

desvia da estrada comum.
a.ta.pe.tar vt. Cobrir com 

tapetes; alcatifar.
a.ta.que sm. Investida; assalto; 

agressão.
a.tar vt. Apertar com nó; 

amarrar; ligar; unir.
a.ta.ran.tar vt. Estontear.
a.ta.re.far vt. Dar tarefa a; 

sobrecarregar de tarefas.
a.ta.ú.de sm. Esquife; caixão.
a.ta.vi.ar vt. Adornar; enfeitar.
a.tá.vi.co adj. Herdado ou 

transmitido por atavismo.
a.ta.vis.mo sm. Semelhança 

com avoengos; 
hereditariedade.

a.té adv. Ainda, mesmo; 
também; prep. indica termo, 
prazo.

a.te.ar vt. Pôr fogo; incendiar; 
queimar.

a.te.ís.mo sm. Descrença na 
existência de Deus.

a.te.li.ê sm. Oficina de pintor, 
escultor, fotógrafo, etc.

a.te.mo.ri.zar vt. Assustar; vp. 
sentir medo.

a.ten.ção sf. Cuidado; estudo; 
consideração; cortesia.

a.ten.der vt. Dar atenção a; 
escutar; considerar.

a.ten.ta.do sm. Ato criminoso.
a.ten.tar vt. Reparar em; 

considerar; perpetrar 
(atentado).

a.ten.to adj. Que presta 
atenção; aplicado.

a.te.nu.an.te adj. Que atenua; 
sf. circunstância atenuante.

a.te.nu.ar vt. Tornar tênue; 
diminuir; adelgaçar; 
enfraquecer. 

a.ter vt. Fazer parar, deter; vp. 

Encostar-se em; acostar-se a; 
prender-se; apoiar-se; fiar-se.

a.ter.ra.dor adj. Que causa 
terror.

a.ter.rar vt. Causar terror a; 
encher de terra.

a.ter.ris.sar  vi. Descer à terra 
(avião, helicóptero).

a.ter.ro sm. Terra acumulada 
num terreno; lugar que se 
aterrou.

a.ter.ro.ri.zar vt. Infundir terror.
a.tes.ta.do sm. Declaração 

idônea sobre qualquer fato.
a.tes.tar vt. Passar atestado; 

testemunhar.
a.teu sm. Pessoa que não crê 

em Deus; descrente.
a.ti.çar vt. Atear (fogo); 

provocar; incitar.
a.ti.lar vt. Executar com 

cuidado; aprimorar; tornar 
vivo, esperto.

a.ti.lho sm. Barbante; cordel.
á.ti.mo el. da loc. adv. num 

átimo: num instante.
a.ti.nar vt. e i. Achar pelo tino; 

acertar; dar com.
a.tin.gir vt. Chegar a; alcançar; 

conseguir; perceber.
a.ti.ra.dei.ra sf. Estilingue.
a.ti.rar vt. Arremessar; vi. dar 

tiros; ser ousado.
a.ti.tu.de sf. Posição; situação; 

ar; propósito; postura.
a.ti.var vt. Dar atividade; 

impulsionar; tornar mais 
intenso.

a.ti.vi.da.de sf. Vivacidade; 
conjunto de tarefas; cargo, 
função.

a.ti.vo adj. Diligente; vivo; sm. 
conjunto de bens e crédito 
que constituem o patrimônio 
de uma empresa comercial 
ou industrial; capital em 
circulação.

a.tlas sm. Coleção de cartas 
geográficas.

a.tle.ta sm. Pessoa que pratica 
esportes; pessoa forte, 
musculosa.

a.tlé.ti.co adj. Relativo a atleta; 
forte; vigoroso.

at.mos.fe.ra sf. Camada fluida 
que envolve a Terra.

a.to sm. Ação; obra; parte de 
uma peça teatral.

à-to.a adj. Impensado; 
irrefletido; sem préstimo; 
inútil; que não exige trabalho 
ou esforço; fácil; desprezível; 
abjeto; vil; insignificante; sem 
importância; de nada; de vida 
fácil; perdido.

a.to.a.lhar vt. Cobrir com 
toalhas; dar forma de toalha.

a.to.char vt. Apertar; encher à 
força; atulhar.

a.to.lar vt. e i. Meter ou afundar 
em atoleiro.

a.to.lei.ro sm. Lamaçal; lodaçal; 
aguaçal; charco.

a.tô.mi.co adj. Referente a 
átomos; forte; portentoso.

á.to.mo sm. Partícula mínima 
de qualquer coisa.

a.to.ni.a sf. Fraqueza geral dos 
órgãos; enfraquecimento.

a.tô.ni.to adj. Estupefato; 
pasmado; espantado.

á.to.no adj. Não acentuado.
a.tor sm. Artista.
a.tor.do.ar vt. Estontear; causar 

vertigem.
a.tor.men.tar vt. Mortificar.
a.tra.ção sf. Ato de atrair; 

simpatia fascínio; propensão; 
distração, divertimento; 
pessoa ou coisa que causa 
grande interesse.

a.tra.car vt. Amarrar um navio 
ao cais; agarrar-se a. 

a.tra.en.te adj. Que atrai; 
agradável; fascinante.

a.trai.ço.ar vt. Ser infiel; 
denunciar; trair.

a.tra.ir vt. Arrastar para si; 
persuadir; seduzir.

a.tra.pa.lhar vt. Provocar 
confusão; embaraçar.

a.trás adv. Detrás; 
anteriormente.

a.tra.sar vt. Retardar; vp. ficar 
para trás.

a.tra.so sm. Demora; 
retardamento.

a.tra.ti.vo sm. Sedução; isca; 
incentivo estímulo.

a.tra.van.car vt. Obstruir.
a.tra.vés adv. De lado a lado.
a.tra.ves.sa.do adj. Posto de 
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través; cruzado; trespassado.
a.tra.ves.sar vt. Passar através 

de; cruzar; trespassar.
a.tre.lar vt. Pôr trelas; prender 

animais a veículos. 
a.tre.ver-se vp. Ousar.
a.tre.vi.men.to sm. Ousadia; 

arrojo; audácia.
a.tri.bu.i.ção sf. Ato de atribuir; 

prerrogativa; competência; 
pl. direitos; prerrogativas; 
poderes.

a.tri.bu.ir vt. Considerar como 
origem ou causa, considerar 
como autor, imputar; dar, 
conceder; arrogar; lançar. 

a.tri.bu.lar vt. Inquietar; afligir; 
martirizar.

a.tri.bu.to sm. Predicado; 
qualidade própria.

á.trio sm. Pátio; saguão.
a.tri.to sm. Fricção entre dois 

corpos; desinteligência.
a.tro.ar vt. Fazer tremer com 

estrondo; int. retumbar; 
trovejar. 

a.tro.a.da sf. Estrondo.
a.tro.ci.da.de sf. Crueldade.
a.tro.fi.a sf. Emagrecimento 

gradual; degenerescência, 
depauperamento.

a.tro.fi.ar vt. Causar atrofia. 
a.tro.pe.lar vt. Lançar por 

terra, fazer cair, derrubar; 
dar encontrão violente em; 
desprezar, preterir; torturar, 
afligir.

a.tro.pe.lo sm. Precipitação.
a.troz adj. Cruel; desumano.
a.tu.a.ção sf. Desempenho.
a.tu.al adj. Que existe no 

presente; hodierno; moderno.
a.tu.a.li.zar vt. Tornar atual.
a.tu.ar vt. Exercer atividade 

influir; vi. agir.
a.tu.lhar vt. Encher até o cimo; 

obstruir.
a.tu.ra.do adj. Continuado; 

perseverante, suportado.
a.tu.rar vt. Suportar; aguentar; 

sustentar; persistir.
a.tur.dir vt. Perturbar; causar 

espanto; surpreender.
au.dá.cia sf. Ousadia; coragem.
au.daz adj. Audacioso.

au.di.ção sf. Percepção de 
som; concerto musical.

au.di.ên.cia sf. Entrevista; 
sessão de tribunal; conjunto 
de ouvintes.

au.di.ti.vo adj. Referente ao 
ouvido; ótico.

au.di.tor sm. O que ouve; ouvidor 
judicial; perito encarregado de 
examinar contas.

au.di.to.ri.a sf. Cargo de 
auditor; exercício da função 
pericial de auditor.

au.di.tó.rio sm. Recinto onde 
os ouvintes se reúnem.

au.dí.vel adj. Que se ouve.
au.fe.rir vt. Obter; tirar.
au.ge sm. O grau mais elevado.
au.gu.rar vt. Pressagiar.
áu.gu.re sm. Adivinho; profeta.
au.gú.rio sm. Agouro.
au.la sf. Lição, preleção.
au.men.tar vt. Tornar maior 

em número, extensão, 
etc.; ampliar, fazer parecer 
maior; acrescentar; agravar; 
adicionar.

au.men.ta.ti.vo adj. Que 
aumenta; sm. grau que indica 
tamanho maior ou qualidade 
intensificada.

áu.reo adj. De ouro.
au.rí.cu.la sf. Pavilhão de 

ouvido, orelha; cada uma 
das cavidades superiores do 
coração.

au.ro.ra sf. Claridade que 
antecede o nascer do sol; fig. 
juventude; início.

aus.cul.tar vt. Aplicar o ouvido 
ao peito e costas para 
escutar ruídos, com fins de 
diagnóstico.

au.sên.cia sf. Falta; carência.
au.sen.tar-se vp. Afastar-se, 

sair, retirar-se.
au.sen.te adj. Não presente; 

s2g. pessoa que se ausentou; 
omisso.

aus.pi.ci.ar vt. Predizer.
aus.pí.cio sm. Profecia; 

patrocínio.
aus.pi.ci.o.so adj. Promissor.
aus.te.ri.da.de sf. Severidade; 

rigidez de caráter.

aus.te.ro adj. Severo; rígido; 
rigoroso.

aus.tral adj. Do lado do Sul.
aus.tro sm. O vento sul.
au.tar.qui.a sf. Independência 

de poder; poder absoluto; 
governo de um Estado 
pelos seus concidadãos; 
entidade autônoma, 
auxiliar e descentralizada 
da administração pública, 
sujeita à fiscalização e tutela 
do Estado, com patrimônio 
constituído de recursos 
próprios e cujo fim é executar 
serviços de caráter estatal ou 
interessantes à coletividade, 
p. ex., caixas econômicas.

au.ten.ti.car vt. Tornar 
autêntico; legalizar.

au.tên.ti.co adj. Merecedor de 
fé; verdadeiro; legalizado.

au.to sm. Ato público; 
solenidade; peça teatral, em 
geral dramática, oriunda da 
Idade Média; forma red. de 
automóvel; pl. Jur. conjunto 
das peças de um processo.

au.to.bi.o.gra.fi.a sf. História 
de alguém, escrita por ele 
mesmo.

au.to.cla.ve sf. Aparelho usado 
para esterilização, cozimento, 
indução de reações químicas 
que requerem temperaturas 
acima do ponto normal de 
ebulição das substâncias, 
sem que se dê ebulição.

au.tóc.to.ne adj. e sm. 
Indígena.

au.to.de.ter.mi.na.ção sf. 
Direito de um país decidir o 
próprio destino político, sem 
interferência externa.

au.to.di.da.ta s2g. Indivíduo 
que aprendeu sozinho.

au.tó.dro.mo sm. Pista para 
corridas de automóvel.

au.to.es.tra.da sf. Estrada 
para veículos automóveis; 
autopista.

au.tó.gra.fo sm. Escrito do 
próprio autor; assinatura de 
pessoa notável.

au.to.ma.ção sf. Sistema 
automático de controle, sem a 
interferência do homem.

au.to.má.ti.co adj. De, ou 
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próprio de autômato; 
maquinal.

au.to.ma.tis.mo sm. Ausência 
de vontade própria; 
movimento maquinal.

au.to.ma.ti.za.ção sf. 
Substituição de operários por 
máquinas que lhes imitem os 
movimentos.

au.tô.ma.to sm. Boneco 
mecânico que imita ações 
humanas; bonifrate; fantoche.

au.to.mo.bi.lis.mo sm. Prática 
de esporte com automóveis.

au.to.mó.vel adj. Que se move 
por si; sm. veículo que se 
move mecanicamente.

au.to.no.mi.a sf. 
Independência; governo de 
si mesmo.

au.tô.no.mo adj. Governado 
por leis próprias; livre; sm. 
trabalhador autônomo.

au.tóp.sia sf. Exame de 
cadáver, para estudo médico 
ou conclusões judiciais, 
necropsia.

au.tor sm. Escritor; inventor; 
causador.

au.to.ri.da.de sf. Poder; 
domínio; prestígio.

au.to.ri.tá.rio adj. Que tem 
caráter de autoridade; 
arrogante; despótico.

au.to.ri.zar vt. Dar autoridade; 
permitir.

au.tu.ar vt. Processar; lavrar 
auto de multa ou apreensão.

au.xi.li.ar vt. Ajudar; adj. que 
auxilia; s2g. ajudante.

au.xí.lio sm. Ajuda; socorro; 
assistência.

a.va.ca.lha.ção sf. bras. 
Desmoralização; 
relaxamento.

a.va.ca.lhar vt. bras. 
Desmoralizar.

a.val sm. Garantia; apoio.
a.va.lan.cha ou a.va.lan.che sf. 

Massa de neve que rola das 
montanhas; invasão de gente.

a.va.li.a.ção sf. Apreciação; 
estima; cálculo.

a.va.li.ar vt. Estimar a valia; 
fazer ideia de.

a.va.lis.ta sm. Fiador.

a.va.li.zar vt. Afiançar; ser 
fiador; abonar.

a.van.ça.da sf. Investida; 
acometida.

a.van.çar vt. e i. Marchar com 
ímpeto; progredir.

a.van.ço sm. Adiantamento; 
vantagem; dianteira.

a.van.ta.jar-se vp. Ser superior; 
sobressair; exceder.

a.van.te adv. Adiante; por 
diante; interj. para frente.

a.va.ren.to adj. Sovina.
a.va.re.za sf. Apego desmedido 

a dinheiro; sovinice.
a.va.ri.a sf. Dano sofrido por 

navio ou sua carga; estrago; 
dano.

a.va.ri.ar vt. Causar avaria; vp. 
sofrer avaria.

a.va.ro adj. Avarento; pão-duro.
a.vas.sa.la.dor adj. Dominador.
a.vas.sa.lar vt. Dominar; vp. 

tornar-se vassalo.
a.ve sf. Animal vertebrado 

possuidor de asas, pele 
recoberta de penas; boca 
prolongada em bico e sem 
dentes, pulmões com sacos 
aéreos e ovíparo; interj. salve!

a.ve.lhen.tar vt. Fazer 
envelhecer antes do tempo.

a.ve.lu.dar vt. Dar aparência de 
veludo; amaciar.

a.ven.ça sf. Pacto; ajuste; 
combinação.

a.ve.ni.da sf. Rua larga e 
arborizada; alameda.

a.ven.tal sm. Peça de tecido, 
couro ou plástico usada para 
resguardar a roupa.

a.ven.tar vt. Expor ao vento; 
ventilar; lembrar; sugerir.

a.ven.tu.ra sf. Sucesso 
imprevisto; perigo; risco; 
acaso, sorte; experiência 
amorosa fortuita.

a.ven.tu.rar vt. arriscar; expor 
ao acaso; vp. arriscar-se; 
lançar-se à aventura.

a.ven.tu.rei.ro sm. O que busca 
aventuras; explorador; adj. 
que gosta de aventuras.

a.ver.bar vt. Registrar; arrolar; 
increpar. 

a.ve.ri.guar vt. Verificar; 

investigar; informar-se de.
a.ver.me.lhar vt. Tornar 

vermelho ou um pouco 
vermelho.

a.ver.são sf. Antipatia.
a.ves.so adj. Contrário; sm. 

lado oposto ao direito.
a.vi.a.ção sf. Navegação aérea.
a.vi.a.dor sm. Piloto de avião.
a.vi.a.men.to sm. Execução; 

pl. miudezas usadas no 
acabamento de uma costura 
ou bordado.

a.vi.ão sm. Aparelho mais 
pesado que o ar usado 
em navegação aérea: 
helicópteros, aeroplanos, etc..

a.vi.ar vt. Executar; despachar.
a.vi.á.rio sm. Viveiro de aves; 

adj. referente a aves.
a.vi.cul.tor sm. Criador de 

aves.
a.vi.dez sf. Sofreguidão; cobiça.
á.vi.do adj. Sequioso; sôfrego.
a.vil.ta.do adj. Humilhado; 

abatido; envilecido.
a.vil.tar vt. Tornar vil; envilecer; 

vilipendiar.
a.vin.do adj. Concorde; 

ajustado; combinado.
a.vir vt. Conciliar; concordar; 

vp. entender-se.
a.vi.sa.do adj. Prevenido; 

prudente; ajuizado; precavido.
a.vi.sar vt. Prevenir; vp. 

acautelar-se.
a.vi.so sm. Notícia; conselho; 

advertência.
a.vis.tar vt. Ver ao longe; vp. 

ver-se mutuamente.
a.vi.var vt. Animar; entusiasmar; 

excitar.
a.vi.zi.nhar vt. Aproximar; vp. 

chegar mais perto.
a.vó sf. A mãe do pai ou da 

mãe.
a.vô sm. O pai do pai ou da 

mãe.
a.vós sm. pl. Ascendentes, 

antepassados.
a.vo.en.go adj. Relativo aos 

avós, aos antepassados.
a.vo.lu.mar vt. Aumentar o 

volume de; vp. tornar-se 
volumoso.

a.vul.são sf. Extração violenta; 
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arranco.
a.vul.so adj. Arrancado à força; 

separado; solto.
a.vul.tar vt. Dar vulto; 

sobressair; aumentar.
a.xi.al adj. Relativo ao eixo.
a.xi.la sf. Cavidade na parte 

inferior da junção do braço ao 
tronco; sovaco.

a.xi.o.ma sm. Proposição 
evidente; provérbio; máxima; 
anexim.

a.xi.o.má.ti.co adj. Evidente; 
incontestável.

az sm. Ala do exército.
a.zá.fa.ma sf. Muita pressa.
a.za.fa.mar vt. Dar pressa; 

alvoroçar; apressurar.
a.za.gai.a sf. Lança curta de 

arremesso; zagaia.
a.zar sm. Sorte adversa; 

infortúnio.
a.za.ra.do adj. Abandonado 

pela sorte; azarento.
a.za.rar vt. Dar azar; ter 

insucesso.
a.ze.dar vt. Tornar azedo.
a.ze.do adj. De sabor ácido; 

que tem azedume.
a.ze.du.me sm. Acidez; fig. 

irritação, exasperação.
a.zei.te sm. Óleo de azeitona; 

óleo extraído de outras frutas, 
de certas plantas ou da 
gordura de certos animais.

a.zei.to.na sf. Fruto da oliveira.
a.ze.nha sf. Moinho acionado 

por água.
a.zi.a sf. Azedume e ardor do 

estômago; pirose.
a.zi.a.go adj. De mau 

presságio.
á.zi.mo adj. Sem fermento.

a.zo sm. Ensejo; ocasião; jeito.
a.zoi.nar vt. Estontear; 

importunar; aborrecer.
a.zor.ra.gue sm. Chicote; 

açoite.
a.zou.gar vt. Misturar com 

azougue; amalgamar.
a.zou.gue sm. Nome comum 

do mercúrio; indivíduo vivo, 
esperto.

a.zu.cri.nar vt. Apoquentar; 
molestar; importunar.

a.zul sm. A cor azul; adj. da cor 
do céu sem nuvens.

a.zu.lar vt. Dar cor azul a; vi. 
desaparecer; fugir.

a.zu.le.jo sm. Ladrilho, vidrado, 
liso ou em relevo.

a.zum.bra.do adj. Um tanto 
corcovado, curvado.

a.zur.rar vi. Zurrar; ornejar.
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