B
b sm. Segunda letra do
alfabeto, primeira consoante.
BA Sigla do estado da Bahia.

ba.ba sf. Saliva; mucosidade de
certos animais; espuma.
ba.bá sf. Ama-seca.

ba.ba.do adj. Cheio de baba;
fam. apaixonado; sm. Tira
em pregas para guarnição de
saias, cortinas, etc.

ba.ba.dor sm. Peça de pano
ou borracha que se ata ao
pescoço das crianças para
evitar que molhem ou sujem a
roupa com baba ou comida.
ba.bar vt. Molhar com baba.

ba.bel sf. Algazarra; gritaria;
confusão; balbúrdia.

ba.bo.sei.ra sf. Palavra ou
expressão de baboso; tolice;
disparate.
ba.bu.gem sf. Baba; espuma
suja que se forma na
superfície da água.
ba.bu.jar vt. Babar; sujar de
baba ou babugem.

ba.ca.lhau sm. Peixe dos
mares do Norte, cuja carne
seca e salgada é muito
utilizada em culinária.
ba.ca.nal sf. Orgia;
libertinagem.

ba.ca.rá sm. Cristal lavrado;
jogo de cartas.
ba.cen.to adj. Embaciado;
fosco; baço.

ba.cha.rel sm. Pessoa formada
em Direito; p. ext. pessoa
formada em outras ciências;
falador, tagarela.
ba.cha.re.la.do sm. Grau de
bacharel.

ba.cha.re.lan.do sm. Aquele
que vai colar grau de
bacharel.

ba.cha.re.lar vi. Tagarelar; vp.
colar grau de bacharel.
ba.ci.a sf. Vaso redondo e
largo, usado em lavagens;
depressão de terreno
rodeada de montes.

ba.ci.lo sm. Bactéria em forma
de bastonete; micróbio.

ba.ço adj. Embaciado; que tem
pouco ou nenhum brilho; sm.
víscera glandular.

bac.té.ria sf. Microrganismo
unicelular.
bac.te.ri.ci.da adj. 2g. Que
destrói bactérias.
bac.te.ri.o.lo.gi.a sf.
Microbiologia.

ba.da.lar vi. Dar badaladas;
bras. bajular.

ba.da.lo sm. Peça de metal,
com ponta em bola, posta
no interior do sino e que se
destina a fazê-lo soar.

ba.der.na sf. Grupo de rapazes;
súcia, corja; pândega;
desordem.
ba.du.la.que sm. Guisado
de miúdos; berloque,
penduricalho.

ba.e.ta sf. Tecido grosso de lã.

ba.fa.fá sm. Tumulto; confusão.
ba.fa.gem sf. Aragem; bafejo.
ba.fe.ja.do adj. Protegido;
inspirado.

ba.fe.jar vt. Aquecer com
o bafo; acalentar; incitar;
incentivar; favorecer;
proteger; inspirar.
ba.fe.jo sm. Leve sopro;
proteção; inspiração.
ba.fo sm. Hálito; bafejo.

ba.fo.ra.da sf. Expiração de
mau hálito; emanação de
fumaça de cigarro, cachimbo,
etc.

ba.fo.rar vt. Expelir o bafo; soltar
fumaça; int. vangloriar-se.
ba.ga sf. Fruto carnoso; pingo
de suor.

ba.ga.cei.ra sf. Tulha onde
se junta o bagaço da uva;
aguardente do bagaço da uva.
ba.ga.ço sm. Resíduo de frutos
e outros vegetais depois de
retirado o suco; coisa velha
e surrada.
ba.ga.gei.ro sm. Condutor
de bagagem; lugar onde se
colocam bagagens; carro de
bagagens.
ba.ga.gem sf. Conjunto de
objetos de uso pessoal que
o viajante leva consigo em
malas; equipagem; soma de
conhecimentos.
ba.ga.te.la sf. Trivialidade;
coisa sem importância.

ba.go sm. Baga de uva; grão
de chumbo.
ba.gue.te sf. Tipo de pão
francês longo e fino.

ba.gun.ça sf. Desordem;
desorganização; confusão.

ba.gun.cei.ro sm. Aquele que
promove bagunça.
bai.a sf. Boxe para o qual se
recolhe o cavalo.
ba.í.a sf. Pequeno golfo, de
entrada estreita, que se
alarga para o interior.

bai.la.do sm. Qualquer dança.
bai.lar vi. Dançar.

bai.la.ri.no sm. Dançarino
profissional.
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baile

bai.le sm. Reunião festiva onde
se dança.
ba.i.nha sf. Estojo onde vai
guardada a espada; dobra
cosida na orla de um tecido
para evitar que desfie.

bai.o sf. Cor de ouro
desmaiado; castanho torrado
(cavalo); amulatado; sm.
cavalo baio.
bair.ris.mo sm. Qualidade de
bairrista; nativismo.

bair.ris.ta s2g. Defensor dos
interesses do seu bairro ou
da sua terra; adj. 2g. Diz-se
daquele que menospreza
qualquer outra terra que não
a sua.
bair.ro sm. Parte de uma
cidade ou vila; arrabalde.
bai.ú.ca sf. Taberna vulgar.

bai.xa sf. Redução de preços;
que nas bolsas de valores
ou na cotação de ações ou
outros valores negociáveis; a
parte plana de um vale; perda
sofrida por um efetivo militar
(mortos, feridos, etc.).
bai.xa.da sf. Planície rodeada
de montanhas.
bai.xa-mar sf. Maré vazante,
maré baixa.
bai.xar vt. Pôr embaixo;
abaixar; vi. descer, expedir
ordens; vp. curvar-se.

bai.xe.la sf. Utensílios que
compõem o serviço de mesa.

bai.xe.za sf. Posição baixa;
inferioridade; vileza.

bai.xi.o sm. Banco de areia.
bai.xo adj. De pouca altura;
barato; vil; grosseiro; sm.
nome de instrumentos e
vozes de som grave.
bai.xo-as.tral sm. Tristeza;
depressão; desânimo.
ba.ju.la.ção sf. Adulação.

ba.ju.lar vt. Adular.

ba.la sf. Projétil de arma de
fogo; doce de chupar.

ba.la.da sf. Poesia narrativa;
peça musical sentimental,
romântica.

B

• bambúrrio

ba.lai.o sm. Cesto de vime.

ba.lan.ça sf. Aparelho para
determinar o peso das coisas.
ba.lan.çar vt. Contrapesar;
equilibrar; vi. oscilar.

ba.lan.ce.ar vt. e i. Balançar;
extrair balanço comercial.

ba.lan.ço sm. Oscilação, abalo,
balouço; brinquedo que serve
para crianças balançarem;
verificação ou resumo de
contas comerciais.

ba.lão sm. Artefato de papel
ou tecido impermeável que,
cheio de um gás mais leve
que o ar ou de ar quente,
se eleva na atmosfera;
aeróstato; globo de vidro para
experiências químicas.
ba.lan.gan.dã sm. Ornato de
ouro e prata usado pelas
baianas; enfeite.

ba.lar vi. Dar balidos (falandose de ovelha).

ba.las.tro sm. Cascalho que se
lança sobre os dormentes de
uma linha férrea, para lhes
servir de lastro.
ba.la.ús.tre sm. Cada um
dos pilares que formam o
resguardo de um terraço, de
uma escada, etc.
bal.bu.ci.an.te adj. Que
balbucia.

bal.bu.ci.ar vt. e i. Falar
imperfeitamente; gaguejar.

bal.bu.ci.o sm. Ação ou
efeito de balbuciar; ensaio,
tentativa.
bal.búr.dia sf. Grande
confusão; desordem.

bal.cão sm. Varanda; mesa
comprida onde nas lojas se
servem os fregueses; galeria
de teatro.
bal.da sf. Mania, veneta; carta
incômoda num jogo de
baralho.
bal.dar vt. Fazer malograr; vp.
descartar-se.
bal.de sm. Vaso cilíndrico de
plástico, porcelana ou metal
para usos diversos.

bal.de.a.ção sf. Ato ou efeito de
baldear; transferência.

bal.de.ar vt. Fazer baldeação
de; transferir.

bal.di.o adj. Inculto; inútil; sm.
terreno por cultivar.
bal.do adj. Carente; falho.
ba.le.ar vt. Ferir ou atingir
com bala.

ba.le.ei.ra sf. Embarcação para
pescar baleias.
ba.lei.a sf. Mamífero cetáceo
marinho que não possui
membros posteriores
externos e os anteriores
transformaram-se em
nadadeiras.
ba.le.la sf. Notícia sem
fundamento; boato.

ba.li.do sm. Voz de ovelha.
ba.lir vi. Balar; dar balidos.

ba.lís.ti.ca sf. Ciência que se
ocupa dos projéteis.
ba.li.za sf. Marco; sinal
indicador de trânsito.

ba.li.zar vt. Demarcar; limitar.

bal.ne.á.rio sm. Lugar onde se
tomam banhos.
ba.lo.fo adj. Fofo; mais
volumoso que denso; vão.

ba.lou.çar vt. Balançar; mover
para um e outro lado.

bal.sa sf. Jangada de tábuas
ou toros; certa madeira mais
leve que a cortiça; porção
de carne salgada para
charquear.

bal.sâ.mi.co adj. Aromático.

bál.sa.mo sm. Resina
aromática; perfume; alívio,
consolo.

ba.lu.ar.te sm. Fortaleza; lugar
seguro; sustentáculo.
bam.be.ar vt. e i. Afrouxar;
fazer ou ficar bambo.
bam.bo adj. Frouxo;
desapertado; lasso.

bam.bo.le.ar vt. Menear; i.
Saracotear; requebrar.

bam.bo.lei.o sm. Requebro
sinuoso do corpo no andar.

bam.bu sm. Planta gramínea de
grande altura; taquara.
bam.búr.rio sm. Êxito
inesperado; casualidade feliz.
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B
banal

ba.nal adj. Corriqueiro; comum;
vulgar; trivial.
ba.na.li.da.de sf. Coisa sem
importância; vulgaridade.
ba.na.li.zar vt. Tornar banal.

ba.na.na sf. Fruto comestível
da bananeira; pacova.

ban.ca sf. Mesa de trabalho;
junta examinadora; escritório
ou profissão de advocacia;
mesa de jogo de azar.
ban.ca.da sf. Fileira de bancos
ou banco comprido para
várias pessoas; o grupo
de pessoas que ocupam a
bancada; representação de
um estado na Câmara dos
Deputados ou no Senado
Federal.

ban.car vt. Representar o
papel de; fingir; financiar; vi.
responder por banca de jogo.
ban.cá.rio sm. Funcionário de
banco.
ban.car.ro.ta sf. Falência;
quebra fraudulenta.

ban.co sm. Móvel que serve
para se estar sentado ou
para executar trabalhos
mecânicos; estabelecimento
comercial de crédito.
ban.da sf. Lado; parte;
corporação de músicos.

ban.da.gem sf. Atadura; faixa.
ban.da.lhei.ra sf. Ação
ou modos de bandalho;
indecência.
ban.de.ar vt. e p. Reunir em
bando; unir-se a um partido;
passar para o outro lado.
ban.dei.ra sf. Pano retangular
com uma ou mais cores,
às vezes acompanhado
de legendas e insígnias
que é distintivo de nação
ou corporação; estandarte;
pavilhão; penão; lábaro; fig.
divisa ou lema que serve
como inspiração a um partido,
agremiação, etc.; entre os
sécs. XVI e XVIII, expedição
enviada para desbravar os
sertões.

• baralho

ban.dei.ra.da sf. Preço inicial,
mínimo, em corrida de táxi;
sinal dado com bandeira.
ban.dei.ran.te sm. bras. ant.
Indivíduo pertencente a uma
bandeira; sf. menina ou moça
que, integrando a Federação
de Bandeirantes do Brasil,
pratica o bandeirantismo.
ban.dei.ran.tis.mo sm. Sistema
de educação extraescolar,
voluntário, baseado no
método do escotismo.
ban.dei.ri.nha sf. Pequena
bandeira; sm. juiz de linha
nos jogos de futebol.

ba.nho-ma.ri.a sm. Processo
de cozer ou aquecer
lentamente qualquer
substância, mergulhando
o recipiente que a contém
em água fervendo; levar
em banho-maria: aguentar;
tolerar; suportar.

ba.ni.men.to sm. Ação de banir,
desterrar.
ba.nir vt. Expulsar; desterrar;
suprimir; afugentar.

ban.jo sm. Instrumento musical
com caixa de ressonância
semelhante a um pequeno
tambor.

ban.de.ja sf. Tabuleiro para
diversas finalidades.

ban.quei.ro sm. O que faz
operações bancárias; o que,
no jogo, distribui cartas e se
incumbe dos pagamentos.

ban.di.tis.mo sm. Vida ou ação
de bandido.

ban.que.ta sf. Pequena banca
ou mesa.

ban.di.do sm. Malfeitor.

ban.dó sm. Penteado feminino.

ban.que.te sm. Refeição solene
e muito formal, em que
participam muitos convidados;
ágape; festim.

ban.do.lei.ro sm. Bandido.

ban.que.te.ar vt. Oferecer
banquete em honra de; vp.
regalar-se comendo.

ban.do sm. Grupo; partido.

ban.do.lei.ra sf. Correia usada
a tiracolo para preder arma.
ban.do.lim sm. Instrumento
musical de corda com
caixa abaulada; espécie de
guitarra.

ban.du.lho sm. Barriga; ventre;
pança.
ban.ga.lô sm. Construção
de arquitetura ligeira e
caprichosa, em geral
avarandada.

ban.gue-ban.gue sm. Filme
que retrata cenas da
conquista do Oeste norteamericano; gír. tiroteio.
ba.nha sf. Gordura animal,
especialmente de porco.

ba.nhar vt. Dar banho; molhar;
vp. tomar banho.

ba.nhei.ra sf. Grande recipiente
em que se toma banho.
ba.nhis.ta s2g. Pessoa que se
banha em rio, praia, piscina,
etc.

ba.nho sm. Ação de banhar; pl.
proclamas de casamento.

ban.zé sm. Barulheira; tumulto;
festa popular.

ban.zo sm. Nostalgia, saudade;
adj. triste, abatido.
ba.que sm. Ruído de coisa que
cai; queda; tombo.
ba.que.ar vi. Cair com baque,
repentinamente; arruinar-se.
ba.que.ta sf. Varinha de
percutir tambor; varinha de
guarda-sol.
bar sm. Lugar onde se vendem
e tomam bebidas.
ba.ra.ço sm. Corda, cordel; laço
para estrangular.
ba.ra.fun.da sf. Algazarra;
desordem; confusão.
ba.ra.fus.tar vi. Bracejar,
espernear; vt. entrar ou
meter-se com violência.
ba.ra.lhar vt. Misturar; pôr em
desordem.
ba.ra.lho sm. Coleção de cartas
para jogar.
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barão

ba.rão sm. Título de nobreza
logo abaixo de visconde.
ba.ra.ta sf. Inseto caseiro.
ba.ra.te.ar vi. Ficar mais barato;
baixar o preço.
ba.ra.to adj. Que é de preço
baixo; que não causa grande
despesa; vulgar, banal; sm.
porcentagem sobre lucros de
jogo; permissão, concessão;
gír. coisa muito bonita ou boa;
curtição; adv. por preço baixo;
moderadamente.
bá.ra.tro sm. Abismo; inferno.
bar.ba sf. Cabelos do rosto do
homem; pelos do focinho de
alguns animais.

bar.ba-a.zul sm. Personagem
de um conto de Perrault que
assassinava as esposas;
homem várias vezes viúvo;
homem que conquista ou tem
várias mulheres.
bar.ba.da sf. Qualquer
competição que se tem como
fácil de vencer.

bar.ban.te adj. Cordel; fio para
amarrar.
bar.bar vt. Criar barba.

bar.ba.ri.da.de sf. Crueldade.
bar.bá.rie sf. Falta de
civilização.

bar.ba.ri.zar vt. e i. Embrutecer;
tornar bárbaro.

bár.ba.ro adj. Não civilizado;
selvagem; cruel; rude; inculto;
entre os antigos romanos,
dizia-se dos estrangeiros;
gír. bacana; sm. indivíduo
dos povos que invadiram o
Império Romano do Ocidente.
bar.be.ar-se vp. Fazer a barba.

bar.be.a.ri.a sf.
Estabelecimento de barbeiro.
bar.bei.ro sm. Profissional que
faz barbas e cabelos; mau
condutor de veículos; inseto
que transmite a doença de
Chagas.
bar.bu.do adj. e sm. Que, ou
aquele que tem muita barba.
bar.ca sf. Embarcação larga e
pouco funda.

B

• basquetebol

bar.ca.ça sf. Barca de grandes
dimensões.

bar.re.la sf. Lixívia.

bar.do sm. Poeta; trovador.

bar.ri.ca sf. Pipa; tonel.

bar.co sm. Qualquer
embarcação; pequeno bote.

bar.re.te sm. Cobertura
quadrangular de cabeça, para
padres; carapuça; gorro.

bar.ga.nha sf. Troca; trapaça.

bar.ri.ga sf. Ventre; abdômen.

ba.rí.to.no sm. Tom de voz
entre o tenor e o baixo; cantor
que tem essa voz.
bar.la.ven.to sm. Lado do navio
que recebe o vento.
ba.rô.me.tro sm. Instrumento
que mede a pressão
atmosférica.
bar.quei.ro sm. Condutor de
barco; remador.

bar.ra sf. Bloco de metal
fundido ainda por ser
trabalhado; p. ext. bloco
de certas mercadorias
que constitui uma unidade
comercial (barra de chocolate,
de sabão, etc.); acabamento
que circunda determinadas
peças de roupa; traço oblíquo
usado para separar versos
de um poema, números, em
abreviaturas, etc. (/); entrada
estreita de porto; orla.
bar.ra.ca sf. Abrigo de lona,
plástico ou náilon usado por
excursionistas, soldados, etc.;
construção ligeira, de fácil
manuseio, em geral usada
em feiras.
bar.ra.cão sm. Construção
provisória, em geral de
madeira, para depósito ou
oficina.

bar.ra.co sm. Construção
tosca, feita de mateirais
improvisados coberta de
palha ou zinco, onde vivem
favelados.

bar.ra.gem sf. Obstáculo para
represamento de rios.
bar.ran.co sm. Lugar cavado
por enxurradas; precipício.
bar.rar vt. Cobrir de barro;
impedir o avanço.

bar.rei.ra sf. Terreno argiloso;
limite; trincheira; posto fiscal.
bar.rei.ro sm. Sítio de onde se
extrai barro; lamaceiro.

bar.ri.gu.do adj. Pançudo.

bar.ril sm. Pequena barrica.
bar.rir vi. Emitir o elefante
sua voz.

bar.ri.to sm. Grito do elefante.
bar.ro sm. Argila; greda.

bar.ro.ca sf. Barranco; monte
de barro; grota.
bar.ro.co adj. Extravagante;
sm. pérola desigual; estilo
exagerado.
bar.ro.te sm. Trava curta e
grossa.

ba.ru.lhei.ra sf. Grande alarido;
confusão; motim.
ba.ru.lho sm. Balbúrdia;
confusão de ruídos e sons.
ba.sal.to sm. Espécie de
mármore preto.

bas.ba.que sm. Palerma; parvo.
bas.ba.qui.ce sf. Qualidade de
basbaque.

bás.cu.la sf. Balança decimal.

bas.cu.lan.te adj. e sm. Diz-se
de, ou tipo de janela com
vidraças móveis; diz-se de,
ou tipo de caminhão com
carroceria móvel.
bas.cu.lho sm. Vassoura de
cabo comprido.

ba.se sf. Tudo o que serve de
apoio; fundamento.

ba.se.ar vt. e p. Firmar; apoiarse; fundamentar.
bá.si.co adj. Fundamental;
essencial.
ba.si.lar adj. Básico.

ba.sí.li.ca sf. Templo principal.

bas.que.te.bol sm. Jogo
disputado por duas equipes,
com cinco integrantes cada,
que tentam colocar a bola em
uma cesta o maior número
de vezes, em 40 minutos
divididos em dois tempos.
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B
basta

bas.ta interj. Chega! não mais!
bas.tan.te adj. Suficiente;
muito; adv. suficientemente.
bas.tão sm. Bordão; bengala.
bas.tar vi. Ser bastante;
satisfazer.

bas.tar.di.a sf. Ilegitimidade.

bas.tar.do adj. Ilegítimo; sm.
filho ilegítimo.
bas.ti.ão sm. Trincheira
avançada; baluarte.

bas.ti.dor sm. Parte do palco
situada por detrás dos
cenários; caixilho de madeira
ao qual se prende o pano em
que se borda.
bas.ti.lha sf. Fortaleza.
bas.to adj. Espesso;
abundante; copioso.

bas.to.na.da sf. Golpe de
bastão.

• bebível

ba.ten.te sm. Ombreira
de porta; bras. serviço;
ocupação.

ba.te-pa.po sm. Conversação
simples e despretensiosa.
ba.ter vt. Dar pancadas em;
malhar.

ba.te.ri.a sf. Unidade tática
elementar d e um corpo
de artilharia; conjunto dos
utensílios de cozinha;
agrupamento de pilhas
elétricas; conjunto de
instrumentos de percussão.

ba.ti.da sf. Ato ou efeito de
bater; batimento; colisão de
veículos; marcha ininterrupta;
exploração de terreno;
diligência policial; bras.
bebida preparada com pinga,
algum tipo de fruta e açúcar;
ato de bater; rastro, pista.

ba.ta.lha sf. Peleja; combate;
luta; liça.

ba.ti.do adj. Corriqueiro;
comum; muito usado; pisado;
trombado.

ba.ta.lhão sm. Divisão de
regimento militar.

ba.ti.na sf. Veste de padre ou
religioso; roupeta.

ba.ta.lha.dor sm. Homem ativo
e diligente.

ba.ti.men.to sm. Embate;
pulsação.

ba.ta.lhar vi. Dar batalha ou
entrar nela; lutar.

ba.tis.mo sm. Iniciação
religiosa; ato de dar nome
a uma pessoa ou coisa;
adulteração do vinho ou do
leite adicionando-lhes água.

ba.ta.ta sf. O tubérculo
comestível da batata-inglesa;
p ext. qualquer tubérculo.
ba.te.ar vt. Lavar na bateia.
ba.te-bo.ca sm. Discussão.

ba.te-bo.la sm. Partida de
futebol informal; troca de
passes para aquecimento.

ba.te-co.xa sm. Baile, dança,
arrasta-pé.

ba.te.dei.ra sf. Aparelho manual
ou elétrico que serve para
bater massas, ovos, etc.; pop.
palpitações do coração.
bá.te.ga sf. Aguaceiro; chuva.

ba.tei.a sf. Gamela de madeira
para lavagem de areia que
contém ouro.

ba.tel sm. Barco; bote.

ba.te.la.da sf. Grande
quantidade de alguma coisa.
ba.te.lão sm. Barco de
transporte militar.

ba.tis.té.rio sm. Pia batismal;
pop. certidão de batismo.

ba.ti.za.do sm. Solenidade do
batismo.

ba.ti.zar vt. Administrar o
batismo; pôr nome; misturar o
vinho ou o leite com água.
ba.tom sm. Cosmético que
serve para colorir os lábios.

ba.to.que sm. Boca de pipa; a
rolha que a fecha.

ba.tu.ca.da sf. Ritmo ou canção
do batuque; batida repetida.

ba.tu.car vi. Dançar e cantar o
batuque; bater repetidamente.
ba.tu.ma.do adj.
Encarapinhado (falando-se
do cabelo).

ba.tu.que sm. Designação
comum a certas danças afrobrasileiras.

ba.tu.ta sf. Varinha de maestro;
adj. expedito; ativo; notável.

ba.ú sm. Caixa comprida com
tampa convexa.
bau.ni.lha sf. Flor aromática;
planta trepadeira.

ba.zar sm. Loja com sortimento
variado, sobretudo louças e
brinquedos; empório.
ba.zó.fia sf. Fanfarronada;
jactância; valentia.

ba.zo.fi.ar vi. Contar façanhas;
gabar-se; bravatear-se.
bê-a-bá sm. Abecedário,
noções básicas.

be.a.ti.ce sf. Devoção fingida;
hipocrisia religiosa.

be.a.ti.fi.ca.ção sf. Inclusão de
pessoa virtuosa, já falecida,
no rol dos santos.
be.a.ti.fi.car vt. Tornar beatos;
fazer feliz; santificar.

be.a.ti.tu.de sf. Eterna
felicidade; bem-aventurança.

be.a.to sm. Pessoa devota; adj.
deprec. hipócrita.

bê.ba.do sm. e adj. Bêbedo.
be.bê sm. Criança recémnascida; nenê.

be.be.dei.ra sf. Embriaguez.
bê.be.do sm. Viciado na
embriaguez; ébrio; adj.
embriagado.

be.be.dou.ro sm. Tanque em
que os animais vão beber;
aparelho com água encanada
e filtrada em que se bebe
direto da torneira.
be.ber vt. Ingerir líquidos.

be.be.ra.gem sf. Poção
medicamentosa; bebida
desagradável; mistura de
bebida.
be.be.ri.car vt. Beber
aos pouquinhos e
frequentemente.

be.ber.rão sm. Bebedor
imoderado; pau-d’água.

be.bi.da sf. Qualquer coisa que
se bebe.
be.bí.vel adj. Que pode ser
bebido; potável.
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beca

be.ca sf. Toga de magistrados.
be.co sm. Ruazinha estreita
e curta.

be.del sm. Porteiro ou contínuo
de estabelecimento de
ensino.
be.de.lho sm. Ferrolho de
porta; meter o bedelho:
intrometer-se.
be.du.í.no sm. Árabe do
deserto.

be.ge adj. 2g. e 2n. Da cor
natural da lã; sm. essa cor.
bei.ço sm. Lábio.

bei.çu.do adj. e sm. (Indivíduo)
de beiços grossos.
bei.ja-flor sm. Colibri.

bei.jar vt. Dar beijo em; oscular;
tocar de leve.
bei.jo sm. Aposição dos lábios
a coisa ou pessoa que se vai
beijar; ósculo.

bei.jo.quei.ro adj. e sm. Aquele
que é dado a beijar.
bei.ra sf. Margem; borda.

be.le.za sf. Qualidade do que é
belo; coisa bela.

be.ne.fi.cên.cia sf. Prática de
fazer o bem; caridade.

bé.li.co adj. Pertencente à
guerra.

be.ne.fi.ci.á.rio adj. Herdeiro.

be.li.ge.ran.te adj. Que está em
guerra; que faz guerra.

be.ne.me.rên.cia sf.
Merecimento, mérito.

be.lis.car vt. Dar beliscões;
morder qualquer coisa; comer
muito pouco.

be.ne.plá.ci.to sm. Aprovação.

be.li.che sm. Camarote de
navio; móvel com duas ou
três camas superpostas.

be.ne.fí.cio sm. Serviço
gratuito; proveito; melhoria.

be.lis.cão sm. Beliscadura;
ação de beliscar.

be.ne.mé.ri.to adj. Ilustre;
distinto; benemerente.

be.lo adj. Formoso; lindo;
excelente; sm. o que enleva o
espírito; perfeição.
be.lo.na.ve sf. Navio de guerra.

bel-pra.zer sm. Vontade;
capricho.

bem sm. Virtude; felicidade;
pessoa querida; adv. muito.

bem-a.ma.do sm. Pessoa
estimada acima de todas.

bem-a.ven.tu.ra.do adj. Ditoso.

bei.ral sm. Parte do telhado que
se projeta além do prumo das
paredes externas; beirada;
beirado.

bem-bom sm. bras.
Comodidade, conforto.

bei.ra-mar sf. Borda do mar.
bei.rar vi. Ir pela beira.

bei.ru.te sm. Sanduíche com
pão sírio e recheio variado.
be.las-ar.tes sf. As artes
plásticas, em especial a
pintura, a escultura e a
arquitetura.

be.las-le.tras sf. A gramática
e a literatura; o estudo da
gramática e da literatura
especialmente pelo prazer
estético.
bel.chi.or sm. Mercador de
objetos velhos e usados.

bel.da.de sf. Mulher bonita.

be.le.léu el. sm. us. na loc. ir
para o beleléu: sumir, morrer,
fracassar.

be.ne.fi.ci.ar vt. Fazer
benefício; limpar; descascar
(café, etc.).

be.li.co.so adj. Guerreiro.

bei.ra.da sf. Beira.

bei.ra.do sm. Protuberância do
telhado de uma casa; beiral.

B

• berloque

bem-a.ven.tu.ran.ça sf. A
felicidade perfeita, a glória;
teol. a felicidade eterna, que
os santos alcançam no céu.

bem-cri.a.do adj. Bemeducado.

bem-e.du.ca.do adj. Polido,
cortês, delicado.

bem-es.tar sm. Comodidade.

bem-fa.da.do adj. Afortunado.
bem-na.do adj. Bem-nascido.

bem-pa.re.ci.do adj. Bonito.

bem-que.rer sm. Pessoa a
quem se ama, benquerença,
carinho, estima; vt. querer
bem.

bem-vin.do adj. Bem acolhido.

bên.ção sf. Ato de benzer ou
abençoar; favor divino; graça
concedida por Deus.
ben.di.to adj. Abençoado.

ben.di.zer vt. Dizer bem de;
abençoar; louvar.

be.ne.vo.lên.cia sf. Estima;
afeto; bondade.

be.ne.vo.len.te adj. Bondoso.

ben.fa.ze.jo adj. Caritativo.
ben.fei.tor sm. Aquele que
pratica a caridade.

ben.fei.to.ri.a sf. Obra efetuada
em propriedade para lhe
aumentar o valor.

ben.ga.la sf. Bastão de apoio
para andar, passear.
be.nig.no adj. Brando; não
perigoso.
ben.ja.mim sm. Filho querido,
geralmente o caçula; peça de
instalação elétrica.
ben.quis.to adj. Muito
estimado; querido.
ben.to adj. Que foi benzido.
ben.zer vt. Fazer rezas; vp.
fazer o sinal da cruz.
be.que sm. Ponta da proa
de uma embarcação; fut.
zagueiro.
ber.çá.rio sm. Compartimento
destinado aos recémnascidos.
ber.ço sm. Leito de criança;
fig. origem.
be.rin.je.la sf. Planta
solanácea, originária da Índia,
cujos frutos são empregados
em culinária.
ber.lin.da sf. Pequena
carruagem fechada; coche;
pequeno armário ou redoma
para se pôr imagens de
santos; estar na berlinda: ser
alvo de comentários.
ber.lo.que sm. Enfeite pendente
de corrente.
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B
bermuda

ber.mu.da sf. Calça que chega
até os joelhos.
ber.ne sm. Larva de mosca que
penetra a pele dos animais e
do homem.
ber.ran.te adj. Que dá muito na
vista; que berra; sm. buzina
de chifre.
ber.rar vi. Dar berros; xingar.
ber.ro sm. Grito de vários
animais; bramido; grito de
pessoa; brado.
bes.ta sf. Animal quadrúpede;
fig. pessoa estúpida; fig.
pessoa pedante; arma antiga
em forma de arco para
arremessar setas.
bes.tei.ra sf. Asneira; tolice.

bes.ti.al adj. Brutal; grosseiro.
bes.ti.a.li.zar vt. Tornar besta.

• binário

bi.bli.o.te.cá.rio sm. O
encarregado de uma
biblioteca.

bi.bo.ca sf. Taverna; casebre.

bi.ca sf. Torneira; fonte natural.
bi.ca.da sf. Picada com o
bico; calha; bica de grandes
dimensões.
bi.car vt. Dar bicada em.

bi.cé.fa.lo adj. Com duas
cabeças; dicéfalo.

bí.ceps sm. Músculo com dupla
inserção na parte superior.
bi.cha sf. Lombriga; gír.
homossexual.

bi.cha.do adj. Atacado pelos
bichos; que contém bichos.
bi.cha.no sm. Gato.

bi.cu.do adj. Que tem bico;
pontiagudo; difícil.

bi.dê sm. Bacia oblonga para
lavagem das partes inferiores
do tronco.
bi.e.nal adj. Que se realiza de
dois em dois anos.

bi.ê.nio sm. O espaço de dois
anos; que dura dois anos.

bi.fe sm. Fatia de carne bovina,
preparada para se comer.
bi.fen.di.do adj. Separado em
duas partes.
bi.for.me adj. Com duas
formas, dois braços ou
ramos.

bi.fur.ca.ção sf. Separação em
dois ramos.
bi.fur.car vt. e p. Separar em
dois ramos.

bes.ti.fi.car vt. Tornar besta;
embrutecer; bestializar;
causar pasmo a, embasbacar.

bi.char vt. Criar bicho;
apodrecer.

be.to.nei.ra sf. Máquina de
preparar concreto.

bi.cha.ro.co sm. Bicho grande
e/ou asqueroso.

bí.ga.mo sm. O que tem
simultaneamente dois
cônjuges.

be.tu.me sm. Pez natural.

bi.cho sm. Qualquer animal
irracional; pessoa intratável;
calouro; gír. sujeito, indivíduo.

bi.gor.na sf. Utensílio de ferro
para bater e amoldar metais.

be.sun.tar vt. Lambuzar, sujar.

be.tu.mar vt. Tapar ou ligar com
betume.
be.xi.ga sf. Bolsa membranosa
onde se acumula a urina; pl.
varíola.
be.xi.guen.to sm. Que tem
sinais de varíola.

be.zer.ro sm. Novilho; vitelo.

bi.an.gu.lar adj. Que apresenta
dois ângulos.
bi.be.lô sm. Pequenos enfeites
domésticos.
bí.blia sf. A Sagrada Escritura.

bí.bli.co adj. Concernente à
Bíblia.
bi.bli.ó.fi.lo sm. Amador ou
colecionador de livros.

bi.bli.o.gra.fi.a sf. Ciência de
bibliógrafo; relação de obras
consultadas.
bi.bli.ó.gra.fo sm. O que é
versado em bibliografia.

bi.bli.o.te.ca sf. Coleção de
livros; edifício onde há livros
para leitura, consulta ou
empréstimo.

bi.cha.ra.da sf. Multidão de
bichos.

bi.chei.ra sf. Ferida com larvas.

bi.cho-car.pin.tei.ro adj.
Travesso, traquinas.

bi.cho-de-se.te-ca.be.ças
sm. Coisa muito difícil,
complicada.

bi.cho-pa.pão sm. Monstro
imaginário com que se faz
medo às crianças.

bi.ci.cle.ta sf. Velocípede de
duas rodas iguais.
bi.cí.pi.te adj. Que tem duas
cabeças, dois cumes, etc.

bi.co sm. Extremidade córnea
do bico das aves e de alguns
animais; ponta.

bi.codo.ce sm. Astúcia, manha.
bi.co.lor adj. Que tem duas
cores.
bi.côn.ca.vo adj. Côncavo
pelos dois lados.
bi.con.ve.xo adj. Convexo
pelos dois lados.
bi.co.tar vt. Beijocar.

bi.ga.mi.a sf. Estado de
bígamo.

bi.go.de sm. Parte da barba
que cobre o lábio superior.

bi.ju.te.ri.a sf. Objeto de adorno
pessoal feito com esmero e
perfeição.
bi.lha sf. Vaso bojudo, de
gargalo estreito, para conter
água; moringa.
bi.lhe.te sm. Carta simples e
breve; cartão de ingresso.
bi.li.o.so adj. De mau gênio.
bí.lis sf. Líquido amargo
segregado pelo fígado.

bil.tre sm. Homem vil; tratante;
ordinário.
bi.lu-bi.lu sm. Agrado que se
faz com os dedos nos lábios
de uma criança.

bim.ba.lhar vt. Repicar (sinos);
soar.

bi.men.sal adj. Quinzenal.

bi.mes.tral adj. Que se realiza
de dois em dois meses.

bi.ná.rio adj. Composto de
duas unidades; que tem duas
faces, dois lados, dois modos
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bingo

de ser; mus. que tem dois
tempos iguais.

bin.go sm. Jogo semelhante
ao loto.
bi.nó.cu.lo sm. Óculo duplo,
para se ver ao longe.

bi.o.co sm. Capuz; mantilha.

bi.o.de.gra.dá.vel adj. Relativo
à substância suscetível
de decomposição por
microrganismos.

bi.o.gra.far vt. Fazer a biografia
de; estudar a vida de.
bi.o.gra.fi.a sf. Descrição da
vida de alguém.

bi.ó.gra.fo sm. O que se ocupa
em escrever biografias.
bi.o.lo.gi.a sf. Ciência que
estuda os seres vivos.

bi.o.lo.gis.ta sm. Pessoa que
estuda Biologia; biólogo.

bi.om.bo sm. Anteparo móvel
utilizado para dividir um
aposento.

bi.par.tir vt. e p. Partir ao meio;
bifurcar-se.
bí.pe.de adj. 2g. Que tem ou
anda sobre dois pés; sm.
animal que anda sobre
dois pés.

bi.pla.no sm. Aeroplano com
dois planos de apoio.

bi.po.lar adj. Com dois polos.
bi.quei.ra sf. Ponteira.

bir.ra sf. Teima; arrufo; zanga.

bir.rar vi. Ter birra; teimar com
insistência.
bi.ru.ta sf. Aparelho usado
nos aeródromos para
indicar a direção do vento;
adj. (indivíduo) amalucado,
adoidado.
bis adj. Duas vezes; interj.
outra vez!
bi.sar vt. Repetir.

bi.sa.vó sm. Mãe do avô ou
avó.

bi.sa.vô sm. Pai do avô ou avó.
bis.bi.lho.tar vi. Mexericar.

bis.bi.lho.tei.ro sm. Intrigante.
bis.ca sf. Jogo de cartas; fam.
pessoa falsa; patife.

B

• bobina

bis.ca.te sm. Serviço avulso; sf.
gír. meretriz.
bis.ca.te.ar vi. Fazer ou viver
de biscate.
bis.coi.to sm. Bolacha.

bis.na.ga sf. Tubo de folha de
chumbo ou plástico usado
como embalagem de pasta
dentifrícia, cosméticos em
pasta, etc.
bis.ne.to sm. Filho de neto
ou neta.

bi.so.nho adj. Inexperiente.
bis.pa.do sm. Diocese.

bis.par vt. Lobrigar; vp. fugir;
escapar.
bis.po sm. Prelado de uma
diocese; peça de xadrez.

bis.sex.to adj. Diz-se do ano
de 366 dias que acontece de
quatro em quatro anos.
bis.se.xu.al adj. Hermafrodita.
bis.tu.ri sm. Instrumento para
operações cirúrgicas.

bi.tá.cu.la sf. Caixa de bússola.
bi.te sm. inform. Unidade
de medida de informação,
igual à menor quantidade
de informação que pode
ser transmitida por um
sistema; unidade de medida
de informação igual a esta
quantidade; dígito binário.
bi.to.la sf. Padrão; modelo;
largura da via férrea.

bi.zar.ro adj. Garboso; gentil;
elegante; extravagante,
esquisito.
bla.bla.blá sm. gír. Conversa
fiada; conversa sem
conteúdo.
blas.fe.mar vt. e i. Dizer
blasfêmias.

blas.fê.mia sf. Palavras que
ofendem a divindade ou a
religião; ofensa dirigida contra
pessoa ou coisa respeitável.
bla.so.nar vt. e i. Alardear,
ostentar.

bla.te.rar vt. Apregoar;
vociferar; xingar; soltar a voz
(o camelo).
ble.cau.te sm. Escurecimento
completo; Expediente para

deixar tudo às escuras como
precaução contra ataques
aéreos.

ble.far vi. Enganar no jogo,
simulando ter boas cartas.
ble.fe sm. Logro, engano.

blin.dar vt. Revestir de chapas
de aço.

blo.co sm. Porção sólida de
substância pesada; conjunto
de folhas de papel unidas
na margem superior; grupo
carnavalesco; reunião
de pessoas com objetivo
comum; cada um dos prédios
de um conjunto residencial.
blo.que.ar vt. Cercar; sitiar.

blu.sa sf. Peça do vestuário
feminino.

bo.a.te sf. Casa noturna com
bar e pista de dança.
bo.a.to sm. Notícia falsa.

bo.a-fé sf. Sinceridade, modo
de agir bem-intencionado;
certeza de agir sem ofender
a lei.
bo.a-pin.ta adj. Pessoa
elegante, que causa boa
impressão.

bo.a-vi.da s2g. Pessoa pouco
dada ao trabalho, mas que
gosta de viver com conforto.
bo.as-fes.tas sf. us. pl.
Cumprimentos e felicitações
por ocasião do Natal ou do
início do ano.

bo.as-vin.das sf. us. pl.
Expressão de contentamento
pela chegada de alguém.
bo.ba.gem sf. Tolice; fato ou
palavra inconveniente.
bo.be.ar vi. Portar-se como
bobo; deixar-se lograr.

bo.bi.na sf. Grande rolo de
papel usado para impressão;
fio metálico enrolado em um
carretel ou outra estrutura
para oferecer resistência
à passagem de corrente;
pequeno cilindro de plástico
ou madeira, com rebordos,
e onde se enrolam fios
sintéticos, de algodão, etc.
para trabalhos manuais.
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B
bobo

bo.bo sm. Tolo; palerma.

bo.ca sf. Cavidade por onde se
ingerem alimentos; abertura.
bo.ca-de-si.ri sf. Silêncio;
discrição; reserva; interj.
serve para pedir silêncio.

bo.ca.do sm. Porção que cabe
na boca; pedaço.

bo.cal sm. Abertura de frasco,
vaso, etc.; peça de metal que
serve de embocadura para
certos instrumentos de sopro.
bo.çal adj. Grosseiro; estúpido.
bo.ca-li.vre s2g. Reunião de
entrada livre e na qual se
servem comidas e bebidas.
bo.ce.jar vi. Dar bocejos.

• bombardeio

bo.ê.mio adj. Da ou relativo
à Boêmia (antiga TchecoEslováquia); que leva
vida desregrada; estroina,
doidivanas.

bo.fe.ta.da sf. Tapa desferido
na face.

bo.fe.tão sm. Grande bofetada;
sopapo.

boi sm. Raça de animal
quadrúpede, ruminante,
mamífero, provido de par de
chifres ocos e permanentes; o
touro castrado.
bói sm. Menino ou rapaz que
trabalha em empresas,
executando serviços
externos.

bo.ce.jo sm. Abrimento
involuntário da boca.

boi.a (ói) sf. Corpo flutuante,
preso ao fundo, para servir de
baliza; bras. comida.

bo.che.char vt. Agitar líquido
(medicamentoso ou não)
na boca movimentando as
bochechas.

boi.a.dei.ro sm. Condutor de
boiada; negociante de gado.

bo.che.cha sf. Parte mais
saliente do rosto.

bo.che.cho sm.. Ato de
bochechar; o líquido com que
se faz bochecho.
bó.cio sm. Hipertrofia da
glândula tireoide; pop. papo;
papeira.
bo.có adj. Parvo; simplório.

bo.da sf. tb. us. no pl.
Celebração de casamento;
banquete para celebrar um
casamento.

bo.de sm. O macho da cabra;
matula, farnel; pop. confusão;
situação embaraçosa;
homem muito feio; indivíduo
libidinoso; bode expiatório:
pessoa sobre quem recaem
as culpas alheias.
bo.de.ga sf. Taberna; pequeno
armazém de secos e
molhados; fam. comida
grosseira.

bo.do.que sm. Arco para atirar
bolas de barro ou pedras;
atiradeira.
bo.ê.mia sf. Vida airada;
vadiagem; pândega,
estroinice.

boi.a.da sf. Manada de bois.

boi.a-fri.a (ói) adj. e s2g.
Trabalhador rural sem vínculo
empregatício, que presta
serviços temporários e come
fria a comida que leva para o
local de trabalho.
boi.ar sf. Flutuar; sobrenadar.
boi.co.tar vt. Recusa
sistemática de relações
sociais ou comerciais como
forma de punição.

boi.na sf. Boné chato sem pala.
bo.jar vt. e i. Fazer bojo; tornar
bojudo.
bo.jo sm. Convexidade de
qualquer coisa; barriga.
bo.ju.do adj. Barrigudo;
enfunado.

bo.la sf. Qualquer corpo
esférico; objeto esférico de
plástico, borracha, couro,
etc., maciço ou inflado de ar
comprimido, para ser usado
em jogos ou modalidades
esportivas.

bo.la.cha sf. Bolo chato e seco
de farinha; fam. bofetada.

bo.la.da sf. Pancada com bola;
monte de dinheiro, no jogo;
grande soma de dinheiro.

bo.lar vt. e i. pop. Planejar;
arquitetar; imaginar.

bo.le.ar vt. Dar forma de bola.

bo.lei.a (éi) sf. Assento de
cocheiro; assento ou cabina
do motorista.

bo.le.ro sm. Dança espanhola;
a música dessa dança;
espécie de casaco curto
usado por cima da blusa.

bo.le.tim sm. Notícia resumida;
publicação periódica; registro
de currículo escolar.

bo.lha sf. Empola na pele;
bola de ar nos líquidos em
movimento, ebulição ou
fermentação.

bo.li.che sm. Jogo de origem
espanhola, que hoje consiste
em tentar derrubar com uma
bola, através de uma pista
longa, 10 pinos.
bó.li.de sf. Aerólito.

bo.lo sm. Massa de farinha,
ovos, leite, sal ou açúcar, etc.,
a qual é cozida ou frita; soma
em dinheiro; ajuntamento de
pessoas; rolo, confusão.
bo.lor sm. Mofo; bafio.

bo.lo.ren.to adj. Cheio de bolor.
bo.lo.ta sf. Fruto de carvalho.

bol.sa sf. Saquinho de trazer
o dinheiro; recipiente de
plástico, lona, pano, couro,
etc. com fechamento (em
zíper, botão, etc.) utilizado
para diversos fins; instituição
autorizada pelo governo,
onde se reúnem corretores
para tratarem de operações
financeiras.
bol.so sm. Algibeira.

bom adj. Benévolo, salutar.

bom.ba sf. Projétil; máquina
para elevar líquidos; pop.
reprovação em exame; fig.
acontecimento inesperado e
sensacional; certo doce feito
com farinha, açúcar, ovos e
leite e recheado com creme.

bom.bar.de.ar vt. Lançar
bombas contra.

bom.bar.dei.o sm. Ataque com
bombas.
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bombardeiro

bom.bar.dei.ro sm. Avião de
bombardeio.

bom.bás.ti.co adj. Estrondoso;
pretensioso (discurso, estilo).
bom.bei.ro sm. Pessoa
que trabalha em uma
instituição de assistência
pública encarregada de
combater incêndios e fazer
salvamentos em todo tipo de
catástrofe pública.
bom.bo sm. Tambor grande;
bumbo.

bom-bo.ca.do sm. Doce
preparado com gemas de
ovos, açúcar, leite de coco
e fubá.

bom.bom sm. Doce de
chocolate; bala confeitada.

bom.bo.nei.ra sf. Recipiente
com tampa onde se guardam
doces, balas, bombons, etc.

bom.bor.do sm. Lado esquerdo
do navio.
bo.na.chão adj. Complacente.
bo.nan.ça sf. Bom tempo no
mar; serenidade.
bon.da.de sf. Benevolência.

bon.de sm. Antigo veículo
elétrico de transporte coletivo,
sobre trilhos.
bo.né sm. Peça para cobertura
da cabeça sem abas e de
copa redonda.

bo.ne.ca sf. Brinquedo feito de
plástico, celuloide, pano, etc.,
que imita um ser humano
em pequenas dimensões
(em geral um bebê ou uma
criança); bola de algodão
envolta em tecido, usada para
espalhar tinta ou verniz.
bo.ne.co sm. Brinquedo de
criança, imitando menino
ou rapaz; projeto gráfico de
um livro.
bo.ni.fi.ca.ção sf. Gratificação.
bo.ni.fi.car vt. Gratificar.
bo.ni.fra.te sm. Títere; pessoa
que se deixa manipular pelos
outros.
bo.ni.to adj. Agradável à vista,
lindo, belo, formoso.

B

• botar

bo.no.mi.a sf. Qualidade
do que é bom, simples,
complacente.
bô.nus sm. Prêmio extra.
bon.zo sm. Sacerdote budista.
bo.que.jar vt. e i. Proferir entre
dentes; falar, contar; falar
mal; bocejar.
bor.bo.tão sf. Jorro, golfada de
líquido saindo de um lugar.
bo.qui.a.ber.to adj. Pasmado.
bor.bu.lha sf. Empola; bolha.
bor.bu.lhar vt. e i. Sair em
borbulhas ou bolhas; sair com
ímpeto.
bor.da sf. Margem; orla.
bor.da.dei.ra sf. Mulher que faz
bordados.
bor.da.do sm. Lavor feito em
relevo, sobre tecido, à mão
ou máquina.
bor.da.du.ra sf. Efeito de
bordar; ornato; vinheta.
bor.dão sm. Cajado; fig.
proteção, arrimo; frase ou
palavra que se costuma
repetir muitas vezes.
bor.dar vt. e i. Trabalhar em
bordados; fazer desenhos em
relevo, à máquina ou agulha.
bor.del sm. Prostíbulo.
bor.de.rô sm. Relação de
títulos de crédito que o cliente
entrega aos bancos para
operações de desconto,
cobrança, etc.
bor.do sm. Costado de navio.
bor.do.a.da sf. Golpe de
bordão.
bo.re.al adj. Ao lado do Norte;
ártico.
bo.res.te sm. Estibordo.
bor.la sf. Ornamento pendente,
de passamanaria, usado no
vestuário, em cortinas, etc.,
tufo redondo de fios; barrete
de doutor;
bor.nal sm. Saco de provisões
que se leva a tiracolo.
bor.ra sf. Sedimento.

bor.ra-bo.tas sm. Indivíduo
desprezível, indigno, sem
caráter.

bor.ra.cha sf. Goma elástica
obtida do látex de muitas
plantas tropicais; pequeno
bloco dessa substância que
serve para apagar traços da
escrita ou do desenho.
bor.ra.chei.ra sf. Bebedeira.

bor.ra.chei.ro sm. Consertador
de pneus.
bor.ra.cho sm. Ébrio; filhote
de pombo.

bor.ra.dor sm. Livro comercial;
caderno de rascunho.
bor.ra.lho sm. Brasas acesas
cobertas de cinza.
bor.rão sm. Mancha de tinta;
rascunho; esboço.
bor.rar vt. Sujar de tinta.

bor.ras.ca sf. Tempestade de
vento e chuva; furacão.

bor.re.gar vi. Soltar (o carneiro)
seu vagido.
bor.re.go sm. Cordeiro de
um ano.

bor.ri.far vt. Molhar com
borrifos; salpicar com água.
bos.que sm. Mata; arvoredo
espesso e de grande
extensão.

bos.que.jar vt. Fazer esboço;
delinear; planear.

bos.sa sf. Corcova, corcunda;
inchação resultante de
pancada; propensão, aptidão,
jeito.
bo.ta sf. Calçado de cano alto.

bo.ta-fo.ra sm. Festa de
despedida; lançamento de um
navio na água; local onde se
jogam restos de materiais de
construção.
bo.tâ.ni.ca sf. Ciência que
estuda o reino vegetal.

bo.tâ.ni.co sm. Cientista que se
dedica à Botânica.
bo.tão sm. Estado da flor
antes de desabrochar; peça
de aviamento usada em
vestuário.
bo.tar vt. Deitar; lançar; pôr.
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B
bote

bo.te sm. Pequeno barco a
remo; cutilada; ataque.
bo.te.co sm. Pequeno
botequim.
bo.te.lha sf. Garrafa.

bo.te.quim sm. Café; bar.
bo.ti.ca sf. Farmácia.

bo.ti.cão sm. Tenaz para
extração de dente.

bo.ti.cá.rio sm. Dono de botica.
bo.ti.ja sm. Vaso de barro.
bo.ti.jão sm. Bujão.

bo.ti.na sf. Bota de cano curto.

• brilhar

bra.gui.lha sf. Abertura à frente
de calças, calções, ceroulas,
etc.
brai.le sm. Sistema de escrita
em relevo para os cegos
lerem.

brâ.ma.ne sf. Sacerdote hindu,
membro da mais elevada
casta hindu.

bra.mi.do sm. Rugido de feras;
grito ou som forte.
bra.mir sm. Soltar bramidos.
bran.co adj. A cor da neve;
alvo; sm. a cor branca.

bo.to sm. Grande mamífero da
família dos botídeos, marinho
ou fluvial.

bran.cu.ra sf. A cor branca;
alvura.

bo.xe sm. Pugilismo; cada um
dos compartimentos de uma
cavalariça; compartimento do
banheiro destinado ao banho
de chuveiro.

bran.do adj. Mole; tenro.

bo.vi.no adj. Próprio do boi.

bo.xe.a.dor sm. Lutador de
boxe.
bra.bo adj. Bravo.

bra.ça sf. Antiga medida de
comprimento equivalendo a
10 palmos ou 2,2 m.

bra.ça.da sf. O que os braços
podem conter; movimento de
natação.
bra.ça.dei.ra sf. Correia por
onde se enfia o braço;
presilha.

bra.çal adj. Diz-se da atividade
que se faz com a força dos
braços.
bra.ce.jar vi. Movimentar os
braços; agitar, movimentar.
bra.ce.le.te sm. Pulseira.

bra.ço sm. Membro superior
do corpo humano; fig. poder;
sustentáculo.

bra.dar vi. Exclamar em brados;
gritar; protestar.
bra.do sm. Grito veemente;
clamor; reclamação enérgica
em voz alta.
bra.gan.te.ar vi. Levar vida de
libertinagem.
bra.gas sf. pl. Calções.

bran.dir vt. Agitar com a mão;
sacudir; mover.
bran.du.ra sf. Suavidade.

bran.que.ar vt. Tornar branco;
alvejar; envelhecer.
bran.que.jar vi. Alvejar.

brân.quia sf. Guelra; aparelho
respiratório dos animais
aquáticos.

bran.qui.dão sf. Brancura.
bra.sa sf. Carvão
incandescente; ardor.

bra.são sm. Escudo de armas.
bra.sei.ro sm. Fogareiro.

bra.si.lei.ris.mo sm. Expressão
usada por brasileiro.
bra.si.lei.ro sm. O natural do
Brasil; adj. relativo ao Brasil.

bra.si.li.a.na sf. Coleção de
estudos, livros ou publicações
acerca do Brasil.
bra.si.li.da.de sf. Amor
patriótico ao Brasil.

bra.si.no adj. Cor de brasa.
bra.va.ta sf. Fanfarronada.
bra.va.te.ar vt. Ameaçar; vi.
contar bravatas; blasonar.
bra.ve.jar vi. Esbravejar.
bra.ve.za sf. Ferocidade.
bra.vi.o adj. Selvagem; feroz.
bra.vo adj. Valente; arrojado;
interj. exprime aplauso.
bra.vu.ra sf. Valentia.

bre.car vt. Frear; fazer parar.
bre.cha sf. Rombo produzido
em muralha; lacuna.
bre.chó sm. Loja onde se
vendem roupas, sapatos e
bijuterias usados.
bre.jei.ro sm. Vadio; velhaco;
adj. malicioso; arteiro.
bre.jo sm. Pântano; terreno
alagadiço.
bre.nha sf. Floresta espessa;
fig. confusão, complicação;
segredo; recesso.
bre.que sm. Freio.
breu sm. Substância
semelhante ao pez negro.
bre.ve adj. De pouca duração;
rápido, transitório; pequeno,
curto; conciso; resumido; sm.
bras. escapulário que contém
uma oração, bentinho; adv.
em pouco tempo; cedo.
bre.vê sm. Diploma conferido
aos que terminam o curso de
aviação.
bre.vi.á.rio sm. Livro de
orações.
bri.ca.bra.que sm. Conjunto
de velhos objetos de arte,
artesanato, mobília, louça,
etc.; casa comercial onde
se vendem e compram tais
objetos.
bri.da sf. Rédea; freio.
bri.dar vt. Pôr brida em;
reprimir; refrear.
bri.ga sf. Luta; discussão.
bri.ga.da sf. Corpo militar
formado por dois ou mais
regimentos.
bri.ga.dei.ro sm. Comandante
de uma brigada; doce feito à
base de leite condensado e
chocolate em pó.
bri.gar vi. Ter brigas; lutar.

bri.lhan.te adj. Que brilha;
ilustre; magnífico; sm.
diamante lapidado.

bri.lhar vi. Irradiar luz, fulgurar;
reluzir; distinguir-se;
sobressair.
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brilho

bri.lho sm. Luz viva do fogo;
esplendor; vivacidade.
brim sm. Tecido muito
resistente de algodão ou
linho.

brin.ca.dei.ra sf. Ação de
brincar, brinquedo; zombaria.

brin.ca.lhão adj. e sm. Que, ou
o que é amigo de brincar.
brin.car vi. Divertir-se
infantilmente; entreter-se,
folgar; não levar as coisas a
sério; zombar; .
brin.co sm. Pingente para
as orelhas; objeto para
as crianças brincarem,
brinquedo; fig. pessoa ou
coisa bem feita, elegante,
bonita.

brin.dar vt. e i. Beber à saúde
de; presentear.
brin.de sm. Ação de brindar;
palavras de saudação a
alguém no ato de beber;
presente.
brin.que.do sm. Objeto que
serve para as crianças
brincarem; divertimento;
passatempo.

bri.o sm. Orgulho; senso de
dignidade; respeito íntimo.

bro.chu.ra sf. Arte de brochar
livros; livro brochado; capa de
livro, em papel cartolina.

bru.tal adj. Grosseiro, rude,
selvagem; violento.

bro.ma adj. Grosseiro; de
má qualidade; sm. homem
estúpido.

bru.to adj. Rude; grosseiro;
sem desconto.

bró.co.lis ou bró.co.los sm.
Planta hortense, semelhante
à couve-flor.

bro.mar vt. Estragar; deitar a
perder.

bron.co adj. Tosco; grosseiro.
brôn.quio sm. Cada um dos
canais em que se bifurca a
traqueia e que se ramificam
nos pulmões levando-lhes
o ar.

bron.qui.te sf. Inflamação dos
brônquios.
bron.ze sm. Liga de cobre,
zinco e estanho; qualquer
obra feita com essa liga;
fig. sino.
bron.ze.ar vt. Dar cor de
bronze; amorenar a pele.

brôn.zeo adj. De bronze; duro
como ele ou da sua cor.
bro.que.ar vt. Brocar.

bro.tar vt. e i. Produzir; lançar;
desabrochar, germinar; surgir.

bri.sa sf. Aragem; vento ameno.

bro.to sm. Rebento; gomo;
bras. moça nova, bonita.

bri.tâ.ni.co adj. e sm. Inglês.

bro.xa sf. Pincel grosseiro para
caiação.

bri.ta.dei.ra sm. Máquina para
quebrar pedras.
bri.tar vt. Quebrar pedras em
fragmentos; triturar.
bro.a sf. Pão de milho.

bro.ca sf. Verruma grossa;
doença do café.

bro.ca.do sm. Tecido de seda
com bordados em relevo.

B

• bugio

bro.to.e.ja sf. Erupção da pele.

bru.a.ca sf. Mala de couro
cru; pop. mulher feia e má;
prostituta.

bru.ços el. da loc. de bruços:
com o ventre e os olhos
voltados para o chão.

bru.ta.li.zar vt. e vp. Tornar(se) bruto ou estúpido;
embrutecer(-se); vt. tratar
com brutalidade, seviciar.

bru.xa sf. Feiticeira.

bru.xa.ri.a sf. Feitiçaria.
bru.xo sm. Feiticeiro.

bru.xu.le.an.te adj. Que
bruxuleia; tremeluzente.

bru.xu.le.ar vi. Tremeluzir;
brilhar fracamente.

bu.cal adj. Concernente à boca.

bu.cha sf. Pano para apertar
a carga das armas de fogo;
tampão; peça de plástico para
aumentar o poder de fixação
de um parafuso, prego, etc.;
esponja usada para banho.

bu.cho sm. Estômago de
animais; mulher repulsiva.
bu.cle sm. Anel de cabelo.

bu.ço sm. Penugem sobre o
lábio superior.
bu.có.li.co adj. Pastoril.

bu.dis.mo sm. Doutrina
religiosa e social de Buda.

bu.dis.ta sm. Adepto do
budismo.

bu.ei.ro sm. Cano para água de
esgoto; respiradouro.
bu.fão sm. Fanfarrão; bobo.

bu.far vt. e i. Soprar com força.
bu.fa.ri.nhei.ro sm. Mascate.

bu.fê ou bu.fe.te sm. Aparador;
serviço de bebidas e de
iguarias.
bu.fo sm. Sopro forte; adj.
burlesco; grotesco.

bro.car vi. Furar com broca.

bru.ma sf. Atmosfera chuvosa;
cerração; neblina; mistério;
incerteza.

bro.cha sf. Certo prego de
cabeça chata e larga.

bru.ni.do adj. Polido; lustroso.

bu.ga.lho sm. Galha de
carvalho; globo ocular.

bru.no adj. Sombrio; escuro;
pardo, infeliz.

bu.gi.gan.ga sf. Bagatela; coisa
de pouco valor.

bro.car.do sm. Provérbio.

bro.char vt. Pregar com
brochas; costurar os
cadernos de um livro.

bro.che sm. Joia com presilha,
usada pelas damas.

bru.mal adj. Nevoento;
brumoso; sombrio.

bu.fo.ne.ar vi. Gracejar; fazer
papel de bufão.

bru.nir vt. Tornar brilhante; polir.

bu.gi.a sf. Vela de cera.

brus.co adj. Áspero; súbito;
imprevisto.

bu.gi.o sm. Mono; feio e
engraçado; imitador.
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bugre

bu.gre sm. Índio selvagem.

bu.jão sm. Recipiente para
armazenamento de produtos
voláteis; recipiente para
entrega de gás a domicílio.
bu.la sf. Carta com decreto
papal; explicação
impressa que acompanha
medicamento.

bu.le sm. Vaso esferoidal, em
geral com asa e bico, para o
serviço de chá ou café.
bu.le.var sm. Rua larga, com
árvores; avenida.

bu.lha sf. Barulho; desordem.

bu.lhu.fas ou bu.lu.fas pron.
indef. Coisa nenhuma, nada.

bu.lí.cio sm. Rumor
prolongado; movimento ativo.
bu.li.ço.so adj. Inquieto.

bu.lir vt. e i. Agitar de leve;
mexer; excitar.

bum.bo sm. Tambor grande,
zabumba.

bu.quê sm. Punhado de flores
em ramalhete.

bu.ra.co sm. Abertura; orifício.
bur.bu.ri.nho sm. Tumulto.

bu.rel sm. Tecido grosseiro de
lã; hábito de frade.
bur.go sm. Vila; aldeia.

• byte

bur.guês sm. Representante da
classe média; adj. próprio da
burguesia.
bur.gue.si.a sf. A classe média.
bu.ril sm. Instrumento com
pontas de aço para trabalhos
de gravura.
bu.ri.lar vt. Trabalhar com buril;
fig. rendilhar frases.
bur.la sf. Fraude; logro.
bur.lar vt. Enganar; lograr.
bur.les.co adj. Caricato.
bu.ro.cra.ci.a sf. A classe
do funcionalismo público;
administração com
excesso de formalidades,
papelada, etc.
bu.ro.cra.ta sm. Empregado
público.
bur.ra sf. Fêmea de burro; cofre
de guardar dinheiro.
bur.ra.da sf. Quantidade de
burros; asneira.
bur.ri.ce sf. Disparate.
bur.ro sm. Jumento; asno; adj.
estúpido; ignorante.
bus.ca sf. Procura; pesquisa.
bus.ca-pé sm. Dispositivo
pirotécnico que, após
ziguezaguear rente ao chão,
estoura.
bus.car vt. Procurar; investigar;
recorrer a.

bu.sí.lis sm. O ponto difícil de
qualquer coisa.

bús.so.la sf. Agulha magnética
para orientação.

bus.ti.ê sm. Corpete sem alça.
bus.to sm. Parte superior do
corpo desde a cintura.

bu.tim sm. Aquilo de que o
vencedor se apropria, após
derrotar o inimigo; o produto
do roubo; o que foi roubado
ou saqueado; o que foi
caçado; lucro.

bu.ti.que sf. Pequena loja,
requintada, onde são
vendidas roupas e bijuterias.
bu.zi.na sf. Trombeta curva
usada em caçada; aparelho
para sinalização acústica.
bu.zi.nar vi. Tocar buzina.

bú.zio sm. Concha de molusco;
trombeta; mergulhador.
bu.zu.go sm. bras. Coisa malacabada.
byte sm. Sequência
constituída de um número
fixo de bites adjacentes,
considerada como unidade
básica de informação, e
cujo comprimento
geralmente é constituído
por 8 bites.
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