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CC
c sm. Terceira letra do alfabeto.
cá adv. Aqui; neste lugar.
cã sf. Cabelo branco.
ca.a.tin.ga sf. Tipo de 

vegetação característico do 
nordeste, cujas árvores são 
pequenas, espinhosas, que 
perdem as folhas durante o 
período de seca; terra estéril; 
catinga.

ca.ba.ça sf. Fruto do cabaceiro 
que, depois de seco e livre 
das sementes se presta 
como recipiente de líquidos, 
utensílio doméstico, etc.

ca.bal adj. Perfeito; completo; 
pleno; idôneo; suficiente.

ca.ba.la sf. Ciência oculta 
tradicional dos israelitas; 
conluio; intriga.

ca.ba.na sf. Choça; choupana.
ca.ba.ré sm. Casa de diversões 

onde se dança e bebe; clube 
noturno.

ca.baz sm. Cesto de vime ou 
junco, com asa arqueada e 
tampa.

ca.be.ça sf. Parte superior do 
corpo humano que contém 
os olhos, orelhas, boca e 
nariz; parte correspondente, 
superior, do corpo dos 
animais bípedes, e anterior 
do dos outros vertebrados, 
artrópodes, moluscos e 
vermes; a parte do crânio 
coberta de cabelos; 
inteligência memória; 
bom senso, juízo; pessoa 
inteligente; coisas, pessoas 
ou animais considerados 
numericamente; sm. chefe.

ca.be.ça.da sf. Pancada com a 
cabeça; mau passo.

ca.be.ça-de-ven.to s2g. 
Pessoa leviana, imprudente, 
doidivanas.

ca.be.ça-du.ra s2g. Pessoa 
rude, de pouca inteligência; 
teimosa.

ca.be.ça.lho sm. Título de livro 
ou capítulo; parte superior 
da primeira página de um 
jornal ou de outra publicação, 
formada por data, número, 
periodicidade, etc.; título 
destacado de artigo, notícia, 
etc.

ca.be.ce.ar vi. Menear a 
cabeça; deixar pender a 
cabeça por efeito de sono.

ca.be.cei.ra sf. Lugar em que 
se descansa a cabeça (na 
cama); nascente de rio.

ca.be.ci.lha sm. Chefe do 
bando.

ca.be.ço sm. Cume 
arredondado de um monte; 
colina.

ca.be.çu.do adj. Que tem 
cabeça grande; teimoso.

ca.be.dal sm. Conjunto de bens 
que formam o patrimônio 
de alguém; capital; riqueza; 
acervo; fig. conjunto dos bens 
morais ou intelectuais.

ca.be.lei.ra sf. Cabelo crescido; 
cabelo postiço.

ca.be.lei.rei.ro sm. Profissional 
de penteados.

ca.be.lo sm. Pelos que crescem 
na cabeça humana.

ca.be.lu.do adj. Que tem 
muito cabelo; complicado, 
intrincado; imoral, obsceno; 
sm. indivíduo que tem muito 
cabelo ou o traz comprido.

ca.ber vt. Poder estar dentro, 
poder ser contido; poder 
entrar; ser compatível; 
competir, pertencer; tocar em 
partilha ou quinhão.

ca.bi.de sm. Dispositivo de 
madeira, plástico ou arame 
onde são penduradas 
roupas; móvel para pendurar 
chapéus, casacos, etc.

ca.bi.men.to sm. Aceitação; 
admissão; ensejo; 
conveniência.

ca.bi.na sf. Camarote; 
compartimento para 
passageiros em navios 
ou trens; boxe; guarita; 
compartimento fechado de 
um avião, para tripulação, 
carga ou passageiros; 
compartimento destinado a 
comunicações telefônicas.

ca.bis.bai.xo adj. Com a 
cabeça baixa; pesaroso.

ca.bo sm. Parte de um 
instrumento por onde ele é 
empunhado ou manejado; 
corda grossa de navio; feixe 
de fios metálicos isolados 
usado em telecomunicações; 
extremidade de terra que 
avança mar adentro; posto 
do exército.

ca.bo.clo sm. Indígena; mestiço 
de branco com índio.

ca.bo.gra.ma sm. Telegrama 
remetido por cabo submarino.

ca.bor.tei.ro adj. e sm. Diz-se 
do, ou o indivíduo velhaco.

ca.bo.ta.gem sf. Navegação 
costeira.

ca.bo.ti.no adj. e sm. Que, 
ou quem se autopromove; 
mau comediante; charlatão; 
hipócrita.

ca.bra sf. Fêmea do bode; 
pequeno guindaste; sm. 
mestiço de mulato e negra; 
capanga; cangaceiro.

ca.bra-ce.ga sf. Jogo infantil.
ca.bra-ma.cho sm. Valentão.
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ca.brei.ro sm. Pastor de 
cabras; adj. esperto; 
desconfiado.

ca.bres.to sm. Couro de 
amarrar cavalgaduras pela 
cabeça; freio.

ca.bril sm. Curral de cabras; 
adj. áspero; agreste.

ca.brim sm. Pele curtida de 
cabra.

ca.bri.o.la sf. Cambalhota.
ca.bri.o.lar vi. Pular; saltar.
ca.bri.to sm. Pequeno bode.
cá.bu.la sm. Colegial que 

faz gazeta; mau aluno; adj. 
astucioso; manhoso.

ca.bu.lar vi. Faltar às 
obrigações escolares.

ca.bu.lo.so adj. Azarento.
ca.bu.ré sm. Mestiço de índio 

e negro; espécie de coruja 
pequena.

ca.ça sf. Ação de caçar; os 
animais caçados; busca, 
perseguição; sm.  forma red. 
de avião de caça. 

ca.ça-bom.bar.dei.ro sm. Avião 
de bombardeio que transporta 
bombas.

ca.ça.da sf. Excursão de 
caçadores; caça.

ca.ça.dor adj. e sm. Que, ou 
aquele que caça por prazer 
ou profissão.

ca.ça-do.tes sm.2n. Indivíduo 
pobre que procura enriquecer 
casando com moça rica.

ca.çam.ba sf. Balde para tirar 
água dos poços.

ca.ça-mi.nas sm. Navio de 
guerra que localiza e destrói 
minas submarinas lançadas 
pelo inimigo, rolo compressor 
colocado à frente de um 
carro de combate com o fim 
de destruir minas anticarro 
postas no caminho pelo 
inimigo.

ca.ça-ní.queis sm. Máquina 
que proporciona, ou não, 
prêmio àquele que lhe 
introduziu uma moeda.

ca.ção sm. Tubarão.
ca.ça.po sm. Coelho novo.

ca.çar vt. Perseguir ou apanhar 
(aves e outros animais); 
procurar.

ca.ca.re.co sm. tb. us. no pl. 
Trastes velho e/ou muito 
usado.

ca.ca.re.jar vi. Cantar 
(a galinha); tagarelar, 
enfadando; fazer muito alarde 
de coisa de pouca monta; dar 
gargalhada.

ca.ca.re.jo sm. Canto da 
galinha; fig. tagarelice.

ca.ca.ri.a sf. Monte de cacos.
ca.ça.ro.la sf. Panela; frigideira 

com tampa.
ca.ça-sub.ma.ri.no sm. 

Pequeno navio de combate 
para patrulha, escolta ou 
defesa costeira.

ca.cau sm. Fruto do cacaueiro; 
pó obtido a partir dos extratos 
desse fruto e utilizado na 
alimentação.

ca.ce.ta.da sf. Pancada com 
cacete; bordoada.

ca.ce.te sm. Pedaço de pau 
com uma das pontas mais 
grossa; bras. pop. pênis; 
adj.2g. maçante, aborrecedor, 
importuno.

ca.ce.te.ar vt. Espancar com 
cacete; importunar, chatear.

ca.cha.ça sf. Aguardente 
feita da borra do melaço 
fermentada e destilada.

ca.cha.cei.ro sm. Aquele que 
é dado ao uso abusivo da 
cachaça.

ca.cha.ço sm. A parte posterior 
do pescoço; reprodutor suíno.

ca.cha.lo.te sm. Espécie de 
baleia.

ca.chê sm. Pagamento feito 
a artista ou pessoa que 
participe de algum espetáculo 
público ou comercial.

ca.che.ar vi. Cobrir-se de 
cachos; produzir cachos; 
tornar-se cacheado (o 
cabelo).

ca.che.col sm. Agasalho longo 
e estreito para o pescoço.

ca.chim.bar vi. Fumar 
cachimbo.

ca.chim.bo sm. Aparelho para 
fumar, com fornilho para 
colocar tabaco e um tubo por 
onde se aspira o fumo.

ca.chi.nar vi. Rir às 
gargalhadas, por desprezo.

ca.cho sm. Conjunto de flores 
ou frutos pedunculados e 
dispostos num eixo comum; 
anel de cabelo.

ca.cho.ar vi. Formar cachoeira.
ca.cho.ei.ra sf. Queda d’água; 

catarata.
ca.cho.la sf. Juízo; 
ca.chor.ra.da sf. Bando de 

cachorros; súcia, malta; má 
ação; canalhice.

ca.chor.ro sm. Cão novo e 
pequeno; bras. qualquer cão; 
pop. canalha.

ca.chor.ro-do-ma.to sm. 
Certo mamífero carnívoro, 
da família dos canídeos, de 
coloração pardo-cinzenta, 
tem o dorso, cauda, focinho e 
garganta negros.

ca.chor.ro-quen.te sm. 
Sanduíche feito com pão 
macio, salsicha quente, purê 
de batata e condimentos.

ca.ci.fe sm. No jogo, quantia 
equivalente à entrada de 
cada jogador; competência; 
trunfo; recurso; condição.

ca.cim.ba sf. Cova feita no 
leito de um rio temporário ou 
de terrenos úmidos, na qual 
a água se acumula como 
num poço.

ca.ci.que sm. Chefe de índios; 
fig. e pej. mandachuva.

ca.co sm. Pedaço de louça 
quebrada; traste sem 
valor; pessoa envelhecida , 
encarquilhada; gír. frase ou 
palavra que um ator ou atriz 
introduz de improviso em 
suas falas.

ca.ço.a.da sf. Zombaria; troça.
ca.ço.ar vt. e i. Zombar.
ca.co.é.pia sf. Pronúncia 

viciada; erro de pronúncia.
ca.co.e.te sm. Contrações 

repetidas e involuntárias dos 
músculos do corpo; tique; 
mania; vício renitente.
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ca.có.fa.to sm. Palavra 
obscena ou descabida 
resultante do encontro de 
fonemas ou sílabas.

ca.co.gra.fi.a sf. Erro de grafia.
cac.to sm. Designação 

dada às plantas da família 
das cactáceas, de caule 
suculento, esférico ou 
anguloso, em geral coberto 
por espinhos, com poucas 
folhas ou sem elas, que dão 
flores e são extremamente 
resistentes às secas.

ca.çu.la sm. O mais moço dos 
filhos.

ca.cun.da sf. Dorso; costas.
ca.da pron. indef. Qualquer.
ca.da.fal.so sm. Patíbulo.
ca.dar.ço sm. Fita estreita; 

cordão.
ca.das.tro sm. Registro; censo.
ca.dá.ver sm. O corpo morto 

do homem e dos animais em 
geral; defunto.

ca.dê (forma red. de que é feito 
de?) contr. Empregada no 
sentido de onde está?

ca.de.a.do sm. Fecho portátil.
ca.dei.a sf. Corrente de 

elos ou de anéis; algema; 
prisão; sucessão, série não 
interrompida de elementos 
semelhantes.

ca.dei.ra sf. Assento com 
encosto; função de professor; 
cátedra; matéria; sf. pl. 
quadris.

ca.de.la sf. A fêmea do cão.
ca.dên.cia sf. Ritmo.
ca.der.ne.ta sf. Livrinho de 

lembranças; livrinho para 
registro das notas escolares.

ca.der.no sm. Folhas de papel 
cosidas em forma de livro.

ca.de.te sm. Aluno da escola 
militar.

ca.di.nho sm. Vaso que serve 
para fundir metais; crisol.

ca.du.car vt. Tornar-se 
caduco; envelhecer; 
tornar-se desassisado em 
consequência de idade 
avançada; cair em desuso; 
desaparecer; prescrever (lei, 

contrato, etc.) por extinção do 
prazo estabelecido ou falta de 
cumprimento das condições.

ca.du.co adj. Que está prestes 
a cair; que perdeu as forças 
ou a capacidade mental, 
decrépito; frágil; prescrito.

ca.fa.jes.te sm. Indivíduo sem 
escrúpulos, desprezível, 
vulgar.

ca.far.na.um sm. Lugar de 
desordem ou confusão; 
depósito de coisas velhas; 
cafundó.

ca.fé sm. Fruto do cafeeiro; 
infusão preparada com esse 
fruto, depois de torrado e 
moído; porção dessa infusão 
que se serve em xícara, 
caneca, etc.; botequim; bar.

ca.fe.ei.ro sm. Planta que 
produz o café; adj. relativo 
a café.

ca.fe.zal sm. Plantação de 
cafeeiros.

ca.fi.fa s2g.. Pessoa de má 
sorte no jogo.

ca.fi.fe sm. Série de 
contrariedades; mal-estar.

cá.fi.la sf. Caravana; grande 
quantidade de camelos que 
transportam mercadorias; fig. 
corja, súcia, bando.

cáf.ten sm. Aquele que vive à 
custa de prostitutas; aquele 
que explora a prostituição; 
rufião; proxeneta.

caf.ti.na sf. Mulher que explora 
o comércio de meretrizes.

ca.fun.dó sm. Lugar ermo e 
distante, de difícil acesso, em 
geral entre montanhas.

ca.fu.né sm. Ato de coçar 
levemente a cabeça 
de alguém para fazê-lo 
adormecer.

ca.fu.zo sm. Mestiço de negro 
e índio.

cá.ga.do sm. Espécie de 
tartaruga de água doce; 
indivíduo moleirão.

cai.a.que sm. Pequena 
embarcação que se amarra à 
cintura do remador, usada em 
certo tipo de esporte.

cai.ar vt. Pintar com água de 
cal; dar cor branca.

cãi.bra ou câim.bra sf. 
Contração dolorosa dos 
músculos.

cai.bro sm. Barrote que 
sustenta as ripas do telhado.

cai.ça.ra sm. Caipira do litoral 
paulista; malandro.

ca.í.da sf. Queda; decadência.
ca.í.do adj. Abatido; triste.
cai.ei.ra sf. Fábrica de cal; forno 

de olaria.
ca.i.nho adj. Próprio de cão; 

sm. e adj. avarento.
cai.pi.ra s2g. Habitante do 

campo, em particular o de 
pouca instrução e modos 
rudes ou canhestros; 
adj.2g. roceiro; matuto; jeca; 
sertanejo; bras. diz-se do 
indivíduo sem traquejo social.

cai.pi.ri.nha sf. Bebida feita 
com limão, açúcar e cachaça.

cai.po.ra adj. 2g Diz-se do 
indivíduo sem sorte e/ou 
que dá azar; azarado; s2g. 
indivíduo azarado, infeliz.

ca.í.que sm. Pequena 
embarcação de dois mastros.

ca.ir vi. Ir ao chão; descer sobre 
a terra; descer, abaixar, arriar; 
sucumbir, morrer; fraquejar, 
decair; desvalorizar-se 
(título, moeda); ser vítima 
de engodo, deixar-
se iludirentregar-se à 
prostituição; combinar, 
harmonizar, condizer, ir.

cai.rel sm. Orla; debrum.
cais sm. Lugar de um porto 

onde se faz embarque e 
desembarque de passageiros 
e cargas.

cai.xa sf. Receptáculo de 
madeira, papelão, plástico, 
etc., com ou sem tampa, nos 
mais variados tamanhos e 
formatos, destinado a conter 
ou resguardar quaisquer 
objetos ou mercadorias; 
seção de estabelecimento 
encarregada de efetuar 
recebimento e pagamento 
de dinheiro; arca; cofre; 
sm. livro onde se registram 
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entradas e saídas de fundos; 
s2g. pessoa encarregada de 
recebimento e pagamento de 
dinheiro.

cai.xa-al.ta sf. Letra maiúscula; 
s2g. bras. gír. pessoa 
riquíssima.

cai.xa-bai.xa sf. Letra 
minúscula.

cai.xa-de-fós.fo.ros sf. bras. 
Recinto muito pequeno.

cai.xa-dois sm. Controle 
de recursos desviados da 
escrituração legal, com o 
objetivo de sonegá-los à 
tributação fiscal.

cai.xa-for.te sf. Dependência 
resistente ao fogo e a roubos 
onde se guardam dinheiro, 
documentos e outros valores.

cai.xão sm. Caixa grande; 
esquife para defunto.

cai.xei.ro sm. Empregado 
de casa de comércio que 
atende ao balcão; balconista; 
entregador.

cai.xei.ro-vi.a.jan.te sm. 
Empregado que vende 
os produtos de um 
estabelecimento comercial de 
localidade em localidade.

cai.xi.lho sm. Moldura para 
quadros ou vidros de janela.

cai.xo.te sm. Caixa pequena; 
bras. caixa de madeira 
destinada a embalagem; 
caixa; caixão.

ca.ja.do sm. Bordão de pastor; 
bastão; báculo.

cal sf. Óxido de cálcio que 
constitui a base das pedras 
calcárias; substância branca, 
granulada, obtida pela 
calcinação do carbono de 
cálcio e com uso na indústria 
farmacêutica, na indústria 
cerâmica, em argamassas, 
etc.

ca.la sf. Abertura em fruto, 
queijo, etc. para prova.

ca.la.bou.ço sm. Prisão 
subterrânea; cárcere.

ca.la.bre.ar vt. Adulterar; 
misturar; mudar para pior.

ca.la.da sf. Silêncio absoluto.
ca.la.do adj. Silencioso; sm. 

profundidade de navio.

ca.la.fa.te sm. Obreiro de 
calafetagem; vento leste.

ca.la.fe.tar vt. Vedar com 
estopa alcatroada (as 
junturas das embarcações); 
vedar, de qualquer modo, 
frestas ou buracos de.

ca.la.fri.o sm. Arrepio de frio.
ca.la.mi.da.de sf. Grande 

infortúnio público; desgraça 
que persegue uma pessoa 
ou família.

ca.la.mis.trar vt. Frisar, 
encrespar, encaracolar 
(cabelos).

ca.la.mi.to.so adj. Desgraçado; 
funesto; trágico.

ca.lan.dra sf. Máquina com 
cilindros rotativos para alisar 
e acetinar papel, tecido, etc.

ca.lan.drar vt. Passar por 
calandra tecido, papel, 
borracha, etc.

ca.lão sm. Gíria caracterizada 
por linguagem chula.

ca.lar vi. Não falar, estar em 
silêncio; cessar de falar, 
calar-se; não contar o que 
sabe; não ter voz ativa; 
penetrar fundo; gravar; vt. 
impor silêncio, fazer calar; 
abrir cala em (fruto, queijo, 
etc.); encaixar baioneta 
no fuzil.

cal.ça sf. Peça do vestuário, 
masculino ou feminino, que 
cobre a parte inferior do 
tronco, partindo da cintura 
ou um pouco abaixo dela, 
circunda os quadris e, logo 
abaixo da virilha, divide-
se em duas partes que 
irão circundar as pernas 
separadamente; peça do 
vestuário feminino, parecida 
com a descrita anteriormente, 
mas que vai apenas até à 
virilha ou até o início das 
coxas; calcinha; calcinhas.

cal.ça.da sf. Caminho de 
pedras ou cimento para o 
trânsito de pedestres.

cal.ça.do sm. Sapato; qualquer 
resguardo para os pés.

cal.ça.men.to sm. 
Pavimentação de rua.

cal.ca.nhar sm. A parte 
posterior do pé; tacão.

cal.ção sm. Calça apertada que 
não passa da altura do joelho.

cal.car vt. Pisar com os pés; 
esmagar; apertar; oprimir; 
reproduzir exatamente.

cal.çar vt. Meter os pés em 
sapatos, ou em meias; vestir 
calça; pôr luva.

cal.cá.rio adj. Que contém cal, 
ou que é da natureza da cal.

cal.ças sf. pl. O mesmo que 
calça.

cal.ce.tar vt. Calçar ou revestir 
com pedras justapostas.

cal.ci.fi.ca.ção sf. Deposição 
de cálcio no esqueleto 
durante o processo de 
ossificação.

cal.ci.fi.car vt. Dar consistência 
de cal a; vp. sofrer processo 
de calcificação.

cal.ci.nar vt. Reduzir a cal 
viva a carbonato de cálcio 
por meio de temperatura 
elevada; p. ext. aquecer a 
temperaturas muito elevadas; 
reduzir a cinzas ou carvão.

cal.ci.nha sf. tb. us. no pl. Vide 
calça.

cal.ço sm. Cunha, pedaço de 
madeira, pedra, etc., que se 
coloca debaixo de um objeto 
para levantá-lo ou nivelá-lo.

cal.cu.la.do.ra sf. Máquina de 
calcular.

cal.cu.lar vt. Determinar por 
meio de cálculo; computar; 
contar; avaliar, estimar; fazer 
ideia, imaginar; presumir, 
supor; .

cal.cu.lis.ta adj. e s2g. 
Interesseiro; especialista 
em cálculos matemáticos, 
calculador.

cál.cu.lo sm. Resolução de 
uma operação ou combinação 
de operações sobre números 
algébricos; avaliação, 
conjetura; fig. sentimento de 
cobiça, interesse; pedra que 
se forma em certos órgãos 
como vesícula e rins.

cal.da sf. Dissolução de açúcar 
em água a ferver até o ponto 
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de xarope; sf. pl. fonte de 
águas termais.

cal.de.ar vt. Converter em calda 
ou massa; pôr (o ferro) em 
brasa; mestiçar.

cal.dei.ra sf. Qualquer 
recipiente de metal para 
aquecer água, produzir vapor, 
cozinhar alimentos, etc.

cal.dei.rão sm. Panela de 
cozinha; grande caldeira.

cal.do sm. A água nutriente 
em que se cozeu carnes, 
legumes, etc.

ca.le.fa.ção sf. Aquecimento.
ca.le.fa.tor sm. Aquecedor.
ca.lei.dos.có.pio sm. 

Calidoscópio.
ca.le.ja.do adj. Cheio de calos; 

experimentado.
ca.le.jar vt. Tornar caloso, 

formar calos; tornar insensível 
ao sofrimento.

ca.lem.bur sm. Jogo de 
palavras que dá lugar a 
equívocos e trocadilhos.

ca.len.dá.rio sm. Tabela de dias 
do ano, com indicação de 
semanas, meses e, às vezes, 
feriados, festas religiosas 
e fases da lua; folhinha, 
almanaque.

ca.lha sf. Cano para 
escoamento fácil de água dos 
telhados.

ca.lha.ma.ço sm. pop. Livro 
grande e antigo, alfarrábio.

ca.lham.be.que sm. Pequena 
embarcação costeira; carro 
velho.

ca.lhar vi. Convir, ser próprio; 
vt. acontecer, suceder; 
coincidir.

ca.lhau sm. Fragmento de 
rocha; seixo; pedra.

ca.lhor.da sm. Homem 
desprezível; sem-vergonha.

ca.li.brar vt. Medir o calibre.
ca.li.bre sm. Diâmetro 

interior das armas de fogo; 
capacidade; tamanho.

cá.li.ce sm. Copinho com pé; 
vaso sagrado; invólucro 
externo da flor, que contém a 
corola e os órgãos sexuais.

ca.li.ci.da sm. Remédio para 
destruir calos.

cá.li.do adj. Quente; sanguíneo.
ca.li.dos.có.pio sm. Tubo 

com espelhos no interior 
que refletem em múltiplas 
combinações as imagens de 
pequenos objetos coloridos, 
presos ao fundo.

ca.li.fa sm. Chefe muçulmano.
ca.li.gra.fi.a sf. Arte de escrever 

à mão com letra bonita.
ca.lí.gra.fo sm. Pessoa 

especialista em caligrafia.
ca.lis.ta s2g. Profissional que 

remove calos; pedicuro.
cal.ma sf. Serenidade; 

quietação; sossego.
cal.man.te adj. Que acalma; 

sm. remédio que acalma 
determinados distúbios, 
como ansiedade, tosse, etc.; 
sedativo.

cal.mar vt. e i. Acalmar.
cal.ma.ri.a sf. Cessação do 

vento; calor sem vento.
cal.mo adj. Em que há calma; 

quente; sossegado.
ca.lo sm. Concreção dura num 

ponto da pele.
ca.lom.bo sm. Inchaço duro.
ca.lor sm. Quentura, ardor.
ca.lo.ri.a sf. Unidade para 

medir a quantidade de 
calor; quantidade de calor 
necessária para elevar 
de 14,50C a 15,50C a 
temperatura de um grama 
de água.

ca.lo.ro.so sf. Cheio de calor; 
entusiástico; carinhoso.

ca.lo.te sm. fam. Dívida não 
paga.

ca.lo.te.ar vt. Não pagar o que 
se deve a; passar calote em.

ca.lou.ro sm. Novato em 
qualquer atividade; indivíduo 
tímido.

ca.lu.da interj. Silêncio!, psiu!
ca.lú.nia sf. Ato ou efeito de 

caluniar; imputação falsa.
ca.lu.ni.ar vt. Difamar, fazendo 

acusações falsas.
cal.va sf. Parte da cabeça 

desprovida de cabelos.

cal.ví.cie sf. Calva; perda de 
cabelos.

cal.vo adj. Que não tem 
cabelos; careca.

ca.ma sf. Leito de dormir.
ca.ma.da sf. Porção de 

matéria estendida sobre uma 
superfície.

ca.ma.feu sm. Pedra fina com 
figura ou busto em relevo.

ca.ma.le.ão sm. Lagarto dotado 
da faculdade de mudar 
de cor para confundir-se 
com o ambiente e passar 
despercebido de possíveis 
predadores.

câ.ma.ra sf. Quarto; corporação 
de deputados, vereadores ou 
comerciantes; edifício onde 
funciona essa corporação;  
câmera.

ca.ma.ra.da sm. Companheiro; 
colega.

ca.ma.rão sm. Nome comum 
de diversas espécies de 
crustáceos, muito apreciados 
em culinária; ant. nome que 
se dava ao bonde fechado, 
em São Paulo.

ca.ma.rei.ra sf. Criada; aia.
ca.ma.rei.ro sm. Empregado 

de navio que se ocupa da 
limpeza e arrumação dos 
camarotes.

ca.ma.rim sm. Compartimento 
no teatro onde os atores se 
caracterizam.

ca.ma.ri.nha sf. Aposento.
ca.ma.ro.te sm. Aposento em 

navio; compartimento, num 
teatro, para assistentes.

cam.ba.da sf. Porção de 
objetos ou animais enfiados 
ou pendurados em alguma 
coisa; fig. súcia, corja.

cam.ba.do adj. Que tem as 
pernas tortas.

cam.bai.o adj. Cambado; 
cambeta; trôpego.

cam.ba.la.cho sm. Tramoia; 
conluio; trapaça.

cam.ba.le.ar vi. Andar com 
passo inseguro.

cam.ba.lho.ta sf. Reviravolta; 
queda; salto; cambota.
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cam.be.ta adj. Cambaio; coxo; 
manco; sm. índio do Pará.

cam.be.te.ar vi. Andar 
coxeando.

cam.bi.al sf. Papel 
representativo de valor 
em moeda estrangeira; 
adj.2g. referente a títulos 
endossáveis de efeitos 
jurídicos (cheque, nota 
promissória, etc.); relativo a 
câmbio.

cam.bi.an.te adj.2g. Que varia 
gradualmente a cor; furta-cor; 
sm. a cor que varia com a luz.

cam.bi.ar vt. e i. Trocar uma 
moeda por outra; alterar, 
mudar; permutar; vi. mudar 
de opinião, sistema, partido, 
etc.

câm.bio sm. Troca de moedas, 
valores, etc. de um país pelos 
de outro; troca, permuta; 
nos veículos, mecanismo 
que permite alterar as 
engrenagens, a fim de se 
obter diferentes condições de 
rodagem.

cam.bis.ta s2g. O que opera 
transações de câmbio; 
pessoa que vende ingressos 
com ágio, fora das bilheterias 
dos teatros, estádios, etc.

cam.bi.to sm. Pernil de porco; 
perna fina.

cam.bo.ta sf. Cambalhota.
cam.brai.a sf. Tecido muito fino 

de algodão ou de linho.
ca.me.lo sm. Quadrúpede 

ruminante com duas bossas 
no dorso; indivíduo estúpido.

ca.me.lô sm. Comerciante que 
vende na rua, em geral nas 
calçadas.

câ.me.ra sf.  Aparelho para 
fotografar ou filmar; aparelho 
para captar ou gravar as 
imagens da televisão e 
transmiti-las; s2g. pessoa que 
opera a câmara de cinema ou 
de televisão.

ca.mi.nha.da sf. Longo 
percurso feito a pé; jornada.

ca.mi.nhão sm. Veículo de 
carga, com quatro ou mais 
rodas.

ca.mi.nhar vt. Andar; percorrer; 
marchar; seguir; vi. percorrer 
caminho a pé; pôr-se em 
movimento; rodar, seguir; 
progredir; dirigir-se.

ca.mi.nho sm. Estrada; rumo, 
direção, destino; norma de 
proceder; tendência; .

ca.mi.nho.nei.ro sm. Motorista 
profissional de caminhão.

ca.mi.nho.ne.te ou ca.mi.o.ne.
te ou ca.mi.o.ne.ta sf. 
Veículo automóvel para 
transporte de passageiros ou 
pequena carga.

ca.mi.sa sf. Peça do vestuário, 
de linho, algodão ou outro 
tecido leve.

ca.mi.sa-de-vê.nus sf. 
Envoltório de borracha 
utilizado para recobrir o pênis 
durante a relação sexual, 
impedindo, com a retenção 
do esperma, a fecundação 
da mulher e protegendo os 
parceiros de contrair doenças 
sexualmente transmissíveis 
como sífilis e aids.

ca.mi.sa.ri.a sf. Loja ou fábrica 
de camisas.

ca.mi.sei.ra sf. Móvel onde se 
guardam roupas brancas.

ca.mi.si.nha sf. Camisa-de-
vênus.

ca.mi.so.la sf. Vestimenta 
feminina usada para dormir, 
semelhante a um vestido, 
com ou sem mangas; camisa 
comprida, para dormir.

cam.pa sf. Pedra de sepulcro; 
sepultura.

cam.pa.i.nha sf. Pequena 
sineta de mão, dispositivo 
elétrico que se instala na 
porta de residências, em 
relógios despertadores, 
telefones, etc. e que emite 
som característico quando 
acionado.

cam.pa.ná.rio sm. Torre de 
igreja onde estão os sinos.

cam.pa.nha sf. Campo extenso, 
campina; série de operações 
militares durante uma guerra; 
série de esforços para 
obtenção de um resultado 
específico.

cam.pâ.nu.la sf. Vaso de vidro 
em forma de sino; redoma.

cam.pe.ão sm. Defensor; 
paladino; vencedor.

cam.pe.ar vt. Procurar gado no 
mato; procurar; ostentar.

cam.pei.ro adj. Afeito aos 
labores do campo; sm. o 
encarregado de cuidar do 
gado.

cam.pe.si.no adj. Relativo ao 
campo; rural; agreste.

cam.pes.tre adj. Campesino.
cam.pi.na sf. Campo extenso 

destituído de árvores.
cam.po sm. Terreno extenso e 

mais ou menos plano, próprio 
para cultivo ou pastagem 
de gado; local preparado e 
demarcado para a prática 
de certos esportes; área, 
espaço; matéria, assunto; 
domínio, esfera, campo de 
ação; ocasião, ensejo.

cam.po.nês adj. Próprio do 
campo; sm. homem que vive 
no campo; trabalhador do 
campo.

cam.pus sm. Conjunto 
de edifícios de uma 
universidade; pl. campi.

ca.mu.flar vt. Ocultar sob falsas 
aparências; dissimular.

ca.mun.don.go sm. Mamífero 
roedor de coloração clara e 
porte pequeno, comum em 
todas as regiões do Brasil.

ca.mur.ça sf. Espécie de cabra 
montês; a pele desse animal.

ca.na sm. Caule de certas 
espécies de gramíneas 
(bambu, taquara, etc.); gír. 
cadeia; cachaça.

ca.na-de-a.çú.car sf. Planta 
da família das gramímeas e 
da qual se extrai o açúcar, o 
álcool e a aguardente.

ca.nal sm. Estreito; cano; tubo.
ca.na.lha sf. Gente reles, 

infame; s2g. pessoa reles, 
infame; adj.2g. velhaco, vil, 
infame, reles.

ca.na.li.za.ção sf. Rede de 
canais; ação de canalizar.

ca.na.li.zar vt. Abrir canais 
em; convergir para canais; 

C-D.indd   46 17.02.09   09:19:47



C

47

canapé • canteiro

pôr canos de esgoto em; vi. 
dirigir, encaminhar.

ca.na.pé sm. Espécie de sofá 
com costas e braços.

ca.na.pê sm. Pequena fatia de 
pão servida como aperitivo 
e guarnecida de patê, 
maionese, frios, etc.

ca.ná.rio sm. Ave passeriforme, 
originária das ilhas Canárias, 
de coloração variando do 
amarelo alaranjado até o 
branco.

ca.nas.tra sf. Cesta larga e de 
pouca altura.

can.cã sm. Bailado tradicional 
dos cabarés de Paris.

can.ção sf. Composição 
musical para ser cantada.

can.ce.la sf. Porteira.
can.ce.lar vt. Anular; eliminar; 

riscar, inutilizar; não levar 
a efeito, desistir de; excluir, 
suprimir.

cân.cer sm. Doença em que as 
células se multiplicam sem 
controle e produzem uma 
massa de tecido chamada 
tumor maligno, que invade, 
comprime e por fim destrói o 
tecido são que o cerca. Além 
disso, as células doentes 
podem se separar do tumor 
e ser transportadas pelo 
sangue ou pela linfa para 
outras parte do corpo, onde 
continuam a multiplicar-se, 
formando novos tumores. 
A quarta constelação do 
Zodíaco, caranguejo.

can.ce.rí.ge.no adj. Que produz 
ou é capaz de produzir 
câncer.

can.cha sf. Terreno preparado 
para o exercício de vários 
esportes; pop. experiência.

can.ci.o.nei.ro sm. Coleção de 
canções e modinhas.

can.cro sm. Tumor ulceroso e 
maligno; úlcera venérea; fig. 
centro e fonte de corrupção.

can.de.ei.ro sm. Utensílio de 
iluminação, alimentado por 
azeite ou gás, com mecha 
ou camisa incandescente; 
lampião.

can.dei.a sf. Vela de cera.
can.de.la.bro sm. Castiçal de 

vários braços; lampadário.
can.den.te adj. Incandescente.
can.di.da.tar-se vp. Apresentar-

se como candidato; concorrer.
can.di.da.to sm. Pretendente.
cân.di.do adj. Puro; inocente.
can.dom.blé sm. Religião dos 

negros iorubas na Bahia; 
canzuá.

can.don.ga sf. Carinho fingido; 
lisonja, afago.

can.don.guei.ro sm. Lisonjeiro.
can.du.ra sf. Alvura; inocência; 

singeleza; candor.
ca.ne.ca sf. Pequeno vaso com 

asa, de metal, porcelana, 
vidro, etc. para conter 
líquidos.

ca.ne.co sm. Caneca comprida; 
pop. taça (de competições 
esportivas).

ca.ne.la sf. Árvore cuja casca 
aromática se emprega como 
condimento; a tíbia da perna.

ca.ne.ta sf. Haste em que se 
encaixa a pena ou a ponta 
com que se escreve à tinta.

can.ga sf. Jugo de bois.
can.ga.cei.ro sm. Bandoleiro.
can.ga.lhas sf. pl. Peça para 

equilibrar a carga das bestas.
can.go.te sm. Cogote.
can.gu.ru sm. O maior 

mamífero da ordem dos 
marsupiais.

câ.nha.mo sm. Designação de 
várias plantas têxteis.

ca.nhão sm. Peça de artilharia; 
bras. mulher feia.

ca.nhes.tro adj. Desajeitado.
ca.nho adj. Canhoto; inábil.
ca.nho.ne.ar vt. Atacar com 

tiros de canhão; bombardear.
ca.nho.nei.o sm. Bombardeio.
ca.nho.ta sf. A mão esquerda.
ca.nho.to adj. Que é mais 

hábil com a mão esquerda, 
esquerdo; inábil; desastrado.

ca.ni.bal s2g. Antropófago; sm. 
homem cruel, bárbaro, feroz.

ca.ni.ba.lis.mo sm. 
Antropofagia; ferocidade de 
canibal.

ca.ni.ço sm. Cana delgada e 
comprida; vara de pescar.

ca.ní.cu.la sf. A fase mais 
aguda do verão; pequena 
cana.

ca.nil sm. Lugar onde se 
guardam ou criam cães.

ca.ni.no adj. Concernente 
a cão; sm. dente entre os 
incisivos e os molares.

ca.ni.ve.te sm. Pequena faca 
portátil e dobradiça.

can.ja sf. Caldo de galinha; fig. 
coisa muito fácil.

can.ji.ca sf. Sopa de milho com 
leite, coco ralado e açúcar.

ca.no sm. Qualquer tubo.
ca.no.a sf. Pequena 

embarcação.
ca.no.ei.ro sm. Aquele que 

dirige ou fabrica canoas.
câ.non ou câ.no.ne sm. Regra 

ou preceito; decisão de 
concílio sobre matéria de fé 
ou de disciplina eclesiástica; 
parte da missa entre o 
prefácio e o pai-nosso; lista 
de santos reconhecidos pela 
Igreja.

ca.no.ni.za.ção sf. Elevação à 
categoria de santo.

ca.no.ni.zar vt. Proclamar como 
santo.

ca.no.ro adj. De canto 
harmonioso e suave.

can.sa.ço sm. Fadiga.
can.sar vt. Causar cansaço; 

fatigar; aborrecer.
can.tar vt. Emitir com a voz 

notas musicais; celebrar em 
versos; pop. seduzir.

can.ta.ri.a sf. Pedra lavrada 
para construções.

cân.ta.ro sm. Vaso grande e 
bojudo, com duas asas.

can.ta.ro.lar vt. e i. Cantar 
baixinho ou sem afinação.

can.ta.ta sf. Composição 
poética para ser cantada.

can.tei.ro sm. Operário que 
lavra pedras de cantaria; 
porção de terreno destinada 
para o cultivo de plantas; 
espaço perto de uma 
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construção destinado à 
preparação de argamassa, 
confecção de fôrmas, etc.

cân.ti.co sm. Hino; salmo; 
canto dedicado à divindade.

can.ti.ga sf. Poesia cantada, 
em versos pequenos, dividida 
em estrofes iguais; canção.

can.til sm. Recipiente de metal, 
plástico, couro, etc. em que 
se transporta líquidos em 
viagem.

can.ti.le.na sf. Cantiga 
monótona; arenga; ladainha.

can.ti.na sf. Espécie de café em 
escolas, quartéis, etc.

can.to sm. Esquina; ângulo; 
música vocal.

can.tor sm. Pessoa que canta 
por gosto ou por profissão.

ca.nu.do sm. Tubo; fam. 
diploma.

can.zar.rão sm. Cão enorme; 
canaz.

cão sm. Cachorro; percutidor 
em arma de fogo.

ca.o.lho sf. Zarolho; que não 
tem um olho.

caos sm.2n. As trevas primitivas 
e a confusão dos elementos, 
antes da criação do mundo; 
desordem; confusão.

ca.ó.ti.co adj. Em que há caos; 
confuso; desordenado.

ca.pa sf. Capote; manto; 
cobertura; proteção.

ca.pa.ce.te sm. Armadura 
defensiva da cabeça; elmo.

ca.pa.cho sm. Tapete para 
limpar os pés; homem servil.

ca.pa.ci.da.de sf. Volume 
interno de um recipiente; 
conteúdo cúbico; número 
de unidades (coisas, 
pessoas, etc.) que podem 
ser acomodadas num recinto, 
recipiente, etc.; poder, aptidão 
ou possibilidade de fazer 
ou produzir qualquer coisar; 
pessoa de grande aptidão; 
a quantidade de carga 
elétrica ou de energia que 
um condutor, condensador 
ou qualquer outro dispositivo 
pode armazenar.

ca.pa.ci.tar vt. Tornar capaz; 
persuadir; convencer.

ca.pan.ga sm. Valentão 
assalariado; guarda-costas.

ca.par vt. Fazer ablação das 
glândulas seminais.

ca.pa.taz sm. Chefe de 
trabalhadores; feitor.

ca.paz adj. Apto; competente; 
idôneo; interj. nunca!

cap.ci.o.so adj. Enganador.
ca.pe.ar vt. Revestir com capa; 

esconder; disfarçar.
ca.pe.la sf. Ermida; templo com 

um único altar.
ca.pe.lão sm. Sacerdote 

encarregado de uma 
capela ou que acompanha 
regimentos militares.

ca.pe.lo sm. Capuz de frade; 
grau de doutor; dossel.

ca.pen.ga adj. Coxo; manco.
ca.pen.gar vi. Coxear; mancar.
ca.pe.ta sm. O diabo; menino 

traquinas, endiabrado.
ca.pi.au sm. Matuto; caipira.
ca.pi.lar adj. Relativo ao cabelo; 

tênue como o cabelo; sm. 
vaso capilar.

ca.pim sm. Designação de 
várias plantas da família das 
gramíneas, usadas em geral 
para forração.

ca.pi.nar vt. Limpar de capim; 
mondar; carpir.

ca.pi.tal adj.2g. Relativo 
a cabeça; principal, 
fundamental; maiúsculo; sf. a 
principal cidade de um país, 
estado, etc.; sm. riqueza ou 
valores disponíveis; fundo 
de dinheiro ou patrimônio de 
uma empresa.

ca.pi.ta.lis.mo sm. Regime 
socioeconômico em que há 
influência ou predomínio do 
capital.

ca.pi.ta.lis.ta s2g. Aquele que 
fornece capital a empresas 
ou vive do rendimento de 
um capital; adj.2g. relativo 
a capital.

ca.pi.ta.li.zar vt. Converter em 
capital.

ca.pi.ta.ne.ar vt. Comandar 
como capitão; governar.

ca.pi.ta.ni.a sf. Qualidade 
ou dignidade de capitão; 
comando; sede da 
administração de um porto; 
designação das primeiras 
circunscrições administrativas 
e territoriais do Brasil colônia.

ca.pi.tâ.nia sf. Numa esquadra, 
Navio em que viaja o 
comandante.

ca.pi.tão sm. Oficial militar; 
comandante; chefe.

ca.pi.to.so adj. Que sobe à 
cabeça; inebriante.

ca.pi.tu.la.ção sf. Rendição.
ca.pi.tu.lar vt. Descrever por 

capítulos; vi. render-se; 
ceder; adj. relativo a capítulo; 
maiúsculo.

ca.pí.tu.lo sm. Divisão de livro, 
lei ou tratado; assembleia de 
ordens religiosas.

ca.pi.xa.ba adj. Espírito-
santense; do Estado do 
Espírito Santo.

ca.pô sm. Tampa que protege o 
motor de um automóvel.

ca.po.ei.ra sf. Gaiola grande 
para alojar aves; vegetação 
que cresceu em local da 
mata que foi desmatado ou 
queimado; certo jogo atlético 
de destreza.

ca.po.ta sf. Cobertura de 
veículo; espécie de touca.

ca.po.tar vi. Virar; tombar.
ca.po.te sm. Capa comprida 

munida de capuz.
ca.pri.char vi. Ter capricho; 

fazer com grande zelo.
ca.pri.cho sm. Esmero; desejo 

inopinado; extravagância.
ca.pri.cho.so adj. Que 

capricha; fantasioso; teimoso.
ca.prí.deo adj. Relativo ou 

semelhante à cabra.
ca.pri.no adj. De cabra.
cáp.su.la sf. Invólucro das 

sementes; cilindro que 
envolve a massa explosiva 
das balas de armas de 
fogo; camada fina de 
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massa ou gelatina com 
que se envolvem certos 
medicamentos; comprimido, 
drágea, pílula; compartimento 
estanque em foguete 
espacial.

cap.tar sf. Atrair 
capciosamente; aproveitar 
ou colher nas nascentes 
(águas); receber (mensagens 
radiotelegráficas); apreender.

cap.tor sm. O que captura.
cap.tu.ra sf. Aprisionamento.
cap.tu.rar vt. Prender.
ca.pu.chi.nho sm. Pequeno 

capuz; frade franciscano.
ca.puz sm. Peça para cobrir a 

cabeça; capelo.
ca.qui sm. Fruto comestível do 

caquizeiro, de cor amarela ou 
vermelho-escura.

cá.qui adj.2g. e 2n. Cor de 
barro; sm. brim dessa cor.

ca.ra sf. Rosto; fisionomia; sm. 
gír. indivíduo.

ca.ra.bi.na sf. Espingarda 
curta; fuzil.

ca.ra.col sm. Certo molusco; 
anel de cabelo.

ca.rac.te.res sm. pl. Tipos de 
imprensa; caráter; elementos 
que distinguem uma pessoa.

ca.rac.te.rís.ti.co adj. Que 
caracteriza ou distingue; 
sm. aquilo que caracteriza; 
distintivo, característica.

ca.rac.te.ri.za.ção sf. Ato ou 
efeito de caracterizar(-se); 
arte técnica que cosiste na 
alteração na fisionomia de um 
ator por meio de maquilagem, 
máscara, roupas, etc.

ca.rac.te.ri.zar vt. Imprimir 
caráter em; assinalar; 
distinguir.

ca.ra.cu adj.2g. Diz-se de 
raça bovina de pelo curto e 
arruivado; sm. animal dessa 
raça; a medula dos ossos.

ca.ra-de-pau s2g. Caradura; 
adj. cínico, sem-vergonha.

ca.ra.du.ra s2g. Pessoa cínica, 
impudente, sem-vergonha, 
desinibida.

ca.ra.man.chão sm. Armação 
em canto de jardim, feita 

de canas, ripas ou estacas 
e revestida de plantas 
trepadeiras.

ca.ra.me.lo sm. Floco de gelo; 
certa guloseima à base de 
açúcar, leite e aromatizante.

ca.ra-me.ta.de sf. A esposa em 
relação ao marido; a pessoa 
amada.

ca.ra.mi.nho.la sf. Trufa; intriga; 
arenga; enredo.

ca.ran.gue.jo sm. Designação 
comum de vários crustáceos, 
terrestres ou aquáticos, de 
água doce ou marinhos, 
muito utilizados como 
alimento; câncer.

ca.ran.to.nha sf. Careta; esgar.
ca.rão sm. Cara grande e feia; 

repreensão.
ca.ra.pa.ça sf. Proteção 

calcária ou quitinosa que 
protege o tronco de certos 
animais.

ca.ra.pa.nã sm. Mosquito.
ca.ra.pi.nha sf. Cabelo crespo 

e lanoso dos negros.
ca.ra.pu.ça sf. Barrete; dito 

crítico; alusão; indireta.
ca.ra.tê sm. Método de ataque 

e defesa pessoal difundido 
pelos japoneses.

ca.rá.ter sm. Marca, sinal 
convencional; especialidade; 
cunho; qualidade inerente 
a; o conjunto dos traços 
particulares; índole; natureza; 
temperamento; o conjunto 
das qualidades de um 
indivíduo que lhe determinam 
a conduta moral; humor, 
temperamento.

ca.ra.va.na sf. Grande comitiva 
em viagem.

ca.ra.ve.la sf. Embarcação a 
vela usada durante nos sécs. 
XV e XVI; animal celenterado, 
marinho, flutuante que tem 
filamentos vesicantes.

car.bo.i.dra.to sm. Glucídio, 
hidrato de carbono; 
substâncias com composição 
semelhante à do açúcar.

car.bo.ní.fe.ro adj. Que contém 
ou produz carvão.

car.bo.ni.zar vt. Reduzir a 
carvão.

car.bún.cu.lo sm. Antraz; 
pústula maligna.

car.bu.ra.dor sm. Aparelho 
onde o combustível se 
mistura com o ar para 
depois ser utilizado no 
funcionamento de um motor 
de explosão.

car.ca.ça sf. Esqueleto de 
animal; casco de navio.

car.ca.rá sm. Ave predadora.
cár.ce.re sm. Calabouço.
car.ce.rei.ro sm. Guarda de 

cárcere.
car.co.ma sf. Caruncho.
car.co.mer vt. Roer madeira; 

corroer; fig. arruinar, destruir.
car.da sf. Instrumento de 

cardar; ato de cardar; ação de 
desembaraçar e limpar fibras 
têxteis.

car.dá.pio sm. Lista de iguarias 
de uma refeição; lista com a 
relação dos pratos servidos e 
seus preços, em restaurantes 
e similares.

car.dar vt. Pentear com a carda 
(lã etc.).

car.de.al sm. Prelado do Sacro 
Colégio pontifício, título de 
honra; adj. fundamental.

cár.dia sf. Orifício superior do 
estômago.

car.dí.a.co adj. Do coração; sm. 
doente do coração.

car.di.al adj. Relativo à cárdia; 
cardíaco.

car.di.gã sm. Casaco de malha 
aberto na frente, sem gola e 
de decote redondo ou em V.

car.di.nal adj. Principal; 
(numeral) que indica 
quantidade absoluta.

car.dio.vas.cu.lar adj. 
Referente ao coração e aos 
vasos sanguíneos.

car.du.me sm. Bando de 
peixes.

ca.re.ca adj. e s2g. Diz-se de, 
ou pessoa calva.

ca.re.cer vt. Necessitar; não ter.
ca.re.nar vt. Limpar a carena de 

(uma embarcação); vi. tombar 
(a embarcação) para um lado, 
à ação do vento.
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ca.rên.cia sf. Falta; precisão; 
necessidade.

ca.res.ti.a sf. Alta de preços.
ca.re.ta sf. Contorção de rosto; 

esgar; máscara; adj. e s2g. 
pessoa presa aos padrões 
tradicionais; conservador.

car.ga sf. Peso; fardo; grande 
quantidade; encargo.

car.go sm. Exercício de 
funções; emprego.

car.guei.ro adj. De carga; 
(navio ou caminhão) que 
transporta carga; sm. 
condutor de animais; navio 
destinado ao transporte de 
cargas.

ca.ri.ar vi. Criar cárie.
ca.ri.bo.ca sm. Caboclo.
ca.ri.ca.to adj. Ridículo; 

grotesco; burlesco.
ca.ri.ca.tu.ra sf. Reprodução 

burlesca de uma pessoa.
ca.ri.ca.tu.rar vt. Reproduzir 

em caricatura.
ca.ri.ca.tu.ris.ta s2g. Indivíduo 

que faz caricaturas.
ca.rí.cia sf. Afago; carinho.
ca.ri.da.de sf. Amor a Deus e 

ao próximo; benevolência, 
compaixão; beneficência; 
esmola.

cá.rie sf. Ulceração de ossos 
ou dentes.

ca.rim.bar vt. Marcar com 
carimbo; selar.

ca.rim.bo sm. Instrumento 
de metal, madeira, marfim, 
borracha, com logotipo ou 
dizeres em relevo, que serve 
para marcar papéis.

ca.ri.nho sm. Expressão de 
afeto; afago; carícia.

ca.ri.o.ca adj. Natural da cidade 
do Rio de Janeiro; s2g. o 
natural ou habitante dessa 
cidade.

car.me.sim adj. e sm. Cor 
vermelha viva; vermelho.

car.mim sm. Tinta vermelha 
vivíssima.

car.na.ção sf. A cor natural do 
corpo humano.

car.nal adj. Relativo a carne; 
sensual; lascivo.

car.na.val sm. Os três dias de 
folia que precedem a quarta-
feira de cinzas; escândalo; 
confusão, desordem.

car.ne sf. O tecido muscular 
do homem e dos animais; a 
matéria.

car.nê sm. Talão contendo os 
dados relativos ao pagamento 
de compra feita a prazo.

car.ne-de-sol sf. Carne 
ligeiramente salgada e seca 
ao sol.

car.ne-se.ca sf. Charque, carne 
de vaca salgada e curada ao 
sol; jabá.

car.ne.gão sm. Carnicão.
car.nei.ro sm. Quadrúpede 

mamífero, ruminante e 
lanígero; Áries.

car.ni.ça sf. Carne de animal 
morto; carne podre.

car.ni.cão sm. Porção 
endurecida que sai dos 
furúnculos.

car.ni.cei.ro adj. Carnívoro; 
feroz, cruel; sm. o que mata 
reses; pop. cirurgião inábil.

car.ni.fi.ci.na sf. Mortalidade; 
matança de muita gente.

car.ní.vo.ro adj. Que se nutre 
de carne.

car.nu.do adj. Que tem muita 
carne; musculoso.

ca.ro adj. De preço elevado; 
querido; estimado; adv. por 
alto preço.

ca.ro.ço sm. Núcleo lenhoso de 
certos frutos; semente cujo 
envoltório é caracterizado 
por sua dureza; glândula 
inflamada e endurecida; 
porção compactada de 
farinha que se forma em 
cremes e mingaus que não 
foram mexidos de forma 
adequada ao cozer.

ca.ro.la adj. e s2g. Que, ou 
pessoa que é muito assídua à 
igreja, muito beata.

ca.ro.na sf. Condução gratuita 
em qualquer veículo; s2g. 
pessoa que viaja sem pagar 
passagem.

ca.ró.ti.da sf. Cada uma das 
duas grandes artérias que 
levam sangue da aorta ao 
cérebro.

car.pe.te sm. Tapete que cobre 
um cômodo, por completo, 
colado ou fixado.

car.pi.dei.ra sf. Mulher que, 
por dinheiro, acompanhava 
funerais, carpindo os mortos.

car.pin.ta.ri.a sf. Trabalho ou 
oficina de carpinteiro.

car.pin.tei.ro sm. Artífice que 
trabalha em obras grosseiras 
de madeira.

car.pir vt. Chorar; lastimar; 
lamentar; arrancar, colher; 
limpar o solo de vegetações 
rasteiras usando a enxada, 
capinar, mondar.

car.po sm. O pulso ou a parte 
dos membros dianteiros entre 
o antebraço e o metacarpo.

car.ran.ca sf. Cara feia; 
máscara; figura de proa de 
embarcações do rio São 
Francisco.

car.ran.cu.do adj. Com o 
semblante ameaçador; 
sombrio.

car.ran.que.ar vt. Fazer 
carranca; tornar carrancudo.

car.ra.pa.to sm. Aracnídeo 
que se alimenta do sangue 
dos animais que parasita; 
semente do rícino.

car.ra.pi.cho sm. Cabelo 
atado no alto ou na parte 
posterior da cabeça, coque, 
birote; envólucro espinhoso 
de certas sementes cujos 
espinhos têm as pontas em 
forma de gancho, com os 
quais grudam no pelo de 
animais e peças de roupa.

car.ras.co sm. Algoz; verdugo.
car.ras.pa.na sf. Bebedeira; 

repreensão.
car.rê sm. Lombo de porco.
car.re.ar vt. Conduzir em carro; 

guiar carros.
car.re.a.ta sf. Comboio 

realizado por partidários de 
um candidato, em campanha 
eleitoral.

car.re.ga.ção sf. Carga; 
doença; de carregação: de 
qualidade inferior; malfeito.

car.re.ga.do adj. Nublado 
e ameaçador (o tempo); 
carrancudo; que tem 
eletricidade (bateria, etc.).
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car.re.gar vt. Pôr carga em; 
pesar sobre; exagerar.

car.rei.ra sf. Corrida; curso; 
profissão; fileira.

car.rei.ro sm. Condutor de 
carros de boi; atalho.

car.re.tel sm. Pequeno cilindro 
em que vai enrolado fio, 
arame, etc.; retrós.

car.re.to sm. Transporte de 
carga; frete.

car.ri.lhão sm. Grupo de sinos 
com que se tocam peças de 
música.

car.ro sm. Veículo de rodas 
para transporte de carga ou 
pessoas; automóvel.

car.ro.ça sf. Carro de tração 
animal para transporte de 
cargas.

car.ro.ça.ri.a ou car.ro.ce.
ri.a sf. Carcaça de chapa 
metálica, nos carros de 
passeio e utilitários; nos 
caminhões e utilitários, a 
parte traseira, geralmente 
aberta, destinada a cargas.

car.ro.cei.ro sm. Condutor de 
carroça.

car.ro-che.fe sm. O principal 
carro alegórico de um desfile; 
aquilo que num conjunto 
ressalta de maneira especial; 
o que se considera o 
principal, o mais importante, 
o de maior interesse numa 
obra, empreendimento, etc.

car.ro.ci.nha sf. Veículo para 
recolhimento de cães vadios, 
abandonados ou perdidos.

car.ro-pi.pa sm. Caminhão 
equipado com reservatório 
fechado para transporte de 
água.

car.ros.sel sm. Aparelho onde, 
em rodízio, cavalinhos de 
madeira, carrinhos, etc. são 
suspensos, ao mesmo tempo 
em que giram ao redor de um 
eixo fixo.

car.ta sf. Bilhete; mapa; 
cada um dos cartões que 
compõem o baralho.

car.tão sm. Papelão; bilhete 
de visita.

car.tão-pos.tal sm. Cartão que 
tem numa das faces uma 
ilustração, geralmente de 
paisagem turística, ficando a 
outra reservada a anotações.

car.taz sm. Anúncio fixado em 
lugar público; fama.

car.te.a.do adj. e sm. Diz-se 
de, ou qualquer dos jogos de 
baralho.

car.te.ar vi. Marcar na carta a 
posição de um navio; dar as 
cartas no jogo de baralho.

car.tei.ra sf. Bolsa de couro 
para guardar notas; mesa 
de escrever; seção de 
estabelecimento bancário; 
documento oficial, em forma 
de caderneta.

car.tei.ro sm. Funcionário 
postal; estafeta.

car.tel sm. Carta de desafio; 
provocação; rótulo; acordo 
realizado entre empresas 
produtoras ou grupos 
econômicos para controlar 
preços e mercadorias; acordo 
entre chefes militares durante 
a guerra.

car.ti.la.gem sf. Tecido elástico, 
que envolve as articulações.

car.ti.lha sf. Livro em que se 
aprende a ler.

car.to.gra.fi.a sf. Arte de traçar 
mapas geográficos. 

car.to.la sf. Chapéu alto; 
homem importante; dirigente 
de clube ou entidade 
esportiva.

carto.man.ci.a sf. Adivinhação 
por carta de baralho.

car.to.man.te s2g. Pessoa que 
pratica a cartomancia.

car.to.na.gem sf. 
Encadernação em cartão.

car.to.nar vt. Encadernar em 
cartão.

car.tó.rio sm. Escritório de 
tabelião ou escrivão. 

car.tu.chei.ra sf. Bolsa para 
cartuchos.

car.tu.cho sm. Carga de arma 
de fogo; invólucro de papel; 
gír. pessoa influente.

car.tum sm. Desenho 
caricatural, satírico ou 
humorístico, com ou sem 
legendas.

car.tu.nis.ta s2g. Pessoa que 
faz cartum. 

ca.run.char vi. Criar caruncho; 
ser carcomido.

ca.run.cho sm. Inseto roedor 
de madeira; fig. velhice.

car.vão sm. Madeira queimada 
para combustível.

car.vo.a.ri.a sf. Fábrica ou loja 
de carvão.

car.vo.ei.ro sm. Fabricante ou 
vendedor de carvão.

cãs sf. pl. Cabelos brancos.
ca.sa sf. Edifício de poucos 

andares destinado a 
moradia; habitação, vivenda, 
residência; estabelecimento 
comercial; fenda no vestuário 
para enfiar botões.

ca.sa.ca sf. Vestuário de 
cerimônia para homem.

ca.sa.co sm. Sobretudo; paletó.
ca.sa-gran.de sf. Casa do 

proprietário da fazenda ou do 
engenho.

ca.sal sm. Par, composto de 
macho e fêmea, ou de marido 
e mulher.

ca.sa.ma.ta sf. Abrigo 
subterrâneo, de grossas 
parede, para proteção de 
pessoas e materiais ou 
instalação de baterias.

ca.sa.men.to sm. União legal 
entre homem e mulher.

ca.sar vt. e i. Contrair 
matrimônio ou ligar-se pelo 
casamento.

ca.sa.rão sm. Casa muito 
vasta.

ca.sa.ri.o sm. Conjunto de 
casas.

cas.ca sf. Camada exterior de 
troncos de árvores, frutos, 
ovos, pão, etc; fig. aparência.

cas.ca-gros.sa adj. e s2g. 
Diz-se de, ou pessoa que 
é grosseira, mal-educada; 
caipira.

cas.ca.lhar vi. Dar gargalhada.
cas.ca.lho sm. Pedra britada.
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cas.cão sm. Casca grossal; 
crosta endurecida de 
qualquer substância pastosa; 
calo; crosta de sujidade 
na pele.

cas.ca.ta sf. Cachoeira.
cas.ca.te.ar vi. Formar, fazer 

correr em cascata.
cas.ca.vel sf. Serpente 

venenosa; fig. pessoa de 
mau gênio e má língua; sm. 
chocalho, guizo.

cas.co sm. O couro cabeludo; o 
conjunto de ossos do crânio; 
unha de cavalo; costado de 
navio; garrafa vazia.

ca.se.ar vt. Abrir e pontear casa 
para os botões em.

ca.se.bre sm. Cabana; 
habitação humilde; choupana.

ca.se.í.na sf. Proteína existente 
no leite.

ca.sei.ro adj. Relativo a casa; 
aquele que gosta de ficar 
em casa; sm. encarregado 
de uma casa na ausência do 
dono mediante ordenado.

ca.ser.na sf. Quartel.
ca.si.mi.ra sf. Tecido fino de lã.
cas.mur.ro adj. e sm. Teimoso; 

obstinado; cabeçudo.
ca.so sm. Acontecimento; feito; 

aventura amorosa.
cas.pa sf. Escamação do couro 

cabeludo.
cas.que.te sm. Boné; chapéu 

flexível, sem aba, de couro ou 
tecido; chapéu velho; chapéu 
pequeno usado por mulheres 
em festas.

cas.qui.na.da sf. Risada de 
escárnio; zombaria.

cas.sa sf. Tecido transparente.
cas.sa.ção sf. Anulação.
cas.sar vt. Anular; inutilizar.
cas.se.te sm. Estojo equipado 

com fitas magnéticas, filmes, 
etc.; gravador; adj. que está 
preparado em cassete.

cas.se.te.te sm. Cacete curto, 
de madeira ou borracha, 
usado por policiais.

cas.si.no sm. Jogo de carta; 
salão ou edifício onde há 
jogos de azar.

cas.ta sf. Cada uma das 
classes hereditárias nas 
quais é dividida a sociedade 
na Índia; raça; natureza; 
descendência.

cas.ta.nha sf. Fruto do 
castanheiro e do cajueiro.

cas.ta.nhei.ro sm. Árvore que 
produz a castanha.

cas.te.lo sm. Fortaleza; praça 
ou habitação fortificada.

cas.ti.çal sm. Suporte para vela 
de iluminação.

cas.ti.ço adj. Puro, de boa 
casta.

cas.ti.da.de sf. Virtude de 
pureza.

cas.ti.gar vt. Dar castigo a; 
punir; vp. fazer penitência.

cas.ti.go sm. Punição; emenda.
cas.to adj. Puro; inocente.
cas.tor sm. Mamífero roedor.
cas.trar vt. Capar; eliminar os 

órgãos reprodutores.
ca.su.al adj. Acidental.
ca.su.ís.ta s2g. Teólogo que 

se dedica a resolver casos 
de consciência, segundo as 
regras da religião e da razão; 
aquele que explica a moral 
por meio de casos.

ca.su.lo sm. Invólucro de larva 
de certos insetos, invólucro 
filamentoso da larva do bicho-
da-seda; cápsula que envolve 
as sementes.

ca.ta.ce.go adj. De vista curta; 
que não vê bem.

ca.ta.clis.mo sm. Grande 
inundação, dilúvio; 
transformação brusca e 
ampla da crosta terrestre, 
alteração sísmica, convulsão 
social, revolta; desastre, 
derrocada.

ca.ta.cum.ba sf. Cripta; 
gruta com ossuário; sf. pl. 
subterrâneos, em Roma, 
que serviam de refúgio aos 
primeiros cristãos.

ca.ta.du.pa sf. Queda-d’água 
com estrondo; catarata.

ca.ta.du.ra sf. Semblante; 
estado de ânimo.

ca.ta.fal.co sm. Estrado de 
madeira sobre o qual se 
coloca o caixão, o esquife.

ca.ta.lec.to sm. Coleção de 
autores clássicos antigos.

ca.ta.lo.gar vt. Inscrever em 
catálogo; classificar.

ca.tá.lo.go sm. Lista descritiva.
ca.ta.plas.ma sf. Emplastro 

com papa medicamentosa.
ca.ta.po.ra sf. Varicela.
ca.ta.pul.ta sf. Antiga máquina 

de guerra.
ca.tar vt. Procurar; pesquisar.
ca.ta.ra.ta sf. Cachoeira; 

opacidade do cristalino.
ca.tar.ro sm. Secreção 

das mucosas; defluxo, 
constipação.

ca.tar.se sf. Purgação, 
purificação, limpeza; 
evacuação; tratamento 
psicológico para eliminação 
de lembrança traumática 
reprimida; no teatro, efeito 
moral da peça.

ca.tás.tro.fe sm. Desgraça.
ca.ta.tau adj. e s2g. (Pessoa) 

de pequena estatura.
ca.ta-ven.to sm. Instrumento 

utilizado para determinar 
a velocidade e a direção 
do vento; ventoinha; certo 
mecanismo montado em 
torre metálica que utiliza a 
força eólica para tirar água 
de poço.

ca.te.cis.mo sm. Livro 
elementar de instrução 
religiosa cristã; doutrinação.

cá.te.dra sf. Cadeira de 
catedrático; cadeira pontifícia.

ca.te.dral sf. Igreja principal.
ca.te.drá.ti.co sm. Professor de 

universidade.
ca.te.go.ri.a sf. Classificação; 

série; qualidade.
ca.te.gó.ri.co adj. De categoria; 

claro; explícito; positivo.
ca.te.gu.te sm. Fio de origem 

animal, em geral feito da tripa 
de carneiro, empregado em 
cirurgia.

ca.te.que.se sf. Instrução de 
doutrina religiosa.
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ca.te.qui.zar vt. Instruir pela 
catequese; doutrinar.

ca.ter.va sf. Multidão de 
pessoas ou de animais; 
bando.

ca.te.ter sm. Espécie de sonda.
ca.te.to sm. Cada um dos lados 

do triângulo retângulo.
ca.tin.ga sf. Terra estéril; 

caatinga; suor fétido; fartum.
ca.tin.gar vi. Exalar mau cheiro; 

cheirar a bode.
cá.tion sm. Íon com carga 

positiva.
ca.ti.ta adj.2g. Vestido com 

elegância; garrido; formoso.
ca.ti.var vt. Fazer cativo; 

prender; ganhar a simpatia 
de; seduzir.

ca.ti.vei.ro sm. Qualidade ou 
caráter de cativo; escravidão.

ca.ti.vo adj. Prisioneiro; 
seduzido; subjugado.

ca.to.do sm. Eletrodo negativo.
ca.to.li.cis.mo sm. Doutrina 

dos cristãos que reconhecem 
o Papa como autoridade 
máxima da Igreja.

ca.tó.li.co adj. Universal; que 
pertence ao, ou professa 
o catolicismo; fig. perfeito, 
certo; bem-disposto.

ca.tor.ze num. Quatorze.
ca.tra.ca sf. Peça para 

cobrança de passagem em 
ônibus e outros veículos.

ca.trai.a sm. Pequeno barco.
ca.tra.pus sm. O galopar do 

cavalo; interj. voz imitativa 
do galopar; voz imitativa de 
queda repentina e ruidosa.

ca.tre sm. Pequeno leito 
portátil; cama pobre.

ca.tur.ra sm. Pessoa teimosa 
sempre disposta a discutir.

ca.tur.rar vi. Teimar; insistir; 
discutir como caturra.

cau.bói sm. Vaqueiro.
cau.ção sf. Garantia; fiança; 

depósito de garantia.
cau.cho sm. Árvore cujo 

látex dá uma borracha de 
qualidade inferior.

cau.ci.o.nar vt. Afiançar.
cau.ci.o.ná.rio adj. Relativo a 

caução; s2g. fiador.
cau.da sf. Rabo; o traço 

luminoso de um cometa.
cau.dal adj. Concernente à 

cauda; s2g. torrente.
cau.da.lo.so adj. Abundante de 

água (falando-se de rio).
cau.di.lho sm. Cabo de guerra; 

chefe de facção; fig. ditador.
cau.im sm. Bebida preparada 

com a mandioca cozida e 
fermentada.

cau.le sm. Haste das plantas.
cau.lim sm. Argila branca com 

que se fabrica porcelana.
cau.sa sf. Origem; princípio; 

motivo; razão.
cau.sa.dor adj. e sm. Que, ou o 

que é causa de.
cau.sa.li.da.de sf. Relação 

entre a causa e seu efeito.
cau.sar vt. Ser a causa de; 

produzir; gerar.
cau.sí.di.co sm. Advogado.
caus.ti.can.te adj. Que 

caustica.
caus.ti.car vt. Aplicar cáustico; 

queimar; importunar; 
molestar.

cáus.ti.co adj. Que queima; 
cauterizante; irritante; sm. 
substância que cauteriza; 
cautério.

cau.tchu sm. Substância 
elástica e resistente, 
resultante da coagulação do 
látex de diversas plantas.

cau.te.la sf. Cuidado, 
prudência; senha de objeto 
penhorado; caução.

cau.te.lo.so adj. Prudente; 
precavido; cuidadoso.

cau.te.ri.zar vt. Aplicar Agente 
causticante ou cautério a; 
queimar.

cau.to adj. Prudente; precavido; 
cauteloso.

ca.va sf. Operação de cavar; 
fosso; vala; abertura no 
vestuário, no ponto que 
corresponde à axila.

ca.va.ção sf. Ato ou efeito de 
cavar; pop. procedimento 
hábil e pouco lícito de 
conseguir lucros ou 
vantagens.

ca.va.co sm. Lasca de madeira; 
palestra de amigos.

ca.va.dei.ra sf. Ferramenta 
para abrir buracos.

ca.va.lar adj. Relativo a cavalo; 
brutal; grosseiro.

ca.va.la.ri.a sf. Tropa a cavalo; 
equitação; instituição nobre e 
militar na Idade Média.

ca.va.la.ri.ça sf. Cocheira.
ca.va.la.ri.ço sm. Moço, 

empregado de cavalariça.
ca.va.lei.ro sm. Homem 

montado a cavalo; adj. que 
cavalga ou sabe cavalgar.

ca.va.le.te sm. Armação de 
suporte para telas de pintor, 
suporte para apoiar as 
peças em que trabalham 
marceneiros, mecânicos, etc.

ca.val.ga.da sf. Marcha 
ou passeio de grupo de 
cavaleiros.

ca.val.ga.du.ra sf. Besta 
de montaria; fig. pessoa 
estúpida.

ca.val.gar vi. Montar a cavalo; 
vt. passar por cima; galgar; 
encavalar; montar.

ca.va.lhei.res.co adj. Nobre; 
distinto; brioso.

ca.va.lhei.ris.mo sm. 
Procedimento digno; ação 
nobre.

ca.va.lhei.ro sm. Homem de 
sentimentos elevados e 
esmerada educação; adj. 
distinto, nobre.

ca.va.lo sm. Quadrúpede 
mamífero herbívoro do 
gênero Equus; peça de jogo 
de xadrez.

ca.va.lo-de-pau sm. Manobra 
que consiste em fazer um 
veículo inverter o rumo, 
mediante a aplicação súbita 
dos freios.

ca.va.lo-va.por sm. Unidade 
de medida de potência igual 
a 735,5 W.

ca.va.nha.que sm. Barba no 
queixo, aparada em ponta.
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ca.va.que.ar vi. Conversar 
singelamente, em intimidade.

ca.va.qui.nho sm. Pequeno 
violão de quatro cordas.

ca.var vt. Fazer buraco ou furo 
em; fazer escavação em;  fig. 
trabalhar para arranjar.

ca.ver.na sf. Gruta; cova.
ca.ver.no.so adj. Cheio de 

cavernas; rouco e profundo 
(som); gír. muito ruim.

ca.vi.ar sm. Iguaria feita das 
ovas do esturjão.

ca.vi.la.ção sf. Astúcia.
ca.vi.lar vt. e i. Fraudar.
ca.vo adj. Côncavo; cavernoso 

(voz ou som).
ca.vou.car vt. Abrir cavoucos, 

abrir buracos.
ca.vou.co sm. Escavação para 

alicerces de uma construção; 
cova, vala; fosso; buraco.

ca.vu.car vi. Trabalhar 
com pertinácia, lutar pela 
subsistência; cavar.

ca.xi.as adj. e s2g. Diz-se de, 
ou pessoa extremamente 
escrupulosa no cumprimento 
de suas obrigações.

ca.xum.ba sf. Inflamação 
das parótidas de feição 
epidêmica.

CD sm. Aparelho que reproduz, 
a laser, som gravado em 
código digital; disquete que 
contém gravação em código 
digital.

CE Sigla do estado do Ceará.
ce.ar vt. e i. Comer a ceia.
ce.bo.la sf. Hortaliça usada 

como tempero.
ce.ce.ar vi. Falar com afetação 

pronunciando os ss e os zz 
como ç.

cê-ce.di.lha sm. Cê marcado 
com cedilha.

cê-dê-e.fe s2g. Cu-de-ferro; 
adj.2g. diz-se da pessoa 
que leva muito a sério 
seus estudos, trabalhos, 
compromissos, etc.

ce.dên.cia sf. Cessão.
ce.den.te adj. Que cede.
ce.der vt. Dar; renunciar; passar 

a outrem; anuir.

ce.di.ço adj. Corrompido; 
estagnado, parado; muito 
velho; sabido de todos.

ce.di.lha sf. Sinal gráfico que 
indica valor sibilante de c 
antes de a, o, u.

ce.do adv. Em breve tempo; 
logo; de manhã.

cé.du.la sf. Apólice; nota de 
papel-moeda.

ce.fa.lei.a (éi) sf. Dor de 
cabeça.

ce.fá.li.co adj. Que se refere 
à cabeça.

ce.gar vt. Privar da vista; fig. 
fascinar; deslumbrar.

ce.go adj. Privado da vista; fig. 
alucinado, transtornado; sm. 
indivíduo que não vê.

ce.go.nha sf. Ave pernalta de 
arribação; bras. caminhão 
especial para transporte de 
carros..

ce.guei.ra sf. Falta de vista; 
estado de quem tem o 
discernimento obscurecido;  
fig. afeição extremada a 
alguém ou a alguma coisa; 
fig. falta de lucidez ou de bom 
senso.

cei.a sf. Refeição da noite.
cei.fa sf. Colheita de cereais, 

sega; fig. grande destruição 
ou carnificina.

cei.far vt. Cortar; extinguir.
cei.fei.ro sm. Aquele que faz a 

ceifa; segador.
ce.la sf. Quarto de convento ou 

de penitenciária.
ce.le.bra.ção sf. 

Comemoração.
ce.le.brar vt. Comemorar; vi. 

dizer missa.
cé.le.bre adj. De grande 

renome; ilustre; insigne.
ce.le.bri.zar vt. Tornar célebre; 

vi. adquirir renome; vp. 
notabilizar-se.

ce.lei.ro sm. Depósito de 
cereais, provisões.

ce.le.ra.do adj. Criminoso; sm. 
facínora; perverso.

cé.le.re adj. Muito veloz.

ce.les.te adj. Do céu; divino.
ce.les.ti.al adj. Celeste.
ce.leu.ma sf. Algazarra; 

controvérsia; discussão.
ce.li.ba.tá.rio adj. e sm. Diz-se 

de, ou homem solteiro.
ce.li.ba.to sm. O estado de 

solteiro.
cé.lu.la sf. Unidade 

fundamental dos seres vivos.
cé.lu.la-o.vo sf. A célula 

feminina dos animais e 
vegetais; óvulo.

ce.lu.lar adj. Que tem células; 
telefone móvel.

ce.lu.li.te sf. med. Inflamação 
do tecido celular.

ce.lu.loi.de (ói) sm. Mistura de 
cânfora e algodão-pólvora.

ce.lu.lo.se sf. Polímero natural, 
encontrado nos tecidos 
vegetais, e que se utiliza 
na fabricação de papel, 
raiom, etc.

cem num. Dez dezenas.
ce.mi.té.rio sm. Terreno em que 

se sepultam os mortos.
ce.na sf. Divisão de ato em 

peça teatral; lugar onde 
ocorre fato notável; ato 
inconveniente que ocorre em 
público.

ce.ná.cu.lo sm. Sala em que se 
comia a ceia; fig. ajuntamento 
de pessoas que têm as 
mesmas ideias.

ce.ná.rio sm. Decoração de 
palco; adj. relativo a ceia.

ce.nho sm. O rosto carrancudo.
cê.ni.co adj. De cena; teatral.
ce.no.tá.fio sm. Monumento 

fúnebre erigido à memória 
de alguém enterrado em 
outro lugar.

ce.nou.ra adj. Hortaliça de raiz 
comestível.

cen.so sm. Recenseamento 
geral da população.

cen.sor sm. Aquele que 
censura o comportamento e 
as ações de outrem; crítico.

cen.su.ra sf. Ato de censurar; 
exame crítico de obras 
literárias.
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cen.su.rar vt. Fazer censura de; 
repreender, desaprovar.

cen.ta.vo sm. Moeda 
divisionária de alguns países.

cen.tau.ro sm. Monstro 
mitológico, metade homem, 
metade cavalo; constelação 
austral.

cen.tei.o sm. Planta gramínea 
de cuja farinha se faz pão.

cen.te.lha sf. Faísca luminosa.
cen.te.lhar vi. Luzir como 

centelha; cintilar.
cen.te.na sf. Cem unidades.
cen.te.ná.rio sm. O que tem 

cem anos; comemoração 
secular; adj. relativo a cem ou 
a século.

cen.té.si.mo sm. A centésima 
parte de alguma coisa.

cen.ti.gra.do sm. A centésima 
parte do grau.

cen.tí.gra.do sm. Um grau, na 
escala de temperatura; adj. 
que tem cem graus.

cen.ti.gra.ma sm. A centésima 
parte de um grama.

cen.ti.li.tro sm. Unidade de 
capacidade, equivalente à 
centésima parte do litro.

cen.tí.me.tro sm. A centésima 
parte do metro.

cen.to sm. Centena.
cen.to.pei.a (éi) sf. Artrópodo 

miriápode, têm um par de 
patas em cada segmento 
do corpo, sendo o primeiro 
par provido de quelíceras 
para inoculação de peçonha; 
lacraia; fig. mulher feia, 
horrorosa.

cen.tral adj. Que se acha no 
centro; principal.

cen.tra.li.zar vt. Reunir 
no mesmo centro; vp. 
concentrar-se.

cen.trar vt. Localizar no centro.
cen.trí.fu.go adj. Que se afasta 

ou procura se afastar do 
centro.

cen.trí.pe.to adj. Que tende 
para o centro.

cen.tro sm. Ponto situado a 
igual distância de todos os 
pontos de uma circunferência 

ou da superfície de uma 
esfera; meio de qualquer 
objeto; meio de uma linha 
reta que divide uma figura 
ou espaço em duas partes 
iguais; fundo, interior, 
profundeza; parte situada no 
meio de uma cidade, região, 
país, etc.; lugar mais ativo da 
cidade onde se concentram 
os setores financeiros 
e comerciais; ponto de 
convergência.

cen.tro.a.van.te sm. Jogador 
que ocupa a posição central; 
entre o meia-direita e o 
meia-esquerda; jogador que 
se desloca pelo centro do seu 
campo de ataque.

cen.tu.pli.car vt. Aumentar cem 
vezes; avolumar.

cên.tu.plo adj. e sm. 
Centuplicado; o produto da 
multiplicação por cem.

cen.tú.ria sf. Centena; o espaço 
de cem anos; século; entre os 
antigos romanos, companhia 
de cem soldados.

cen.tu.ri.ão sm. Comandante 
de centúria.

CEP sm. Sigla de Código de 
Endereçamento Postal.

Cen.tro-O.es.te sm. Uma das 
cinco grandes regiões em que 
se divide o Brasil.

ce.pa sf. Tronco de videira; 
tronco de linhagem ou família.

ce.po sm. Toro de madeira.
cep.ti.cis.mo ou ce.ti.cis.

mo sm. Doutrina filosófica 
dos que duvidam de tudo e 
afirmam que a verdade não 
existe ou, se existe, o homem 
não tem capacidade para 
entendê-la; estado de quem 
duvida de tudo.

cép.ti.co ou cé.ti.co adj. 
Diz-se daquele que segue o 
cepticismo; descrente; sm. 
aquele que duvida de tudo 
que não está provado.

ce.ra sf. Substância mole e 
muito fusível produzida por 
abelhas.

ce.râ.mi.ca sf. Arte de fabricar 
utensílios de utilidade 

doméstica ou ornamentais 
de barro ou argila moldando-
os e cozendo-os a altas 
temperaturas.

ce.râ.mi.co adj. Relativo a 
cerâmica.

cer.ca sf. Sebe, muro ou valado 
com que se circunda e fecha 
um terreno; adv. perto.

cer.ca.do sm. Terreno 
circundado de muro, sebe, 
valado, etc.

cer.ca.ni.as sf. pl. Arredores.
cer.car vt. Fechar com cerca; 

rodear; sitiar; cingir.
cer.ce.ar vt. Cortar ao rente, 

pela base ou raiz; aparar 
em volta; cortar, suprimir, 
desfazer; destruir; diminuir; 
restringir; depreciar.

cer.co sm. Sítio; assédio.
cer.da sf. Pelo mais espesso e 

resistente de certos animais.
ce.re.al adj.2g. Nome genérico 

das gramíneas cujas 
sementes servem para 
alimento do homem e dos 
animais (arroz, aveia, trigo, 
etc.); referente a pão; sm. 
seara; messe. 

ce.re.be.lo sm. Porção posterior 
do encéfalo.

ce.re.bral adj. Concernente ao 
cérebro.

cé.re.bro sm. Porção anterior 
do encéfalo; principal 
órgão do sistema nervoso; 
inteligência.

ce.re.ja sf. Fruto da cerejeira, 
vermelho e em forma de 
baga.

ce.ri.mô.nia sf. Solenidade; 
reunião de caráter solene; 
ritual; formalidade; etiqueta; 
timidez, acanhamento.

ce.ri.mo.ni.al sm. As práticas 
seguidas em certas 
solenidades; adj. relativo a 
cerimônia.

ce.ri.mo.ni.o.so adj. Cheio de 
cerimônias; mesureiro.

cer.ne sm. Parte central do 
lenho das árvores; fig. 
âmago, a parte mais íntima e 
essencial; indivíduo rijo, duro.

C-D.indd   55 17.02.09   09:19:49



C

56

ceroulas • chamejar

ce.rou.las sf. pl. Peça íntima do 
vestuário masculino.

cer.ra.ção sf. Neblina densa.
cer.ra.do sm. Formação 

vegetal predominante no 
centro-oeste; local murado 
ou cercado; adj. fechado, 
vedado; denso, espesso; 
unido, apertado.

cer.rar vt. Fechar; apertar; unir; 
vi. encobrir-se.

cer.ro sm. Pequena colina.
cer.ta el. sf. us. na loc. na certa: 

com certeza, sem dúvida.
cer.ta.me sm. Pugna; combate; 

disputa literária.
cer.tei.ro adj. Bem dirigido.
cer.te.za sf. Coisa certa; 

convicção; segurança.
cer.ti.dão sf. Documento legal 

expedido por pessoa que 
tem fé  pública e no qual são 
certificados atos ou fatos de 
que se tem provas; atestado; 
certificado.

cer.ti.fi.ca.do sm. Certidão.
cer.ti.fi.car vt. Afirmar a certeza 

de; asseverar; fazer ciente 
de; passar certidão de; vp. 
procurar a certeza de.

cer.to adj. Infalível; exato; 
sm. coisa certa; pron. indef. 
qualquer; adv. certamente.

ce.rú.leo adj. Da cor do céu.
ce.ru.me ou ce.rú.men sm. 

Cera dos ouvidos ou das 
orelhas.

cer.ve.ja sf. Bebida fermentada, 
obtida da fermentação do 
lúpulo e cevada ou outros 
cereais.

cer.ve.ja.ri.a sf. Lugar onde se 
faz ou vende cerveja.

cer.ve.jei.ro sm. Fabricante ou 
vendedor de cerveja.

cer.viz sf. A parte posterior do 
pescoço, cachaço.

cer.vo sm. Veado. 
cer.zi.dei.ra sf. Mulher que 

se ocupa de cerzir; agulha 
de cerzir.

cer.zir vt. Fazer remendos 
invisíveis em tecido.

ce.sa.ri.a.na sf. Operação que 
consiste em abrir o abdome 
materno, para extrair o feto.

ces.sa.ção sf. Parada; trégua.
ces.são sf. Cedência.
ces.sar vt. Fazer parar; 

interromper; vi. acabar.
ces.sar-fo.go sm. Cessação de 

hostilidades bélicas.
ces.si.o.ná.rio sm. Aquele a 

quem se faz cessão; aquele 
que aceita a cessão; adj. que 
faz cessão.

ces.ta sf. Receptáculo com 
alças, de vime trançado, 
em que se transporta 
frutas, legumes, pequenas 
mercadorias, etc.; p. ext. 
qualquer receptáculo de 
plástico, couro, etc. usado 
para o mesmo fim.

ces.to sm. Cabaz feito de vime.
ce.su.ra sf. Incisão de lanceta; 

corte; pausa em verso.
ce.su.rar vt. Abrir cesura em.
ce.tá.ceo sm. Qualquer 

dos grandes mamíferos 
completamente aquáticos e 
pisciformes.

ce.tá.ceos sm. pl. Ordem 
dos animais mamíferos 
adaptados à vida aquática, 
que têm os membros 
anteriores transformados em 
nadadeiras, sem membros 
posteriores externos e 
nadadeira caudal horizontal.

ce.tim sm. Tecido de seda 
macio e brilhante.

ce.ti.no.so adj. Macio e lustroso 
como o cetim.

ce.tro sm. Bastão de reis e 
generais; fig. poder real.

céu sm. Espaço ilimitado em 
que giram os astros; céu da 
boca: palato.

ce.var vt. Engordar; nutrir.
chá sm. Infusão de folhas de 

certo arbusto.
chã sf. Terreno plano, planície; 

carne da coxa do boi.
cha.bu sm. Falha na explosão 

de busca-pé ou de foguete 
por defeito de fabricação; 
dar chabu: malograr; não 
dar certo.

chá.ca.ra sf. Pequena fazenda.
cha.ca.rei.ro sm. Administrador 

ou dono de chácara.

cha.ci.na sf. Matança de 
gado; carnificina; morticínio; 
assassínio com mutilação do 
cadáver.

cha.ci.nar vt. Partir em postas; 
assassinar mutilando, 
assassinar várias pessoas ao 
mesmo tempo.

cha.co.ta sf. Caçoada; 
zombaria; troça.

cha.co.te.ar vt. Fazer chacota; 
zombar; motejar.

chá-de-co.zi.nha ou chá-
de-pa.ne.la sf. Reunião 
oferecida a uma noiva para 
presenteá-la com objetos de 
utilidade doméstica.

cha.fa.riz sm. Fonte pública 
provida de bicas.

cha.fur.dar v. rel. Tornar-se 
imundo; atolar-se (em vícios); 
vt. macular, enodoar.

cha.ga sf. Ferida aberta; dor.
cha.gar vt. Fazer chaga em.
cha.la.ça sf. Caçoada, 

zombaria; gracejo.
cha.lé sm. Casa de moradia em 

estilo suíço.
cha.lei.ra sf. Vaso de metal 

para pôr água e ferver.
chal.rar vi. Falar à toa.
chal.re.ar vi. Chalrar; palrar.
cha.lu.pa sf. Embarcação de 

um só mastro.
cha.ma sf. Labareda; fig. 

paixão; ardor.
cha.ma.men.to sm. Chamada; 

convite; convocação.
cha.mar vt. Invocar; convocar 

para reunião; atrair.
cha.ma.riz sm. Coisa que atrai; 

engodo.
chá-ma.te sm. Erva-mate, 

mate; bebida feita com a 
infusão de folhas de mate.

cham.bre sm. Roupão 
comprido para banho.

cha.me.go sm. Excitação para 
atos libidinosos; paixão; 
amizade estreita; namoro.

cha.me.jan.te adj. Ardente.
cha.me.jar vi. Lançar chamas; 

arder; flamejar.
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cha.mi.né sf. Tubo que expele 
os produtos da combustão.

cham.pa.nha ou cham.pa.nhe 
sm. Vinho espumante, 
branco ou rosado, fabricado 
na região de Champanhe, 
França.

cha.mus.car vt. Queimar 
ligeiramente; tostar.

chan.ce sf. Ocasião favorável; 
oportunidade.

chan.ce.la sf. Selo pendente; 
rubrica, carimbo.

chan.ce.la.ri.a sf. Repartição 
por onde correm assuntos 
diplomáticos.

chan.ce.ler sm. Ministro das 
Relações Exteriores de um 
país.

chan.cha.da sf. Filme ou peça 
teatral de humorismo barato.

chan.frar vt. Recortar; entalhar; 
aplainar as arestas.

chan.ta.gem sf. Extorsão de 
dinheiro sob ameaça de 
revelações escandalosas.

chan.ta.gis.ta s2g. O que faz 
chantagem.

chan.ti.li sm. Creme de 
leite batido com açúcar, 
usado para acompanhar 
sobremesas, recheio ou 
cobertura de bolos.

chão adj. Plano; liso; simples; 
sincero; sm. solo.

cha.pa sf. Qualquer peça lisa 
e pouco espessa, feita de 
metal, madeira, vidro, etc.; 
sm. pop. companheiro, 
camarada, amigo.

cha.pa.da sf. Planalto; 
pancada; bofetada.

cha.pa.dão sm. Terreno que se 
estende em chapadas.

cha.pe.ar vt. Revestir ou forrar 
com chapa.

cha.pe.la.ri.a sf. Loja em que 
se vendem chapéus.

cha.pe.lei.ra sf. Caixa ou loja 
de chapéus.

cha.pe.lei.ro sm. Aquele que 
faz ou vende chapéus.

cha.péu sm. Cobertura para 
resguardo da cabeça.

cha.pi.nhar vt. Bater com as 
mãos na água; vt. e i. agitar-
se  na água com as mãos ou 
com os pés; escorregar na 
lama; atolar-se.

cha.ra.da sf. Enigma cuja 
solução está em uma palavra, 
ou frase.

cha.ran.ga sf. Pequena 
banda de música, formada 
sobretudo por instrumentos 
de sopro; orquestra mais ou 
menos desafinada; automóvel 
velho.

char.co sm. Água estagnada.
char.ge sf. Desenho de 

natureza caricatural, satírica 
ou humorística, em que se 
representa pessoa, fato ou 
ideia corrente, em especial de 
caráter político.

char.lar vi. Falar à toa.
char.la.tão sm. Vendedor 

público de drogas, cujas 
virtudes exagera ao apregoar; 
explorador da boa-fé alheia; 
impostor, embusteiro.

char.me sm. Atração, encanto, 
sedução, simpatia.

char.pa sf. Suspensório em 
que se apoia o braço doente; 
tipoia.

char.que sm. Carne de vaca 
salgada e curada ao sol; 
carne-seca.

char.que.a.da sf. 
Estabelecimento onde se 
charqueia a carne.

char.que.ar vt. e i. Preparar ou 
fazer o charque.

char.ru.a sf. Arado grande.
cha.ru.ta.ri.a sf. Loja onde se 

vendem artigos de fumante.
cha.ru.to sm. Rolo de folhas de 

tabaco, para fumar-se.
chas.que.ar vt. e i. 

Ridicularizar; burlar; motejar.
chas.si sm. Quadro de aço 

sobre o qual se monta 
a carroçaria de veículo 
motorizado.

cha.ta sf. Barcaça larga e 
pouco funda; embarcação 
para transporte de carga 
pesada; embarcação própria 

para navegação na época da 
estiagem.

cha.te.ar vt. Importunar; 
aborrecer; maçar.

cha.to adj. Sem relevo, liso, 
plano; importuno, maçante, 
desagradável; sm. espécie 
de piolho pubiano; situação, 
pessoa ou coisa chata.

cha.tô sm. Cômodo; habitação; 
quarto de solteiro.

chau.vi.nis.mo sm. 
Nacionalismo exagerado; 
procedimento ou atitude de 
chauvinista.

chau.vi.nis.ta adj. e s2g. 
Pessoa que manifesta 
chauvinismo; que assume 
posições radicais.

cha.vão sm. Molde; padrão; 
tipo; fórmula de escrever 
muito usada; lugar-comum, 
clichê.

cha.vas.co adj. Tosco; 
grosseiro.

cha.ve sf. Instrumento de 
metal para abrir e fechar 
fechaduras, etc.; utensílio 
que serve para aparafusar, 
desaparafusar, fixar, etc; 
ponto estratégico; aquilo que 
dá o meio, a solução para se 
entender um assunto obscuro 
ou enigma.

cha.vei.ro sm. O que guarda ou 
faz chaves; carcereiro; objeto 
para guardar chaves.

cha.ve.lho sm. Chifre; corno.
chá.ve.na sf. Xícara para chá.
che.ca.pe sm. Um completo 

exame de saúde, seja para 
verificação de algum sintoma, 
seja por profilaxia; exame 
de saúde geral; diagnóstico; 
análise de situação; 
organização; revisão.

che.car vt. e i. Testar; conferir.
che.fa.tu.ra sf. Chefia.
che.fe sm. O principal em 

qualquer coisa; o dirigente.
che.fi.ar vt. Dirigir; comandar.
che.ga.da sf. Ato de chegar; 

aproximação.
che.ga.do adj. Próximo; 

contíguo; ligado.
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che.gar vt. Pôr ao alcance; 
aproximar; avançar; vi. Vir; 
alcançar; vp. avizinhar-se; 
aproximar-se.

chei.a sf. Inundação; invasão; 
fase lunar.

chei.o adj. Repleto, abundante.
chei.rar vt. Tomar o cheiro de; 

vi. exalar cheiro.
chei.ro sm. Impressão 

produzida no olfato pelas 
partículas odoríferas; 
perfume, aroma, odor, 
fragrância, olor.

chei.ro-ver.de sm. Temperos 
verdes, como salsa, 
cebolinha e coentro.

che.que sm. Ordem de 
pagamento à vista, sobre 
banco ou casa bancária, 
para pagar certa soma, 
nominalmente ou ao portador, 
por conta dos fundos 
pertencentes a quem dá a 
ordem.

chi.ar vi. Fazer chio; fam. 
reclamar.

chi.ba.ta sf. Vara de junco; vara 
para fustigar.

chi.ba.tar vt. Dar chibatadas.
chi.ca.na sf. Trapaça; sofisma.
chi.ca.nar vi. Usar de chicanas.
chi.cle sm. O látex do 

sapotizeiro, usado como 
matéria-prima da goma-de-
mascar ou chiclete.

chi.cle.te sm. Goma-de-mascar, 
chicle.

chi.có.ria sf. Planta hortense 
comestível.

chi.co.ta.da sf. Pancada com 
chicote.

chi.co.te sm. Correia de couro 
atada a um cabo de madeira; 
relho; guasca.

chi.co.te.ar vt. Dar chicotadas 
em; relhar.

chi.frar vt. Dar chifrada; atacar 
com o chifre; gír. ser infiel.

chi.fre sm. Corno.
chi.li.que sm. Desmaio.
chil.rar vi. Pipilar; gorjear.
chil.re.ar vi. Chilrar.
chil.rei.o sm. Gorjeio.

chil.ro sm. Chilreio.
chi.mar.rão sm. Mate 

preparado sem açúcar.
chim.pan.zé sm. Grande 

macaco antropoide, originário 
da África, e o mais inteligente 
animal depois do homem.

chin.chi.la sf. Pequeno 
mamífero roedor dos 
Andes, cuja pele é usada 
na confecção de agasalhos; 
certa raça de coelhos.

chi.ne.la sf. Chinelo.
chi.ne.la.da sf. Ação de bater 

com chinelo.
chi.ne.lo sm. Calçado sem salto 

para uso doméstico.
chin.fra sf. gír. Onda, curtição, 

barato; empáfia, pose.
chin.frim sm. Algazarra; adj. 

insignificante.
chi.nó sm. Cabeleira postiça.
chi.o sm. Som agudo das rodas 

dos carros; guincho.
chip sm. Nos circuitos 

miniaturizados, plaqueta 
de silício de dimensões 
reduzidas e que contém 
elementos semicondutores 
como transistores, diodos, 
circuitos integrados, etc.

chi.que adj. Elegante; de bom 
gosto; esmerado; apurado.

chi.quei.ro sm. Pocilga de 
porcos; lugar imundo.

chis.pa sf. Faísca; lampejo.
chis.par vi. Expelir faíscas; 

correr em disparada.
chis.te sm. Pilhéria; dito 

engraçado; chalaça.
chi.ta sf. Tecido barato de 

algodão; estampado a cores.
cho.ça sf. Choupana.
cho.ca.dei.ra sf. Aparelho para 

chocar ovos.
cho.ca.lhar vt. Agitar, sacudir, 

emitindo som semelhante 
ao do chocalho; vi. tocar 
chocalho.

cho.ca.lho sm. Campainha 
que se põe em pescoço 
de animais; cabaça com 
pedrinhas para chocalhar.

cho.car vi. Ir de encontro; vt. 
pôr no choco ou chocadeira; 
vp. escandalizar-se.

cho.cho adj. Sem suco, seco; 
sem miolo; engelhado; choco; 
sem espírito, sem graça; 
sem sal.

cho.co sm. Tempo de 
incubação das aves; adj. 
estragado; podre; goro.

cho.co.la.te sm. Produto 
alimentar obtido das 
amêndoas de cacau torradas 
e moídas, em pó ou pasta; 
guloseima à base desse 
produto.

cho.fer sm. Motorista.
cho.frar vt. Dar de chofre, ir de 

encontro a.
cho.fre sm. Choque repentino; 

de chofre repentinamente, 
sem se esperar.

cho.pe sm. Cerveja fresca 
de barril.

cho.que sm. Encontrão; 
refrega; conflito.

cho.ra.dei.ra sf. Lamentação 
com choro.

cho.ra.min.gar vi. Chorar por 
qualquer pretexto banal.

cho.ra.min.gas sm. O que 
chora por qualquer coisa.

cho.rão sm. O que chora muito; 
salgueiro.

cho.rar vt. Lastimar; deplorar; 
vi. verter lágrimas.

cho.ro sm. Pranto; composição 
musical popular.

cho.ru.me sm. Banha.
cho.ru.me.la sf. Bagatela.
chou.pa.na sf. Choça.
chou.ri.ço sm. Linguiça cujo 

recheio é misturado com 
sangue e curado ao fumo.

cho.ve-não-mo.lha sm. 
Situação que não se resolve; 
indecisão.

cho.ver vi. Cair chuva.
chu.ca-chu.ca sm. Mecha de 

cabelo de bebê ou de criança 
que é penteada de modo 
que forme uma espécie de 
caracol.

chu.chu sm. Variedade de 
hortaliça.
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chu.cru.te sm. Repolho 
picado e fermentado em 
salmoura, usado como 
acompanhamento de vários 
pratos de salsicharia.

chu.é adj. Imprestável; 
insignificante; mal trajado.

chu.lé sm. Mau cheiro dos pés.
chu.le.ar vt. Coser a orla de 

um tecido.
chu.lo adj. Grosseiro, baixo, 

rude; usado pela ralé; 
ordinário.

chu.ma.ço sm. Porção de 
algodão para estofar; porção 
de algodão, gaze ou outro 
material usado em curativos 
ou na toalete.

chum.bar vt. Soldar; tapar; fixar 
com substância que, após 
certo tempo, endurece; ferir 
com chumbo.

chum.bo sm. Metal cinza-
prateado muito pesado.

chu.pa.do adj. Muito magro; 
seco; sugado.

chu.par vt. Sugar; absorver.
chu.pe.ta sf. Mamilo de 

borracha para crianças.
chu.pim sm. Ave passeriforme 

cuja fêmea põe seus ovos no 
ninho do tico-tico que lhe cria 
os filhotes; gír. pessoa que 
vive à custa de outrem.

chur.ras.co sm. Posta de carne 
assada sobre brasas.

chus.ma sf. Multidão de gente; 
acumulação de coisas.

chu.tar vt. Dar pontapé na bola; 
pop. mandar embora; tentar 
acertar uma resposta.

chu.te sm. Pontapé dado na 
bola; pontapé.

chu.tei.ra sf. Botina de cano 
curto e travas no solado 
apropriada para o futebol.

chu.va sf. A água que cai das 
nuvens.

chu.va.ra.da sf. Chuva forte e 
continuada.

chu.vei.ro sm. Chuva 
passageira; aparelho para 
banho.

chu.vis.car vi. Chover miúdo.

chu.vis.co sm. Chuva miúda.
Cia. Abreviatura de Companhia.
ci.á.ti.ca adj. e sf. Diz-se de, 

ou dor aguda no nervo maior 
da coxa.

ci.ber.né.ti.ca sf. Ciência que 
estuda as comunicações e 
o sistema de controle dos 
organismos vivos  e das 
máquinas.

ci.ca sf. Travo, sabor amargo e 
áspero de fruta verde.

ci.ca.triz sf. Sinal que deixa a 
ferida depois de curada.

ci.ca.tri.zar vt., i. e p. Fazer 
fechar as feridas; formar-se a 
cicatriz; curar.

cí.ce.ro sm. O corpo doze do 
tipo de imprensa; medida 
tipográfica; quadratim.

ci.ce.ro.ne sm. Guia que 
acompanha turistas.

ci.ci.ar vi. Pronunciar as 
palavras em cicio; rumorejar; 
vt. dizer em voz baixa.

ci.ci.o sm. Murmúrio, rumor 
leve.

ci.clis.mo sm. O esporte de 
andar de bicicleta.

ci.clis.ta s2g. Pessoa que anda 
de bicicleta.

ci.clo sm. Série de fenômenos 
que se sucedem.

ci.clo.ne sm. Furacão que gira 
em torno de um centro de 
baixa pressão atmosférica.

ci.clo.pe sm. Na mitologia 
grega, gigante com um só 
olho na testa.

ci.clo.vi.a sf. Pista exclusiva 
para bicicletas; pista para a 
prática do ciclismo.

ci.cu.ta sf. Planta venenosa.
ci.da.da.ni.a sf. Dignidade ou 

qualidade de cidadão.
ci.da.dão sm. Habitante de 

cidade; o que goza dos 
direitos políticos e civis de 
um Estado.

ci.da.de sf. Povoação de 
importância superior a vila.

ci.da.de.la sf. Fortaleza.
ci.da.de-sa.té.li.te sf. Cidade 

com autonomia administrativa 
ou sem ela, e cuja vida 

depende doutra cidade mais 
desenvolvida, mais ou menos 
próxima.

ci.dra sf. Fruto da cidreira, 
muito usado para doces.

ci.drei.ra sf. Árvore que dá 
a cidra.

ci.ên.cia sf. Conhecimento; 
instrução, erudição; 
sabedoria; soma dos 
conhecimentos humanos 
considerados em conjunto, 
segundo sua natureza e 
progresso.

ci.en.te adj. Que é sabedor.
ci.en.ti.fi.car vt. Informar; vp. 

tomar conhecimento.
ci.en.tí.fi.co adj. Relativo à 

ciência.
ci.en.tis.ta s2g. Pessoa que 

cultiva alguma ciência em 
particular.

ci.fra sf. Zero; importância 
ou número total; escrita 
enigmática ou secreta; a 
chave para decifrá-la.

ci.frão sm. Sinal usado 
para expressar unidades 
monetárias em vários países.

ci.frar vt. Escrever em cifra ou 
código secreto; resumir; vp. 
resumir-se; reduzir-se.

ci.ga.no sm. Indivíduo de 
um povo nômade, talvez 
originário da Índia, que possui 
código ético próprio, vive de 
artesanato, de ler a sorte e 
fazer negócios com cavalos, 
carros, etc.

ci.gar.ra sf. Inseto que produz 
som estrídulo e monótono.

ci.gar.rei.ra sf. Carteira para 
cigarros.

ci.gar.ro sm. Tabaco picado e 
enrolado para se fumar.

ci.la.da sf. Emboscada; traição.
ci.lha sf. Tira de couro para 

apertar a sela.
ci.lhar vt. Apertar com cilha.
ci.lí.cio sm. Pequena túnica; 

cinto ou cordão grosseiro 
usado como penitência; 
sacrifício voluntário; martírio a 
que alguém se submete com 
resignação; tortura, tormento, 
aflição.
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ci.lín.dri.co adj. Em forma de 
cilindro.

cí.lio sm. Pestana.
ci.ma sf. A parte mais elevada; 

cume; cimo; topo; cimeira.
cím.ba.lo sm. Antigo 

instrumento de cordas.
cim.bar vt. Dobrar; curvar.
ci.mei.ra sf. Cume; pino; 

penacho de capacete.
ci.men.tar vt. Unir com cimento; 

consolidar.
ci.men.to sm. Mistura de cal, 

sílica, alumina, óxido de ferro 
e magnésio queimados em 
forno e transformados em pó, 
utilizada como aglomerante 
ou para ligar certos materiais.

ci.mo sm. Cume; pino.
cin.char vt. Apertar no cincho.
cin.cho sm. Molde de queijo.
cin.dir vt. Cortar; separar.
ci.ne.as.ta s2g. Técnico de 

cinema.
ci.ne.ma sm. Sala de 

exibições de filmes; arte da 
cinematografia.

ci.ne.ma.to.gra.fi.a sf. Conjunto 
dos processos de filmagem.

ci.ne.ma.tó.gra.fo sm. Aparelho 
que permite a projeção 
de imagens ou cenas em 
movimento.

ci.ne.ra.ção sf. Redução a 
cinzas; incineração.

ci.ne.rar vi. Reduzir a cinzas.
cin.gir vt. Rodear; cercar; 

ligar em volta; prender; pôr 
à cintura; pôr na cabeça; 
apertar; comprimir; reprimir; 
vp. chegar-se; unir-se; 
limitar-se.

cí.ni.co adj. Desavergonhado.
ci.nis.mo sm. Falta de 

vergonha, descaro.
cin.quen.ta (ü) num. Cinco 

vezes dez.
cin.quen.te.ná.rio (ü) sf. 

Quinquagésimo aniversário.
cin.ta sf. Faixa de tecido, couro, 

metal, etc. para cingir.
cin.ti.la.ção sf. Brilho.
cin.ti.lan.te adj. Que cintila.
cin.ti.lar vi. Brilhar; luzir.

cin.to sm. Cinta; cós.
cin.tu.ra sf. A parte média do 

corpo humano.
cin.tu.rão sm. Grande cinta.
cin.za sf. Resíduo em pó de 

substância queimada; pl. 
restos mortais; adj. cinzento.

cin.zei.ro sm. Recipiente para 
cinzas de cigarro.

cin.zel sm. Instrumento de 
escultores e gravadores.

cin.ze.lar vt. Trabalhar com 
cinzel; aprimorar.

ci.o sm. Apetite sexual dos 
animais em determinadas 
épocas.

ci.o.so adj. Cuidadoso, zeloso.
ci.pó sm. Planta trepadeira que 

pende das árvores.
ci.ran.da sf. Dança e cantiga 

infantil; peneira grossa.
cir.cen.se adj. Relativo a circo.
cir.co sm. Pavilhão circular 

onde se apresentam 
espetáculos.

cir.cui.to sm. Circunferência; 
linha que limita qualquer área 
fechada; perímetro; o que 
circunda; giro, volta; ciclo; 
trajetória completa de uma 
corrente elétrica.

cir.cu.la.ção sf. Ação de 
circular; movimento do 
sangue e da linfa através dos 
vasos, induzido pelo coração; 
curso; trânsito.

cir.cu.lar vt. Mover-se em 
círculo ou circuito; percorrer 
ao redor; percorrer; adj. em 
forma de círculo, relativo a 
círculo; sf. ofício.

cír.cu.lo sm. Cinto; anel; giro; 
grêmio.

cir.cu.na.ve.gar vi. Rodear 
navegando; viajar por mar ao 
redor da Terra.

cir.cun.dar vt. Cercar; rodear.
cir.cun.fe.rên.cia sf. O contorno 

exterior de um círculo.
cir.cun.gi.rar vt. Girar em torno, 

em volta de.
cir.cun.ja.zer vi. Estar ao redor; 

ao lado de.
cir.cun.ló.quio sm. Rodeio de 

palavras; perífrase.

cir.cuns.cre.ver vt. Abranger, 
conter; descrever uma linha 
ao redor de; limitar; isolar; 
restringir; vp. limitar-se.

cir.cuns.cri.ção sf. Designação 
de divisão territorial.

cir.cuns.cri.to adj. Restringido.
cir.cuns.pec.ção sf. Atenção; 

prudência; ponderação.
cir.cuns.pec.to adj. Que olha 

à volta de si; ponderado; 
prudente.

cir.cuns.tân.cia sf. Condição; 
acidente; requisito.

cir.cuns.tan.ci.ar vt. 
Pormenorizar; esmiuçar.

cir.cuns.tan.te adj. Que está 
em redor; s2g. pessoa que 
está presente.

cir.cun.vo.lu.ção sf. Movimento 
ao redor de um eixo comum.

cí.rio sm. Vela grande de cera; 
procissão que, partindo de 
determinado lugar, vai levar 
um círio a outro.

cir.ro sm. Respiração ruidosa 
dos moribundos; tipo de 
nuvem; tipo de câncer.

cir.ro-cú.mu.lo sm. Nuvem fina 
e branca, situada a grandes 
altitudes, com aspecto de 
pequenos grãos enfileirados.

cir.ro-es.tra.to sm. Nuvem 
que lembra um véu 
esbranquiçado, situada a 
grandes altitudes.

ci.rur.gi.a sf. Parte da medicina 
que trata de operações.

ci.rur.gi.ão sm. O que exerce 
a cirurgia.

ci.são sf. Divisão.
cis.car vt. Esgaravatar (a 

galinha) o chão à procura de 
alimento; limpar cisco.

cis.co sm. Lixo caseiro; 
resíduo; partícula leve.

cis.ma sf. Preocupação; mania; 
desconfiança; sm. separação, 
dissidência de doutrina 
religiosa.

cis.mar vi. Pensar; ter 
pressentimentos.

cis.ne sm. Ave aquática.
cis.ter.na sf. Poço.
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cis.ti.cer.co.se sf. Afecção 
contraída ao se ingerir carne 
de porco ou boi mal cozida 
ou crua e infestada de 
cisticercos, adquirindo-se, 
assim, a solitária.

cis.ti.te sf. Inflamação da 
bexiga.

ci.ta.ção sf. Ato de citar.
ci.ta.di.no sm. Habitante de 

cidade; adj. de cidade.
ci.tar vt. Transcrever ou 

mencionar como exemplo; 
mencionar o nome de; intimar 
para comparecer em juízo.

cí.ta.ra sf. Instrumento musical 
de cordas.

cí.tri.co adj. Diz-se do ácido 
extraído de limões, etc., 
relativo a plantas do gênero 
Citrus ao qual pertencem o 
limão, a laranja, etc.

ci.ú.me sm. Zelo amoroso; 
desconfiança; inveja.

cí.vel adj. Referente a Direito 
Civil.

cí.vi.co adj. Relativo à vida 
pública do cidadão.

ci.vil adj. Relativo a cidadão; 
cortês; social.

ci.vi.li.za.ção sf. Estado de 
progresso e cultura social.

ci.vi.li.zar vt. Tornar civilizado; 
aperfeiçoar.

ci.vis.mo sm. Qualidade de 
bom cidadão; patriotismo.

clã sm. Grei; partido.
cla.mar vt. e i. Proferir em 

voz alta; bradar; vociferar; 
reclamar; protestar; implorar; 
rogar.

cla.mor sm. Grito; queixa.
clan.des.ti.no adj. Feito às 

escondidas; ilegal.
clan.gor sm. Som rijo.
cla.que sf. Grupo de 

assistentes pagos para 
aplaudir.

cla.ra sf. Albumina que envolve 
a gema do ovo.

cla.ra.boi.a (ói) sf. Abertura 
com vidro num telhado.

cla.rão sm. Grande claridade; 
jorro de luz.

cla.re.ar vt. Aclarar; vi. tornar-
se lúcido.

cla.rei.ra sf. Espaço sem 
árvores numa floresta.

cla.re.za sf. Transparência; 
limpidez; bom timbre.

cla.ri.da.de sf. Luz viva; 
esplendor; fulgor.

cla.rim sm. Pequena trombeta.
cla.ri.vi.dên.cia sf. Visão clara.
cla.ri.vi.den.te adj. Que vê 

nitidamente; prudente; 
vidente.

cla.ro adj. Límpido; evidente; 
sm. lacuna.

clas.se sf. Categoria; aula; 
alunos de uma aula.

clás.si.co adj. Modelar; famoso; 
consagrado; sm. autor de 
obra consagrada.

clas.si.fi.car vt. Pôr em ordem; 
atribuir valores a.

clau.di.car vt. Coxear; errar.
claus.tro sm. Convento; a vida 

monástica.
cláu.su.la sf. Preceito; 

disposição; condição.
clau.su.lar vt. Estabelecer 

cláusula; concluir.
clau.su.ra sf. Vida em claustro.
clau.su.rar vt. Encerrar em 

clausura.
cla.va sf. Pau mais grosso 

numa das extremidades, 
usado como arma; maça.

cla.ví.cu.la sf. Osso da parte 
anterior do ombro.

cle.mên.cia sf. Indulgência; 
bondade; amenidade.

cle.men.te adj. Indulgente; 
bondoso.

cle.ri.cal adj. Do clero.
clé.ri.go sm. Padre.
cle.ro sm. A classe dos 

sacerdotes.
cli.chê sm. Matriz metálica 

para impressão; lugar-
comum; chavão; sentença ou 
provérbio muito batido pelo 
uso; frase feita.

cli.en.te.la sf. Freguesia.
cli.ma sm. Condições 

meteorológicas de certa 
região; ambiente.

clí.max sm. Gradação; grau 
máximo, supremo.

clí.ni.ca sf. A prática da 
medicina; estabelecimento 
hospitalar.

cli.ni.car vi. Exercer a clínica.
clí.ni.co sm. Médico 

especializado em clínica 
geral.

cli.pe sm. Pequena peça 
de metal ou plástico para 
prender papéis;  forma red. 
de videoclipe.

cli.que interj. Onomatopeia 
que exprime estalido seco ou 
crepitação; sm. ruído seco.

clis.ter sm. Injeção de água ou 
líquido medicamentoso no 
reto, por meio de seringa ou 
clisório; lavagem intestinal.

cli.tó.ris sm. Protuberância 
carnuda e erétil, situada na 
parte superior da vulva e de 
estrutura análoga à do pênis.

cli.vo sm. Colina; encosta.
clo.ro sm. Gás pesado, 

irritante e tóxico, produzido 
pela hidrólise de solução 
aquosa de cloreto de 
sódio e poderoso agente 
branqueador.

clo.ro.fi.la sf. Substância que 
dá às plantas a cor verde.

clo.ro.fór.mio sm. Líquido 
incolor, anestésico.

clo.se sm. ingl. Fotografia de 
um objeto muito próximo à 
máquina; tomada.

CLT Sigla de Consolidação das 
Leis do Trabalho.

cm fís. Símbolo de centímetro.
clu.be sm. Grêmio; assembleia.
co.a.bi.tar vt. Viver em comum 

com outra pessoa.
co.a.ção sf. Constrangimento.
co.ad.ju.var vt. Auxiliar 

mutuamente; ajudar; 
cooperar. 

co.a.dor adj. Que coa; sm. filtro; 
peça de pano ou papel para 
coar café.

co.a.du.nar vt. Juntar; 
incorporar; vp. combinar-se.

co.a.gir vt. Forçar.
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co.a.gu.la.ção sf. Ato de 
coagular, de coalhar.

co.a.gu.lar vt. Promover a 
coagulação ou solidificação 
de; coalhar; tomar 
consistência.

co.á.gu.lo sm. A parte 
coagulada de um líquido.

co.a.lha.da sf. Leite coalhado.
co.a.lhar vt. Coagular; fig. 

encher totalmente; talhar 
(o leite).

co.a.li.zão sf. União de 
partidos.

co.ar vt. Passar um líquido pelo 
coador; filtrar.

co.au.tor sm. Colaborador.
co.a.xar vi. Emitir a voz (a rã, o 

sapo, etc.).
co.bai.a sf. Pequeno animal 

usado em experiências.
co.bar.de adj. e sm. Covarde.
co.bar.di.a sf. Covardia.
co.ber.ta sf. Colcha de cama; 

pavimento de navio.
co.ber.to adj. Tapadoprotegido, 

dissimulado; oculto; sm. 
alpendre.

co.ber.tor sm. Peça de roupa 
de cama para frio.

co.ber.tu.ra sf. Aquilo que 
cobre; capote; apartamento 
de luxo construído sobre 
a laje de cobertura de um 
edifício.

co.bi.ça sf. Desejo violento de 
possuir; ambição.

co.bi.çar vt. Desejar com 
veemência; ambicionar.

co.bra sf. Nome geral dos 
ofídios; serpente.

co.bra.dor sm. O encarregado 
de receber dinheiro.

co.bran.ça sf. Ato de cobrar.
co.brar vt. Receber (dívidas); 

vp. reanimar-se.
co.bre sm. Metal dúctil, de cor 

avermelhada; gír. dinheiro.
co.brir vt. Resguardar; 

proteger; ocultar; dissimular.
co.bro sm. Fim; termo.
co.ca.da sf. Doce de coco.
co.ca.í.na sf. Alcaloide 

empregado como anestésico; 
substância entorpecente.

co.çar vt. Passar as unhas 
onde se sente coceira.

coc.ção sf. Ação ou efeito de 
cozer.

cóc.cix sm. Osso terminal da 
coluna vertebral.

có.ce.gas sf. pl. Sensação 
especial, espécie de 
espasmo; acompanhada de 
riso convulsivo.

co.cei.ra sf. Comichão; prurido.
co.che sm. Antiga carruagem.
co.chei.ra sf. Alojamento para 

coches ou cavalos.
co.chei.ro sm. Condutor de 

coche.
co.chi.char vi. Falar baixinho; 

murmurar ao ouvido.
co.chi.cho sm. Ato de 

cochichar.
co.chi.lar vi. Dormir 

ligeiramente.
co.chi.lo sm. Ação de cochilar; 

fig. descuido.
co.chi.nar vi. Grunhir.
co.cho sm. Comedouro de 

animais em fazendas.
co.ci.en.te sm. Quociente.
co.co sm. Fruto do coqueiro; 

pop. cabeça; certa dança 
popular de roda originária de 
Alagoas.

co.có sm. Modalidade de 
penteado feminino.

co.cô sm. Excremento, fezes.
có.co.ras sf. pl. el. da loc. de 

cócoras: agachado sobre os 
calcanhares.

co.cu.ru.to sm. Vértice; cimo; o 
alto da cabeça.

cô.dea sf. Parte exterior 
dura; casca, crosta; sujeira 
solidificada na roupa; casca 
de pão, rosca, etc.

có.dex sm. Códice; ant. código 
farmacêutico.

co.di.fi.ca.ção sf. Reunião de 
leis em código.

co.di.fi.car vt. Reunir em 
código; coligir.

có.di.go sm. Coleção de leis; 
coleção de regras e preceitos; 
norma, regra, lei.

co.di.re.ção sf. Direção que 
é exercida juntamente com 
outrem.

co.e.du.ca.ção sf. Educação 
em comum; educação 
conjunta de indivíduos de 
ambos os sexos.

co.e.du.car vt. Educar em 
comum.

co.e.lho sm. Mamífero roedor 
da família dos leporídeos.

co.er.ção sf. Ato de coagir; 
coação; repressão; coibição.

co.e.rên.cia sf. Conexão 
racional entre duas ideias.

co.e.ren.te adj. Conexo; lógico.
co.e.são sf. Ligação; harmonia; 

associação íntima.
co.e.so adj. Ligado; unido.
co.e.vo adj. Contemporâneo.
co.e.xis.tir vi. Existir 

simultaneamente, conviver.
co.fi.ar vt. Alisar, afagar 

(falando-se de barba).
co.fre sm. Caixa de metal 

resistente, com fecho e 
segredo, onde se guardam 
documentos ou dinheiro, 
joias, etc.

co.gi.ta.ção sf. Reflexão; 
pensar profundo.

co.gi.tar vt. e i. Refletir 
demoradamente; imaginar.

cog.na.ção sf. Parentesco pelo 
lado materno.

cog.no.me sm. Apelido; 
alcunha.

cog.no.mi.nar vt. Apelidar.
co.go.te sm. Região occipital; 

nuca; cachaço; cangote.
co-her.dar vt. Herdar em 

comum.
co.i.bi.ção sf. Repressão.
co.i.bir vt. Reprimir; fazer 

cessar; vp. privar-se.
coi.ce sm. Pancada que os  

equinos dão com as patas de 
trás; recuo de arma de fogo; 
ingratidão; brutalidade, má-
criação ou agressão moral.

coi.fa sf. Rede ou touca para 
envolver os cabelos das 
mulheres; chaminé, em 
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alvenaria ou industrializada, 
usada sobre fogões ou 
aquecedores a gás.

co.in.ci.dên.cia sf. 
Simultaneidade de dois ou 
mais acontecimentos.

co.in.ci.dir vt. Ser idêntico; 
igual; acontecer ao mesmo 
tempo; ajustar-se.

coi.o sm. Esconderijo; abrigo ou 
refúgio de malfeitor; covil.

coi.ó sm. Bobalhão.
coi.o.te sm. Lobo norte-

americano.
co.ir.mão adj. Membro, sócio, 

filiado.
coi.sa sf. O que existe; 

qualquer objeto; realidade, 
fato; negócio, interesse; 
acontecimento.

coi.sa-ru.im sm. Diabo.
coi.sís.si.ma sf. el. da loc. 

adv. e loc. pron. coisíssima 
nenhuma: de modo algum; de 
maneira nenhuma.

coi.ta.do adj. Infeliz; interj. 
exprime comiseração.

co.la sf. Substância adesiva; 
bras. cópia ilegal que se faz 
em exames escritos.

co.la.bo.ra.ção sf. Trabalho em 
comum; ajuda; cooperação.

co.la.bo.rar vi. Prestar 
colaboração; cooperar.

co.la.gem sf. Operação de 
colar; técnica artística que 
consiste em colar pedaços de 
material heterogêneo sobre 
um suporte.

co.lan.te adj.2g. Que cola; 
roupa muito chegada ao 
corpo, muito apertada ou 
justa; sm. esse tipo de roupa.

co.lap.so sm. Falência do 
estado geral; alteração súbita 
e danosa.

co.lar vt. Grudar; vi. copiar (nos 
exames escritos); sm. adorno 
para o pescoço.

co.la.ri.nho sm. Gola de pano 
cosida à camisa, em volta 
do decote; a espuma de um 
copo de cerveja ou chope.

co.la.te.ral adj. Que está ao 
lado; paralelo.

col.cha sf. Cobertura de cama.
col.chão sm. Espécie de 

almofada que se põe por 
cima do estrado da cama.

col.che.te sm. Gancho de 
metal; sinal ortográfico.

col.cho.ne.te sm. Colchão 
portátil, de menor espessura.

co.le.ar vi. Mover-se como a 
serpente; descrever curvas.

co.le.ção sf. Reunião de coisas 
ou objetos.

co.le.ci.o.na.dor sm. Indivíduo 
que faz coleção.

co.le.ci.o.nar vt. Fazer coleção 
de; reunir objetos (moedas, 
selos, etc.) e classificá-los; 
coligir, compilar.

co.le.ga s2g. Pessoa da mesma 
escola, profissão, corporação, 
etc.

co.le.gi.al s2g. Estudante 
de colégio; adj. referente a 
colégio.

co.lé.gio sm. Estabelecimento 
de ensino primário ou 
secundário; reunião ou 
associação de colegas; 
grêmio; corporação; conjunto 
de pessoas reunidas para fins 
eleitorais.

co.lei.ra sf. Pequena tira de 
couro que se põe no pescoço 
de certos animais.

có.le.ra sf. Ira, fúria, sanha; 
raiva; ímpeto, agitação; sf. 
ou m. Doença infecciosa 
aguda, contagiosa, que pode 
se manifestar sob forma 
epidêmica, caracterizada 
por diarreia abundante, 
prostração e câimbras.

co.les.te.rol sm. Substância 
lipossolúvel encontrada 
em todas as gorduras e 
óleos animais, no fígado, 
no sangue, etc. e tida 
como responsável pela 
arteriosclerose.

co.le.ta sf. Quantia que se 
paga de imposto; quota para 
obra de caridade ou despesa 
comum.

co.le.tâ.nea sf. Excertos tirados 
de diversas obras; coleção de 
várias obras ou coisas.

co.le.tar vt. Fazer coleta.
co.le.te sm. Peça de vestuário 

masculino.
co.le.ti.vo adj. Que abrange 

muitas pessoas ou coisas; 
pertencente a muitas pessoas 
ou coisas.

co.le.to.ri.a sf. Repartição fiscal 
onde se pagam impostos.

co.lhei.ta sf. Ato de colher os 
produtos agrícolas; safra.

co.lher sf. Utensílio para levar 
à boca os alimentos líquidos; 
vt. apanhar frutos, flores, 
etc.; obter.

co.li.bri sm. Beija-flor; pequena 
ave que se alimenta do néctar 
das flores.

có.li.ca sf. Dor abdominal 
aguda; dor nos órgãos ocos; 
pl. medo, receio, aflição; 
dificuldade.

co.li.dir vt. Causar choque em; 
vi. contradizer-se.

co.li.ga.ção sf. Aliança de 
vários indivíduos para um fim 
comum; trama.

co.li.gar vt. Formar coligação; 
vt. confederar-se.

co.li.gir vt. Reunir em coleção; 
deduzir; concluir.

co.li.na sf. Outeiro; monte.
co.lí.rio sm. Medicamento para 

moléstias dos olhos.
co.li.são sf. Choque entre 

corpos; batida; abalroamento; 
luta; oposição; divergência.

co.li.seu sm. Anfiteatro; circo.
col.mei.a (éi) sf. Cortiço de 

abelhas; porção de abelhas; 
enxame.

col.mi.lho sf. Dente canino.
col.mo sm. Caule de 

gramíneas.
co.lo sm. Pescoço; regaço.
co.lo.ca.ção sf. Emprego; 

venda; distribuição; 
apresentação, exposição (de 
ideias).

co.lo.car vt. Pôr em certo lugar; 
aplicar, empregar; dispor, pôr; 
dar emprego a; estabelecer; 
instalar; pôr à venda; 
apresentar; expor.
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co.lô.nia sf. Grupo de pessoas 
estabelecidas em país 
estrangeiro; protetorado; 
povoação de colonos.

co.lo.ni.al adj. De colônia.
co.lo.ni.zar vt. Estabelecer 

colônia; povoar de colonos.
co.lo.no sm. Membro de 

colônia.
co.ló.quio sm. Palestra.
co.lo.rar vt. Dar cor a.
co.lo.ri.do adj. Feito a cores; 

que tem cores; expressivo, 
vivo; sm. combinação de 
cores.

co.lo.rir vt. Dar cor; matizar.
co.los.sal adj. Enorme; imenso.
co.los.so sm. Estátua de 

tamanho descomunal; 
grande poderio; pessoa de 
excepcional poder; coisa 
excelente.

co.lu.na sf. Pilar cilíndrico; 
divisão vertical de página de 
jornal ou livro.

co.lu.nar adj. Em forma de 
coluna; vt. dispor em colunas.

co.lu.vi.ão sf. Solo das 
encostas dos morros formado 
por detritos provindos dos 
altos; enxurrada, inundação, 
aluvião; multidão ou confusão 
de coisas.

com prep. Em companhia de; 
entre.

co.ma sf. Penacho; juba; 
cabeleira; s2g. estado de 
inconsciência em que o 
doente conserva apenas 
as funções respiratória e 
circulatória.

co.man.dan.te sm. Chefe; adj. 
que comanda.

co.man.dar vt. Exercer o 
comando; dirigir; governar.

co.man.do sm. Ação de 
comandar; direção; governo.

co.mar.ca sf. Divisão territorial.
com.ba.lir vt. Causar 

enfraquecimento; abalar.
com.ba.te sm. Choque entre 

forças militares; batalha.
com.ba.ter vt. Sustentar 

combate contra; bater-se 

com; opor-se a; impugnar; 
contestar.

com.bi.na.ção sf. Associação 
química de elementos; 
reunião de coisas dispostas 
em certa ordem; acordo, 
ajuste; plano, projeto; roupa 
íntima feminina.

com.bi.nar vt. Fazer 
combinação; unir; ligar.

com.boi.ar vt. Escoltar.
com.boi.o sm. Conjunto de 

navios de esquadras; trem 
ferroviário; conjunto de 
carros orientados na mesma 
direção.

com.bus.tão sf. Decomposição 
pelo fogo; ato de queimar.

com.bus.tí.vel sm. Material 
para queimar; adj. que 
queima.

co.me.çar vt. Dar começo; 
principiar; ter início.

co.me.ço sm. Início; origem.
co.mé.dia sf. Peça para teatro 

onde predomina a sátira 
ou a graça; dissimulação; 
fingimento.

co.me.di.an.te s2g. O que 
representa comédias.

come.di.do adj. Moderado; 
sóbrio; discreto; prudente.

co.me.dir vt. Moderar, conter; 
medirr; vp. conter-se; 
moderar-se.

co.me-e-dor.me sm. Indivíduo 
que vive às custas dos 
favores de alguém.

co.me.mo.ra.ção sf. Festa 
ou solenidade em que se 
comemora algo.

co.me.mo.rar vt. Lembrar; 
fazer recordar; solenizar, 
recordando; festejar, celebrar.

co.men.da sf. Condecoração ou 
distinção de ordem honorífica.

co.men.da.dor sm. Aquele que 
recebeu comenda.

co.men.sal sm. Cada um dos 
que comem juntos.

co.men.su.rar vt. Medir pela 
mesma unidade duas ou mais 
grandezas; comparar.

co.men.ta.dor adj. e sm. 
Aquele que faz comentários; 
comentarista.

co.men.tar vt. Fazer 
comentário; explicar.

co.men.tá.rio sm. Crítica; nota 
explicativa; análise.

co.men.ta.ris.ta s2g. Ator de 
comentários; comentador.

co.me-qui.e.to sm. Indivíduo 
discreto, que não alardeia as 
suas aventuras amorosas.

co.mer vt. Ingerir alimento; vi. 
tomar refeição.

co.mer.ci.al adj.2g. Do 
comércio; mercantil; sm. 
refeição barata, que já 
vem servida; prato feito; 
propaganda comercial.

co.mer.ci.a.li.zar vt. Tornar 
comercial; colocar no 
comércio.

co.mer.ci.an.te s2g. 
Negociante.

co.mer.ci.ar vt. Fazer comércio; 
permutar valores.

co.mer.ci.á.rio sm. Empregado 
em casa ou firma comercial.

co.mér.cio sm. Operações de 
compra e venda.

co.mes.tí.vel adj. e sm. Que, 
ou o que se come.

co.me.ta sm. Astro de cauda 
luminosa que descreve 
órbitas muito longas ao redor 
do Sol.

co.me.ter vt. Fazer; praticar; 
perpetrar; oferecer; propor; 
acometer; atacar; afrontar; 
tentar; empreender.

co.me.zi.nho adj. Bom para 
se comer; fácil de entender; 
simples; caseiro.

co.mi.chão sf. Coceira; fig. 
vontade irresistível de fazer 
algo.

co.mí.cio sm. Reunião pública 
de cidadãos para tratar de 
assuntos de interesse geral, 
ou em que um candidato 
a cargo eletivo divulga seu 
programa.

cô.mi.co adj. Que faz rir; sm. 
ator de comédias.

co.mi.da sf. Alimento; refeição.
co.mi.go pron. pess. Na minha 

companhia; de mim para 
mim.
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co.mi.lan.ça sf. Ato de comer 
muito.

co.mi.lão sm. Glutão.
co.mi.se.ra.ção sf. Compaixão.
co.mi.se.rar vt. Inspirar 

compaixão em; vp. 
compadecer-se.

co.mis.são sf. Incumbência; 
pessoas encarregadas de 
tratar conjuntamente de um 
assunto; percentagem de 
negócio; gratificação; cargo 
temporário.

co.mis.sá.rio sm. O que exerce 
comissão; o que representa 
o Governo ou outra entidade 
junto de uma companhia ou 
em funções de administração; 
delegado.

co.mis.si.o.nar vt. Encarregar 
de comissão; incumbir.

co.mi.tê sm. Grupo de pessoas 
com funções especiais, 
ou incumbidas de tratar 
de determinado assunto; 
local em que se reúnem 
um candidato político, seus 
assessores e simpatizantes.

co.mi.ti.va sf. Cortejo; 
acompanhamento; séquito.

co.mo conj. Porque; adv. de 
que maneira.

co.mo.ção sf. Abalo; 
perturbação; agitação.

cô.mo.da sf. Pequeno armário 
com gavetões.

co.mo.di.da.de sf. Aquilo que 
contribui para o bem-estar 
físico; conforto; ocasião, 
oportunidade; meio fácil de 
usufruir alguma coisa.

co.mo.dis.mo sm. Sistema 
que leva a atender à própria 
comodidade acima de tudo.

cô.mo.do adj. Útil; vantajoso; 
conveniente; sm. 
acomodação; posento.

co.mo.ver vt. Abalar; agitar; 
impressionar; emocionar; 
enternecer; vp. sentir 
comoção; enternecer-se; 
decidir-se.

com.pac.to adj. Sólido; 
espesso; denso; comprimido.

com.pa.de.cer vt. Ter 
compaixão de; deplorar; vp. 
condoer-se.

com.pai.xão sf. Dó; piedade.
com.pa.nhei.ro sm. O 

que acompanha; colega; 
camarada.

com.pa.nhi.a sf. Comitiva; 
conjunto de artistas; corpo 
militar; sociedade comercial.

com.pa.rar vt. Confrontar 
simultaneamente; examinar.

com.pa.re.cer vi. Apresentar-
se; fazer-se presente.

com.par.ti.lhar vt. Tomar parte 
em; participar de.

com.par.ti.men.to sm. Divisão; 
aposento.

com.pas.si.vo adj. Que sente 
compaixão; compadecido.

com.pas.so sm. Instrumento 
para desenhar círculos; 
movimento em marcha 
cadenciada; medida musical.

com.pa.tí.vel adj. Que pode ser 
exercido ao mesmo tempo.

com.pa.tri.o.ta s2g. Que é da 
mesma pátria.

com.pe.lir vt. Obrigar; forçar.
com.pen.di.ar vt. Resumir em 

compêndio; sintetizar.
com.pên.dio sm. Síntese; livro 

de texto escolar.
com.pe.ne.tra.ção sf. 

Convicção íntima; 
arraigamento.

com.pe.ne.trar vt. Convencer 
profundamente; arraigar; vp. 
convencer-se; assenhorar-se; 
persuadir-se.

com.pen.sa.ção sf. 
Indenização; equilíbrio; 
operação contábil com que 
se facilita a cobrança e 
pagamento de cheques de 
outros bancos em um banco 
oficial.

com.pen.sar vt. Fazer 
compensação; equilibrar; 
indenizar; remunerar.

com.pe.tên.cia sf. Aptidão; 
idoneidade; capacidade.

com.pe.ti.ção sf. Rivalidade; 
concurso; concorrência.

com.pe.tir vi. Rivalizar; fazer 
concorrência.

com.pi.la.ção sf. Ato ou efeito 
de compilar.

com.pi.lar vt. Coligir; reunir 
numa obra as opiniões de 
vários autores a respeito de 
dado assunto.

com.pla.cên.cia 
sf. Benevolência; 
condescendência.

com.plei.ção sf. Constituição 
física; temperamento; caráter; 
índole.

com.ple.men.tar adj. Que serve 
de complemento; vt. fazer 
complemento.

com.ple.men.to sm. O 
que completa; remate; 
acabamento.

com.ple.tar vt. Tornar completo; 
acabar; concluir.

com.ple.to adj. Inteiro; total.
com.ple.xi.da.de sf. Qualidade 

do que é complexo.
com.ple.xo adj. Complicado; 

sm. conjunto de coisas ou 
fatos ligados por um nexo; 
psic. conjunto de sentimentos 
recalcados.

com.pli.ca.ção sf. Confusão; 
embaraço; dificuldade.

com.pli.car vt. Tornar confuso 
ou difícil; dificultar a resolução 
ou o entendimento de; 
implicar, envolver; vp. tornar-
se confuso, intrincado, difícil; 
enredar-se.

com.plô sm. Conspiração 
contra o Estado ou a 
autoridade constituída; 
conluio contra instituição ou 
pessoa(s).

com.po.nen.te adj. e s2g. Que, 
ou coisas que compõem.

com.por vt. Reunir muitas 
partes num todo; inventar.

com.por.ta.men.to sm. 
Procedimento; maneira 
de agir.

com.por.tar vt. Admitir; conter; 
vp. proceder.

com.po.si.ção sf. Ato ou efeito 
de compor; coordenação, 
constituição; redação; 
produção literária ou artística; 
acordo; conjunto de carros de 
um trem.

com.po.si.tor sm. Aquele que 
compõe (música).
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com.pos.to adj. Que consta de 
vários elementos; sm. corpo 
composto.

com.pra sf. Ato de comprar.
com.pra.dor sm. Aquele que 

compra.
com.prar vt. Adquirir por 

dinheiro; subornar.
com.pra.zer vt. Ser agradável; 

vp. deleitar-se.
com.pre.en.der vt. Conter 

em si; constar de; incluir; 
abranger; entender; atinar 
com; saber apreciar; vp. estar 
incluído; encerrar-se.

com.pre.en.são sf. Faculdade 
de conceber; percepção.

com.pre.en.sí.vel adj. Que 
pode ser compreendido.

com.pre.en.si.vo adj. Que 
revela compreensão; que 
pode compreender.

com.pres.são sf. Ato ou efeito 
de comprimir(-se).

com.pres.sor sm. Aquele ou 
aquilo que comprime; adj. que 
comprime.

com.pri.do adj. Extenso; 
longo; alto.

com.pri.men.to sm. Extensão 
em linha; distância.

com.pri.mi.do adj. Que 
sofreu compressão; contido 
refreado; sm. o que sofreu 
compressão; pastilha 
medicamentosa.

com.pri.mir vt. Reduzir a menor 
volume, mediante pressão; 
apertar; premer; reprimir; 
oprimir; encolher; contrair; 
afligir.

com.pro.me.ter vt. Sujeitar 
por compromisso; dar como 
garantia; arriscar, aventurar; 
pôr alguém em má situação; 
vp. obrigar-se; assumir 
responsabilidade.

com.pro.mis.so sm. Obrigação 
ou promessa a ser cumprida; 
dívida com data certa para 
ser quitada; obrigação de 
caráter social.

com.pro.va.ção sf. Prova 
adicional, corroboração.

com.pro.van.te adj. Que 
comprova; sm. recibo.

com.pro.var vt. Apresentar 
prova adicional; demonstrar.

com.pul.são sf. Ato ou efeito 
de compelir; psic. tendência à 
repetição.

com.pul.sar vt. Manusear; 
examinar olhando; folhear 
(livros, documentos) 
consultando.

com.pul.si.vo adj. Que 
compele.

com.pul.só.rio adj. Obrigatório.
com.pun.gir vt. Magoar; afligir; 

enternecer; vp. arrepender-
se.

com.pu.ta.dor adj. e sm. Que, 
ou quem faz cômputos, 
cálculos; calculista; sm. 
aparelho eletrônico capaz 
de armazenar, analisar e 
processar dados.

com.pu.tar vt. Calcular; contar.
côm.pu.to sm. Cálculo.
co.mum adj. e s2g. Pertencente 

ou comum a todos; geral, 
universal; habitual; vulgar; 
medíocre; depouco valor; sm. 
a maioria, o geral.

co.mum-de-dois adj. 
Substantivo que tem só uma 
forma para os dois gêneros; 
sobrecomum.

co.mun.gar vi. Receber a 
comunhão; estar de acordo.

co.mu.nhão sf. Sacramento da 
Eucaristia.

co.mu.ni.ca.ção sf. Aviso; 
informação; ligação.

co.mu.ni.car vt. Transmitir; vp. 
corresponder-se.

co.mu.ni.da.de sf. Comunhão; 
concordância, conformidade; 
identidade; a sociedade; 
qualquer conjunto 
populacional considerado 
como um todo em seus 
aspectos geográficos, 
econômicos e culturais em 
comum; grupo de pessoas 
que se vivem sob uma 
mesma orientação religiosa 
ou civil.

co.mu.nis.mo sm. Doutrina 
social que aspira à 
propriedade coletiva.

co.mu.nis.ta adj. e s2g. 
Diz-se do, ou o partidário do 
comunismo.

co.mu.ta.ção sf. Atenuação de 
pena; permutação.

co.mu.tar vt. Trocar; atenuar.
con.ca.te.nar vt. Encadear; 

ligar; prender; relacionar.
côn.ca.vo adj. Mais elevado 

nas bordas que no centro; 
escavado.

con.ce.ber vt. Gerar; idear; 
inventar; perceber.

con.ce.der vt. Consentir; 
permitir; anuir.

con.cei.to sm. O que o espírito 
concebe; opinião; juízo; 
reputação.

con.cei.tu.ar vt. Formar 
conceito de; avaliar.

con.ce.lho sm. Circunscrição 
administrativa inferior ao 
distrito; município; divisão 
administrativa.

con.cen.trar vt. Centralizar; vp. 
absorver-se.

con.cên.tri.co adj. Que tem o 
mesmo centro.

con.cep.ção sf. Percepção; 
trabalho de imaginação.

con.cer.nen.te adj. Relativo.
con.cer.nir vi. Dizer respeito.
con.cer.tar vt. Harmonizar; 

combinar; concordar; int. soar 
harmoniosamente.

con.cer.tis.ta s2g. Pessoa que 
dá concertos.

con.cer.to sm. Espetáculo 
musical; acordo; combinação; 
harmonia.

con.ces.são sf. Autorização; 
permissão.

con.ces.si.o.ná.rio sm. O que 
obteve uma concessão.

con.cha sf. Invólucro calcário 
de moluscos; colher grande 
para servir caldos.

con.cha.var vt. Combinar.
con.cha.vo sm. Acordo; 

conluio; combinação.
con.che.gar vt. Pôr perto; 

aproximar; vp. agasalhar-se; 
aconchegar.
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con.che.go sm. Bem-estar 
doméstico; proteção; 
aconchego.

con.ci.da.dão sm. Habitante da 
mesma cidade ou país.

con.ci.li.á.bu.lo sm. 
Assembleia secreta com 
objetivos malévolos.

con.ci.li.a.ção sf. Ato ou efeito 
de conciliar; harmonização.

con.ci.li.ar vt. Harmonizar.
con.ci.são sf. Exposição de 

ideias em poucas palavras; 
precisão; brevidade.

con.ci.so sf. Breve; exato.
con.ci.tar vt. Incitar; excitar; 

estimular à desordem.
con.cla.mar vt. Bradar, clamar; 

gritar em tumulto; vi. vozear.
con.cla.ve sm. Reunião de 

cardeais para eleição de 
Papa; assembleia; reunião.

con.clu.ir vt. Acabar; terminar; 
pôr fim; deduzir.

con.clu.são sf. Dedução; fim; 
termo; epílogo.

con.co.mi.tan.te adj. Que 
acompanha; simultâneo; 
acessório.

con.cor.dar vt. Fazer acordo; 
vi. estar de acordo.

con.cor.da.ta sf. Benefício 
concedido por lei ao 
negociante insolvente e 
de boa-fé para evitar ou 
suspender a declaração de 
sua falência, ficando ele 
obrigado a liquidar suas 
dívidas segundo estipular 
a sentença que conceder o 
benefício.

con.cor.de adj. Que é 
da mesma opinião ou 
pensamento.

con.cór.dia sf. Paz; harmonia; 
concordância.

con.cor.rên.cia sf. 
Comparecimento de muitas 
pessoas; disputa de clientela.

con.cor.rer vi. Contribuir; 
disputar; ir a concurso.

con.cre.ti.zar vt. Tornar 
concreto; realizar.

con.cre.to adj. Determinado; 
que existe de forma material; 
sm. mistura de cimento, areia 
e pedra para construções.

con.cu.bi.na sf. Amante; 
amásia.

con.cu.bi.na.to sm. Estado de 
quem é ou tem concubina.

con.cu.pis.cên.cia sf. Desejo 
intenso de bens ou gozos 
materiais; apetite sexual.

con.cur.so sm. Ação de 
concorrer; concorrência; 
a circunstância de se 
encontrarem juntas duas 
ou mais coisas; encontro; 
certame; provas documentais 
ou práticas prestadas 
pelos candidatos a certo 
cargo público ou a certas 
concessões.

con.cus.são sf. Choque 
violento; abalo; extorsão 
cometida por funcionário 
público no exercício de suas 
funções.

con.dão sm. Dom; faculdade; 
poder mágico ou 
sobrenatural.

con.de sm. Título de nobreza, 
entre marquês e visconde.

con.de.co.rar vt. Conferir título 
honorífico, de honra.

con.de.co.ra.ção sf. Ação ou 
efeito de condecorar; insígnia 
honorífica, de honra.

con.de.na.ção sf. Imposição de 
pena ou castigo.

con.de.nar vt. Impor pena; 
declarar culpado; reprovar.

con.den.sar vt. Tornar mais 
denso; engrossar; resumir.

con.des.cen.dên.cia Ato 
de condescendente; 
benevolência.

con.des.cen.der vi. Anuir; fazer 
a vontade alheia.

con.di.ção sf. Posição social; 
cláusula para opção.

con.di.ci.o.nal adj. Dependente 
de condição.

con.di.ci.o.nar vt. Submeter a 
condições; regular.

con.dig.no adj. Proporcional ao 
mérito; merecido.

con.di.men.to sm. Tempero.
con.di.zen.te adj. Adequado.
con.di.zer vi. Estar em 

harmonia, em proporção.
con.do.er vt. Inspirar dó; vp. 

compadecer-se.
con.do.lên.cia sf. Pesar; pl. 

pêsames.
con.du.ção sf. Ato ou efeito de 

conduzir; meio de transporte.
con.du.í.te sm. Tubo rígido ou 

flexível, que pode, ou não, 
ser embutido, de uso em 
instalações elétricas para 
passagem de fios condutores 
de energia.

con.du.ta sf. Comportamento.
con.du.tor sm. O que conduz; 

guia; meio de transmissão.
con.du.zir vt. Guiar; dirigir; vi. 

terminar em.
co.ne sm. Sólido de base 

circular e extremidade aguda.
co.nec.ti.vo adj. Que une ou 

liga; palavra que liga orações 
no período.

cô.ne.go sm. Clérigo secular de 
catedral.

co.ne.xão sf. Ligação; nexo.
co.ne.xo adj. Intimamente 

relacionado com outra coisa.
con.fa.bu.lar vt. e i. Conversar 

familiarmente; falar.
con.fec.ção sf. Ato ou efeito de 

confeccionar; roupa feita ou 
confeccionada em fábrica, 
que se adquire pronta; fábrica 
de roupas.

con.fec.ci.o.nar vt. Executar; 
preparar; organizar.

con.fei.ta.ri.a sf. Loja de doces.
con.fe.rên.cia sf. Verificação; 

preleção; discurso.
con.fe.ren.ci.ar vi. Deliberar em 

conferência.
con.fe.ren.cis.ta s2g. Pessoa 

que faz conferências.
con.fe.ren.te adj. Que confere; 

sm. conferencista.
con.fe.rir vt. Comparar; 

verificar; examinar.
con.fes.sar vt. Revelar; dizer a 

verdade; contar os pecados a 
um confessor.
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con.fes.si.o.ná.rio sm. 
Lugar onde o padre ouve a 
confissão; o sacramento da 
penitência.

con.fe.te sm. Rodelinhas de 
papel colorido.

con.fi.a.do adj. Atrevido.
con.fi.an.ça sf. Segurança; 

crédito; atrevimento.
con.fi.ar vi. Ter fé; esperar; 

acreditar; vt. entregar em 
confiança.

con.fi.dên.cia sf. Comunicação 
em segredo.

con.fi.den.te s2g. Pessoa a 
quem se confia segredo.

con.fi.gu.rar vt. Dar figura de; 
conformar.

con.fim adj. Que confina; sm. 
pl. limites; fronteiras.

con.fir.mar vt. Afirmar 
categoricamente; comprovar.

con.fis.car vt. Apreender em 
proveito do fisco.

con.fis.co sm. Apreensão pelo 
fisco; confiscação.

con.fis.são sf. Ato de 
confessar-se.

con.fla.gra.ção sf. Grande 
incêndio; revolução; guerra; 
viva excitação de ânimo; 
veemência de sentimentos 
ou paixões.

con.fla.grar vt. Incendiar; 
excitar; abrasar; convulsionar.

con.fli.to sm. Choque 
entre pessoas que lutam; 
desavença; disputa; guerra; 
luta; colisão.

con.flu.ir vi. Correr para o 
mesmo ponto, convergir, 
afluir.

con.for.ma.ção sf. Forma; 
aspecto; configuração.

con.for.mar vt. Afeiçoar; 
amoldar; vp. resignar-se.

con.for.me adj. Semelhante; 
resignado; conj. segundo; 
consoante.

con.for.mis.mo sm. Atitude de 
conformar-se com tudo.

con.for.tar vt. Dar forças; 
revigorar; consolar.

con.for.tá.vel adj. Cheio de 
conforto; cômodo.

con.for.to sm. Consolo em hora 
angustiosa; bem-estar.

con.fra.de sm. Colega.
con.fran.ger vt. Afligir.
con.fra.ri.a sf. Irmandade.
con.fra.ter.ni.zar vt. Viver em 

amizade fraterna; concordar 
em ideias.

con.fron.tar vt. Comparar.
con.fron.to sm. Comparação.
con.fun.dir vt. Misturar.
con.fu.são sf. Desordem.
con.ge.la.ção sf. Ato de gelar; 

entorpecimento por frio.
con.ge.la.do adj. Que se 

congelou; frio como gelo; 
em economia, os créditos que 
não se podem 
transferir para o exterior 
em virtude de medidas 
restritivas do Governo; sm. 
refeição preparada para 
ser acondicionada em 
refrigerador.

con.ge.la.men.to sm. Ato 
ou efeito de congelar(-se); 
congelação; em economia, 
estado de uma dívida, 
em geral externa, que 
temporariamente não pode 
ser satisfeita, nem ser objeto 
de exigência, por falta de 
divisas; em economia, fixação 
de valores, preços, etc., em 
certo nível, com o fim de 
proteger a economia popular 
em épocas de crise.

con.ge.lar vt. Transformar em 
gelo; solidificar; estabelecer o 
congelamento de valores.

con.gê.ne.re adj. Do mesmo 
gênero; semelhante; igual.

con.gê.ni.to adj. Gerado ao 
mesmo tempo; nascido com 
o indivíduo; inato, apropriado, 
acomodado.

con.ges.tão sf. Afluência 
anormal de sangue aos vasos 
de um órgão.

con.ges.ti.o.na.men.to sm. Ato 
ou efeito de congestionar; 
acúmulo de veículos, que 
dificulta o trânsito.

con.ges.ti.o.nar vt. Produzir 
congestão; produzir 
congestionamento.

con.glo.me.ra.do sm. 
Amontoado; adj. que se 
conglomerou.

con.glo.me.rar vt. Amontoar.
con.gra.çar vt. Reunir em boa 

paz; reconciliar.
con.gra.tu.lar vt. Felicitar; dar 

os parabéns.
con.gre.ga.ção sf. Assembleia; 

corporação religiosa.
con.gre.gar sf. Reunir; juntar.
con.gres.so sm. Assembleia de 

delegados; conclave.
con.gru.en.te adj. 

Proporcionado; conveniente.
co.nhe.cer vt. Entender; 

perceber; saber.
co.nhe.ci.men.to sm. 

Experiência; nota de 
despacho de mercadoria.

cô.ni.co adj. Em forma de cone.
co.ni.vên.cia sf. Cumplicidade.
co.ni.ven.te adj. Que finge 

não ver ou encobre o mal 
praticado por outrem; 
cúmplice, conluiado.

con.jec.tu.ra sf. Juízo ou 
opinião sem fundamento 
preciso; suposição, hipótese.

con.jec.tu.rar vt. Presumir.
con.ju.ga.ção sf. Ação de 

conjugar; reunião; o conjunto 
das formas verbais.

con.ju.gar vt. Reunir; expor os 
modos e tempos verbais.

côn.ju.ge sm. Cada um dos 
esposos relativamente ao 
outro consorte.

con.jun.ção sf. Concurso de 
circunstâncias; conjuntura; 
união; encontro; gram. 
partícula gramatical que liga 
duas orações ou dois termos 
semelhantes da mesma 
oração.

con.jun.to adj. Ligado; 
conjuntura; contíguo; 
próximo; sm. reunião das 
partes que formam um todo; 
grupo; quadro; equipe; grupo 
de músicos.

con.jun.tu.ra sf. Encontro de 
acontecimentos; situação 
difícil; ensejo.
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con.lui.ar vt. Reunir em conluio; 
vp. formar conluio.

con.lui.o sm. Conspiração.
con.ju.rar vt. Conspirar; 

maquinar.
co.nos.co pron. pess. Em 

nossa companhia; a nosso 
respeito.

co.no.ta.ção sf. Relação entre 
coisas que se comparam; 
sentido secundário que se 
soma à significação básica 
das palavras; sentido 
figurado.

con.quan.to conj. Não 
obstante; ainda que; embora.

con.quis.ta.dor adj. e sm. Que 
ou o que conquista; que ou 
aquele que faz conquistas 
amorosas.

con.quis.tar vt. Tomar pela 
força; dominar; namorar.

con.sa.gra.ção sf. Aclamação.
con.sa.grar vt. Tornar sagrado; 

eleger; aclamar.
con.san.guí.neo (ü) adj. Que é 

do mesmo sangue.
con.san.gui.ni.da.de (ü) sf. 

Parentesco do lado paterno.
cons.ci.ên.cia sf. Lucidez; 

faculdade de estabelecer 
julgamentos morais dos atos 
realizados; conhecimento, 
noção; ideia; senso 
de responsabilidade; 
honestidade, retidão, 
probidade.

cons.ci.en.ti.zar vt. Tomar 
consciência de; dar 
consciência; vp. adquirir 
consciência de.

côns.cio adj. Que está ciente 
do que faz; consciente.

con.se.cu.ção sf. Ato de 
conseguir, alcançar.

con.se.cu.ti.vo adj. Sucessivo.
con.se.guir vt. Alcançar; obter.
con.se.lhei.ro adj. Que 

aconselha; sm. membro de 
junta consultiva.

con.se.lho sm. Parecer, juízo 
ou opinião; admoestação; 
aviso; senso do que convém; 
tino; prudência; corpo de 
jurados.

con.sen.so sm. Concordância 
de ideias.

con.sen.tâ.neo adj. Apropriado, 
adequado; congruente, 
coerente.

con.sen.tir vt. Permitir; 
concordar com; aprovar.

con.se.quên.cia (ü) sf. 
Dedução; conclusão; 
resultado; efeito.

con.ser.tar vt. Reparar; 
remendar; arranjar.

con.ser.to sm. Remendo; 
reparação; arranjo.

con.ser.va sf. Líquido em que 
se conservam alimentos.

con.ser.va.ção sf. Ato de 
conservar, guardar.

con.ser.var vt. Preservar; 
guardar; lembrar-se de; 
resistir à idade; ficar.

con.ser.va.tó.rio sm. Escola 
pública destinada ao ensino 
de belas-artes.

con.si.de.ra.ção sf. Exame; 
raciocínio; deferência.

con.si.de.rar vt. Ponderar; 
apreciar; vp. julgar-se.

con.sig.na.ção sf. Ato ou efeito 
de consignar.

con.sig.nar vt. Fazer 
consignação de; pôr em 
escrito; entregar (mercadoria) 
por depósito ou comissão.

con.si.go pron. pess. Com a 
sua própria pessoa.

con.sis.tên.cia sf. Solidez.
con.sis.ten.te adj. Sólido.
con.sis.tir vi. Ser composto de; 

ter por objetivo.
con.so.an.te sf. Fonema que 

geralmente não forma sílaba 
senão pela adjunção de uma 
vogal; prep. conforme.

con.so.ci.ar vt. e p. Associar; 
conciliar; unir.

con.so.lar vt. Suavizar; dar 
ânimo; confortar.

con.so.li.dar vt. Tornar sólido; 
vp. firmar-se.

con.so.lo sm. Alívio; mitigação.
con.so.nân.cia sf. Rima; 

acordo; conformidade.
con.sor.ci.ar vt. Unir em 

consórcio; casar.
con.sór.cio sm. Associação, 

ligação, união; reunião de 

empresas, de interesses; 
casamento.

con.sor.te s2g. Cônjuge.
cons.pi.cu.i.da.de sf. 

Qualidade de conspícuo.
cons.pí.cuo adj. Notável, 

eminente; distinto; ilustre; 
sério, grave, respeitável.

cons.pi.ra.ção sf. Maquinação 
secreta contra o governo.

cons.pi.rar vi. Maquinar; entrar 
em conluio.

cons.pur.car vt. Sujar, 
manchar, macular; infamar; 
corromper, perverter; aviltar.

cons.tân.cia sf. Tenacidade; 
firmeza; paciência.

cons.tan.te adj. Imutável; que 
consta.

cons.tar vi. e imp. Passar por 
certo; constituir-se.

cons.ta.tar vt. Verificar.
con.têi.ner sm. Grande 

caixa ou cofre para 
acondicionamento de carga, 
facilitando seu embarque, 
transporte, desembarque, etc.

cons.te.la.ção sf. Grupo de 
estrelas.

cons.ter.na.ção sf. Angústia; 
desgosto.

cons.ter.nar vt. Angustiar; 
vp. perder o ânimo, ficar 
prostrado pela dor; horrorizar-
se.

cons.ti.pa.ção sf. Defluxo; 
prisão de ventre; resfriado.

cons.ti.pa.do adj. Que sofre de 
constipação.

cons.ti.tu.ci.o.nal adj. 
Conforme à constituição.

cons.ti.tu.i.ção sf. 
Organização; conjunto de leis 
de um país.

cons.ti.tu.in.te s2g. Pessoa 
que outorga uma procuração 
a outra; adj. que constitui.

cons.ti.tu.ir vt. Ser o 
fundamento de; organizar; 
nomear; compor.

cons.tran.ger vi. Apertar; 
incomodar; compelir.

cons.trin.gir vt. Cingir, 
apertando; apertar em volta; 
contrair-se, apertar-se.

cons.tru.ção sf. Edificação.
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cons.tru.ir vt. Edificar; 
organizar; traçar.

cons.tru.tor adj. e sm. Que, ou 
aquele que constrói.

con.su.e.tu.di.ná.rio adj. 
Fundado nos costumes; 
costumado, habitual.

côn.sul sm. Agente diplomático 
em país estrangeiro.

con.su.la.do sm. Dignidade de 
cônsul; local onde o cônsul 
exerce suas funções.

con.su.len.te s2g. Pessoa que 
consulta.

con.sul.ta sf. Ato de consultar; 
conselho; orientação; 
pesquisa.

con.sul.tar vt. Pedir conselho; 
fazer-se examinar.

con.sul.tó.rio sm. Lugar onde 
se dão consultas.

con.su.ma.ção sf. Ato ou efeito 
de consumar; conclusão; 
fim; quantia mínima que os 
clientes são obrigados a 
consumir em algumas casas 
de diversão.

con.su.mar vt. Completar; 
ultimar; executar.

con.su.mir vt. Gastar; absorver; 
destruir.

con.su.mo sm. Ato ou efeito de 
consumir; gasto; extração de 
mercadorias; aplicação das 
riquezas na satisfação das 
necessidades econômicas do 
homem; aproveitamento dos 
produtos.

con.ta sf. Ação ou efeito de 
contar; cálculo; operação 
aritmética; soma dos 
gastos a pagar; informação; 
notícia; interesse; 
competência; consideração; 
responsabilidade; justificação; 
crédito de depósito em 
conta corrente; cada um dos 
glóbulos que se enfiam em 
colar, rosário, etc.; pl. rosário.

con.ta-gi.ros sm. pl. Tacômetro; 
instrumento para medir 
velocidades, especialmente 
as de rotação de um motor ou 
de um eixo.

con.ta-go.tas sm. pl. Aparelho 
ou dispositivo com que se 

pingam as gotas de um 
líquido.

con.ta.bi.li.da.de sf. Arte de 
escriturar livros comerciais.

con.ta.gi.ar vt. rel. Pegar por 
contágio; viciar; corromper.

con.tá.gio sm. Transmissão de 
doença por contato.

con.tar vt. Verificar o número 
de; ter confiança; narrar; vi. 
esperar.

con.tac.to sm. Estado de 
corpos que se tocam; ligação; 
aproximação; comunicação; 
profissional que fornece 
as primeiras informações 
sobre os serviços prestados 
pela empresa, objetivando 
angariar novos clientes.

con.tem.pla.ção sf. Meditação.
con.tem.plar vt. Observar 

com atenção; olhar; mirar; 
dar como prêmio ou em 
consideração.

con.tem.po.râ.neo adj. Que é 
do mesmo tempo.

con.tem.po.ri.zar vt. Acomodar-
se ao tempo; condescender.

con.ten.ção sf. Meios práticos 
para se imobilizar ossos 
fraturados; conjunto de meios 
a que se recorre para manter 
no abdome as vísceras 
herniadas.

con.ten.da sf. Altercação; 
disputa; briga; debate; 
controvérsia; guerra; luta; 
combate; peleja; esforço para 
conseguir alguma coisa.

con.ten.der vi. Discutir; brigar; 
competir.

con.ten.são sf. Esforço ou 
tensão considerável; grande 
aplicação intelectual.

con.ten.ta.men.to sm. 
Satisfação; alegria.

con.ten.tar vt. Agradar; vp. ficar 
contente.

con.ter vt. Encerrar em si; 
reprimir; vp. dominar-se.

con.ter.râ.neo adj. Compatrício; 
da mesma terra.

con.tes.ta.ção sf. Ação 
de contestar; discussão; 
polêmica.

con.tes.tar vt. Contradizer.
con.te.ú.do sm. O que é 

contido; assunto.
con.tex.to sm. Encadeamento 

das ideias de um escrito; o 
que constitui um texto no seu 
todo; conjunto; totalidade.

con.tex.tu.ra sf. Ligação entre 
as partes de um todo.

con.ti.go pron. pess. Em tua 
companhia.

con.tí.guo adj. Próximo; 
vizinho.

con.ti.nên.cia adj. Castidade; 
cumprimento militar; 
moderação.

con.ti.nen.tal sf. Relativo a 
continente.

con.ti.nen.te adj. Que contém 
alguma coisa; sm. cada uma 
das cinco grandes divisões 
da Terra.

con.tin.gên.cia sf. Incerteza na 
realização de uma coisa.

con.tin.gen.te adj. Incerto; 
eventual; sm. auxílio; cota; 
grupo.

con.ti.nu.a.ção sf. Sucessão 
ininterrupta de coisas.

con.ti.nu.ar vt. Levar avante; 
prosseguir; não parar.

con.tí.nuo adj. Ininterrupto; 
sm. funcionário servente em 
repartições.

con.to sm. Narração escrita ou 
falada; fábula; embuste.

con.tor.ção sf. Ato de 
contorcer; torcedura 
muscular.

con.tor.cer vt. Sofrer contorção; 
vp. torcer-se.

con.tor.ci.o.nis.ta s2g. O que 
faz contorções, levando o 
corpo a tomar determinadas 
posições.

con.tor.nar vt. Ladear; desviar.
con.tor.no sm. Linha que 

determina uma figura.
con.tra prep. Em oposição a; 

adv. contrariamente; sm. 
objeção; impugnação.

con.tra-a.ta.que sm. Ação 
ofensiva temporária e local, 
desencadeada por uma força 
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encarregada da defesa de 
uma posição; ataque em 
resposta a outro.

con.tra.bai.xo sm. O maior e 
mais grave instrumento de 
cordas da família do violino; 
voz mais grave; cantor com 
essa voz.

con.tra.ba.lan.çar vt. 
Compensar; equilibrar.

con.tra.ban.dis.ta s2g. Pessoa 
que faz contrabando.

con.tra.ban.do sm. Comércio 
clandestino.

con.tra.ção sf. Ato de contrair; 
redução.

con.tra.che.que sm. 
Documento emitido por 
firma comercial, repartição 
pública, etc., no qual se 
especifica o ordenado bruto 
do funcionário, as respectivas 
deduções, ou acréscimos, e 
mediante o qual se acha ele 
autorizado a receber o que 
lhe é devido.

con.tra.di.ção sf. Afirmação 
contrária.

con.tra.di.zer vt. Dizer o 
contrário; vp. estar em 
contradição.

con.tra.fa.zer vt. Produzir 
imitando; vp. reprimir-se.

con.tra.fé sf. Intimação judicial.
con.tra.fei.to adj. Contrariado; 

falsificado.
con.tra.fi.lé sm. A parte média 

do dorso do boi, utilizada, em 
geral, para bifes ou rosbifes, 
por ser macia.

con.tra.for.te sm. Reforço; 
montanha fronteira a outra; 
couro que reforça o calcanhar 
do calçado.

con.tra.gos.to sm. Falta de 
vontade, de gosto; aversão, 
repulsa, antipatia.

con.tra.in.di.ca.ção sf. Ato de 
contraindicar; indicação que 
anula outra, ou que a ela 
se opõe; qualquer condição 
ou sintoma que torna 
desaconselhável o uso de 
uma medicação ou de uma 
intervenção cirúrgica.

con.tra.ir vt. Tornar apertado; 
celebrar contrato; adquirir.

con.tral.to sm. A voz feminina 
ou infantil mais grave que 
a do soprano; pessoa que 
possui essa voz.

con.tra.mão sf. Direção 
contrária àquela em que o 
veículo deve transitar, numa 
via pública; adj. que está 
fora das facilidades normais; 
difícil; desajeitado.

con.tra.mar.cha sf. Marcha em 
direção contrária.

con.tra.or.dem sf. Ordem 
oposta a outra já dada.

con.tra.pe.sar vt. Equilibrar.
con.tra.por vt. Pôr contra; 

apresentar em oposição.
con.tra.pro.du.cen.te adj. Que 

produz resultado contrário, 
oposto.

con.tra.pro.va sf. Prova em 
juízo para impugnar outra.

con.tra.ri.ar vt. Fazer oposição; 
estorvar; desagradar.

con.trá.rio adj. Que é contra; 
oposto; inverso; sm. 
adversário.

con.trar.re.gra s2g. No teatro, 
no cinema e na televisão, 
o encarregado de indicar 
aos atores as entradas e 
saídas de cena, de cuidar do 
cenário, etc.

con.tras.sen.so sm. Disparate.
con.tras.tar vt. Opor-se ou 

resistir a.
con.tras.te sm. Oposição entre 

duas coisas.
con.tra.tar vt. Fazer contrato.
con.tra.tem.po sm. Acidente 

inesperado que causa dano.
con.tra.to sm. Ajuste.
con.tra.tor.pe.dei.ro sm. 

Navio de guerra para caçar 
torpedeiros.

con.tra.ven.ção sf. Infração.
con.tra.ve.ne.no sm. Antídoto.
con.tra.vir vt. Transgredir; vp. 

redarguir; retrucar.
con.tri.bu.i.ção sf. Quota; 

ajuda, colaboração.
con.tri.bu.in.te adj. e s2g. Que, 

ou pessoa que contribui ou 
paga contribuição.

con.tri.bu.ir vt. Concorrer para; 
pagar imposto; cooperar.

con.tri.ção sf. Arrependimento.
con.tris.tar vt. Afligir; vp. 

penalizar-se.
con.tri.to adj. Pesaroso.
con.tro.lar vt. Fiscalizar.
con.tro.vér.sia sf. Polêmica.
con.tro.ver.ter vt. Questionar, 

discutir.
con.tu.do conj. Todavia.
con.tu.má.cia sf. Teimosia.
con.tu.maz adj. Teimoso.
con.tun.dir vt. Causar 

contusão, vp. sofrer contusão.
con.tur.bar vt. Perturbar.
con.tu.são sf. Lesão superficial 

produzida por impacto.
con.va.les.cen.ça sf. Período 

de restabelecimento de 
saúde.

con.va.les.cer vi. Readquirir 
forças, saúde. 

con.ven.ção sf. Acordo; 
ajuste; pacto; o que é 
geralmente admitido ou está 
tacitamente estabelecido 
nos usos sociais; encontro; 
reunião ou assembleia de 
indivíduos ou representações 
de classe, de associações, 
etc., onde se delibera sobre 
determinados assuntos; 
conferência; congresso; 
em ciências políticas, 
assembleia partidária em 
que se escolhem candidatos 
e adotam a plataforma e as 
regras do partido; assembleia 
extraordinária que se reúne 
para estabelecer ou modificar 
uma constituição.

con.ven.cer vt. Persuadir; vp. 
adquirir certeza.

con.ven.ci.o.nal adj. Formal.
con.ven.ci.o.nar vt. Ajustar.
con.ve.ni.ên.cia sf. Vantagem; 

proveito.
con.vê.nio sm. Convenção; 

acordo; contrato.
con.ven.to sm. Clausura de 

religiosos.
con.ver.gên.cia sf. Ato de 

convergir, tender para um 
ponto.
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con.ver.gir vi. Tender para o 
mesmo ponto.

con.ver.sa sf. Diálogo; 
ajuste de contas; palestra; 
conversação; pop. mentira.

con.ver.sa.ção sf. Conversa.
con.ver.são sf. Mudança.
con.ver.sar vi. Falar com 

alguém; palestrar.
con.ver.sí.vel adj. Que se pode 

converter; que se pode trocar 
por outros valores; que tem a 
capota dobrável ou removível 
(automóvel, barco, etc.); sm. 
automóvel, barco, etc. de 
capota dobrável ou removível.

con.ver.ter vt. Mudar; vp. 
mudar de religião, etc.

con.vés sm. O tombadilho dos 
navios.

con.ve.xo adj. Arqueado para 
fora; bojudo.

con.vic.ção sf. Persuasão 
íntima; certeza de alguma 
coisa.

con.vi.da.do adj. Que recebeu 
convite; sm. hóspede.

con.vi.dar vt. Pedir a presença 
de; atrair; provocar.

con.vin.cen.te adj. Que 
convence.

con.vir vi. Ser conveniente; vt. 
concordar; admitir.

con.vi.te sm. Solicitação 
escrita ou verbal para o 
comparecimento de alguém.

con.vi.vên.cia sf. Convívio; 
trato diário; familiaridade; 
intimidade.

con.vi.ver vi. Viver junto; ter 
convivência.

con.ví.vio sm. Convivência.
con.vo.ca.ção sf. Ato de 

convocar; chamamento; 
convite.

con.vo.car vt. Chamar; reunir.
con.vos.co pron. pess. Em 

vossa companhia.
con.vul.são sf. Contração 

involuntária dos músculos; 
abalo; cataclismo.

con.vul.si.o.nar vt. Pôr em 
convulsão; revolucionar.

con.vul.so adj. Trêmulo.

co.o.nes.tar vt. Dar aparência 
de honestidade; fazer que 
pareça honesto, decente.

co.o.pe.ra.ção sf. Esforço 
coletivo para finalidade 
comum.

co.o.pe.rar vt. Contribuir; 
colaborar; ajudar.

co.o.pe.ra.ti.va sf. Sociedade 
capitalizada pelos associados 
para seu próprio benefício.

co.op.tar vt. Agregar; associar; 
admitir numa sociedade com 
dispensa das formalidades 
de praxe.

co.or.de.na.ção sf. Disposição 
em ordem e mérito; arranjo; 
organização.

co.or.de.nar vt. Organizar.
co.or.te sf. Tropa de infantaria 

entre os antigos romanos; 
tropa; gente armada; multidão 
de pessoas; magote; col. 
de anjo.

co.pa sf. Aposento da casa para 
lavar e guardar louça, etc.; 
parte superior da ramagem 
das árvores; torneio esportivo 
em que se disputa uma taça.

co.pei.ra sf. Feminino de 
copeiro.

co.pei.ro sm. Empregado 
doméstico que trabalha na 
copa e serve à mesa.

có.pia sf. Reprodução exata 
de qualquer coisa; imitação; 
grande quantidade.

co.pi.ar vt. Fazer cópia; sm. 
varanda; alpendre.

co.pi.des.car vt. Fazer o 
trabalho de copidesque.

co.pi.des.que sm. Redator; 
corpo de redatores que fazem 
o trabalho de copidesque; 
redação adaptada, reescrita, 
para publicar (em livro, em 
jornal, etc.).

co.pi.o.so adj. Farto.
co.pir.rai.te sm. Direito 

exclusivo de imprimir, 
reproduzir ou vender obra 
literária, científica ou artística.

co.po sm. Vaso para beber, 
geralmente de forma 
cilíndrica.

co.po-de-lei.te sm. Planta 
ornamental; palma-de-são-
josé; açucena.

có.pu.la sf. União, ligação.
co.pu.la.ti.vo adj. Que liga.
co.que sm. Pancada na 

cabeça; tipo de penteado 
feminino; carvão resultante da 
destilação da hulha.

co.que.lu.che sf. Doença 
infecciosa aguda peculiar à 
infância e que se manifesta 
por acessos de tosse 
violenta; tosse convulsa; 
tosse comprida; pessoa, 
coisa ou hábito que desfruta 
momentaneamente da 
preferência ou atenção 
popular; hábito ou vício 
dominador; paixão; mania.

co.que.te sf. Mulher faceira.
co.que.tel sm. Bebida 

preparada com a mistura 
de duas ou mais bebidas 
alcoólicas e suco de tomate 
ou de frutas, gelo, etc.; 
reunião social, ordinariamente 
com muitos convidados, 
onde se servem coquetéis, 
salgadinhos, canapês, etc.

cor sf. Matéria corante; 
aparência; partido.

cor (ó) sm. el. na loc. adv. de 
cor: de memória, de cabeça.

co.ra.ção sm. Órgão principal 
da circulação do sangue; fig. 
afeição; ternura.

co.ra.do adj. Que tem cor.
co.ra.gem sf. Ousadia.
co.ra.jo.so adj. Ousado.
co.ral sm. Canto em coro; 

animal marinho; adj. relativo 
a coro.

co.ran.te adj. Que dá cor.
co.rar vt. Dar cor; tingir.
cor.be.lha sf. Cesto delicado, 

em geral de vime ou madeira, 
o qual se enche de doces, 
frutas, flores, etc.; lugar onde 
se expõem os presentes de 
núpcias.

cor.co.va.do adj. Corcunda.
cor.co.vo sm. Salto do cavalo.
cor.cun.da adj. e s2g. Que, ou 

pessoa que tem deformidade 
nas costas.
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cor.da sf. Cabo de fios vegetais 
torcidos.

cor.dão sm. Corda fina.
cor.da.to adj. Que se dispõe 

a concordar com o que é 
razoável; prudente.

cor-de-car.ne adj. Cor bege 
rosada, como a pele das 
pessoas brancas.

cor.dei.ro sm. Filhote de 
ovelha.

cor.del sm. Corda muito 
delgada; barbante;  forma 
red. de literatura de cordel: 
cancioneiro popular 
nordestino impresso em 
folhetos, expostos à venda 
em feiras e mercados, 
dependurados em cordel.

cor-de-ro.sa adj. Da cor 
vermelho-clara de certas 
rosas; rosado; róseo; risonho; 
próspero; feliz; sm. a cor 
vermelho-clara.

cor.di.al adj. Afetuoso.
cor.di.a.li.da.de sf. Afeição 

cordial, sincera.
co.re.o.gra.fi.a sf. Arte de 

dançar.
co.ris.car vi. Relampejar.
co.ris.co sm. Faísca elétrica.
co.ris.ta s2g. Pessoa 

pertencente ao coro teatral.
co.ri.za sf. Inflamação das 

mucosas do nariz; defluxo.
cor.ja sf. Súcia; canalha.
cór.nea sf. A membrana anterior 

e transparente do olho.
cor.ne.ta sf. Trombeta; buzina.
cor.no sm. Chifre; chavelho; 

chulo marido de mulher 
adúltera.

co.ro sm. Canto de muitas 
vozes reunidas.

co.ro.a sf. Ornato para ser 
colocado na cabeça; fig. 
o poder ou a dignidade 
real; a realeza; a pessoa 
do monarca; prêmio, 
recompensa, glória, distinção; 
tonsura; calvície no alto ou 
no meio da cabeça; cume, 
cimo, alto; parte do dente 
que fica fora do alvéolo; a 
face superior do diamante; 

arranjo de flores, em forma de 
coroa, oferecidas aos mortos; 
revestimento metálico que 
envolve o dente danificado; 
gír. pessoa madura ou idosa.

co.ro.ar vt. Pôr coroa em; 
premiar; encimar.

co.ro.i.nha sm. Menino que 
presta serviço nas igrejas 
como ajudante de missas e 
ladainhas.

co.ro.la sf. Invólucro de 
flor, composto de folhas 
chamadas pétalas.

co.ro.lá.rio sm. Proposição 
que se deduz de outra já 
demonstrada; consequência; 
dedução; resultado.

co.ro.nel sm. Comandante de 
regimento; chefe político no 
interior.

co.ro.nha sf. A parte inferior da 
espingarda ou revólver.

cor.po sm. A figura humana; 
consistência; classe; a parte 
central de um texto; grupo de 
pessoas consideradas numa 
universidade.

cor.po-a-cor.po sm. Luta de 
corpo a corpo.

cor.po.ra.ção sf. Associação, 
grêmio.

cor.po.ra.li.zar vt. Dar corpo; 
materializar.

cor.po.ra.ti.vis.mo sm. Sistema 
econômico baseado na 
organização das classes 
produtoras em corporações, 
sob a fiscalização do Estado.

cor.pó.reo adj. Relativo a 
corpo, que tem corpo.

cor.pu.lên.cia sf. Grossura ou 
grandeza de corpo.

cor.pús.cu.lo sm. Corpo muito 
pequeno; molécula.

cor.re.ção sf. Retificação de 
coisa errada; castigo.

cor.re-cor.re sm. Correria; 
debandada; grande afã; 
azáfama.

cor.re.di.ço adj. Corredio; liso; 
que desliza com facilidade.

cor.re.dor adj. Que corre muito; 
sm. o que corre; passagem 
estreita e comprida no interior 
das casas.

cor.re.ge.dor sm. Magistrado 
encarregado de fiscalizar o 
andamento da Justiça.

cor.re.ge.do.ri.a sf. Cargo de 
corregedor; repartição onde 
o corregedor exerce suas 
funções.

cór.re.go sm. Pequeno curso 
de água; riacho.

cor.rei.a sf. Tira de couro.
cor.rei.ção sf. Ato ou efeito 

de corrigir; correção; função 
administrativa, via de regra, 
exercida pelo corregedor; 
visita do corregedor às 
comarcas; certa formiga de 
vida nômade, extremamente 
predadora; fileira de formigas.

cor.rei.o sm. Repartição pública 
incumbida do serviço de 
correspondência.

cor.re.la.ção sf. Analogia.
cor.re.la.tar vt. Pôr em mútua 

correlação, dependência.
cor.re.la.ti.vo ou cor.re.la.to 

adj. Que apresenta mútua 
dependência.

cor.re.li.gi.o.ná.rio sm. 
Confrade em religião ou 
política.

cor.ren.te adj. Que corre; 
comum; sf. cadeia; água 
fluente de rio; fluxo de 
eletricidade.

cor.ren.te.za sf. Corrente; série; 
fluência.

cor.rer vt. e i. Ir com velocidade; 
deslizar; viajar; fechar 
(cortinas).

cor.re.ri.a sf. Corrida 
desordenada, apressada.

cor.res.pon.dên.cia sf. 
Permutação de mensagens 
escritas.

cor.res.pon.den.te adj. 
Respectivo; s2g. pessoa 
que troca cartas com outra; 
jornalista que envia notícias 
do lugar onde está para 
a sede do jornal em que 
trabalha.

cor.res.pon.der vi. Retribuir; vp. 
trocar missivas.

cor.re.ta.gem sf. Comissão e 
serviços de corretor.

C-D.indd   73 17.02.09   09:19:52



C

74

corretivo • couro

cor.re.ti.vo adj. Que corrige; 
sm. castigo.

cor.re.to adj. Sem erros.
cor.re.tor sm. Agente entre 

compradores e vendedores; o 
que corrige.

cor.ri.da sf. Carreira; 
competição esportiva; 
rivalidade; preço a pagar 
pelo transporte em carros de 
aluguel.

cor.ri.gir vt. Emendar; assinalar 
erros; punir.

cor.ri.mão sm. Peça de apoio 
ao longo de uma escada.

cor.ri.o.la sf. Arruaça; motim de 
rua; bando; quadrilha; grupo.

cor.ri.quei.ro adj. Banal.
cor.ro.bo.rar vt. Confirmar.
cor.ro.er vt. Roer lentamente; 

vp. consumir-se.
cor.rom.per vt. Perverter; 

estragar; vp. apodrecer.
cor.ro.são sf. Destruição lenta e 

gradual; estrago; desgaste.
cor.ro.si.vo adj. Que corrói.
cor.rup.ção sf. Apodrecimento; 

depravação; suborno; 
desmoralização.

cor.ru.pi.o sm. Redemoinho; 
nome de várias brincadeiras 
de criança.

cor.rup.te.la sf. Corrução; 
adulteração.

cor.rup.to adj. Adulterado; 
pervertido; subornado; 
alterado.

cor.rup.tor sm. O que 
corrompe.

cor.sá.rio sm. Pirata.
cor.so sm. Pirataria; desfile 

de carros.
cor.tan.te adj. Que corta.
cor.tar vt. Dividir com lâmina 

afiada; suprimir.
cor.te (ó) sm. Maneira de 

cortar; supressão; ferimento 
com objeto cortante; talho; 
secção de uma planta.

cor.te (ô) sf. Residência real; 
galanteio; tribunal.

cor.te.jar vt. Namorar; tratar 
com cortesia.

cor.te.jo sm. Comitiva.
cor.tês adj. Delicado; civil.
cor.te.sã sf. Prostituta de luxo; 

favorita de um soberano.
cor.te.são sm. e adj. 

Frequentador da corte; 
palaciano.

cor.te.si.a sf. Delicadeza.
cór.tex ou cór.ti.ce sm. Casca 

de árvore; envoltório de 
órgãos.

cor.ti.ça sf. Casca de certas 
árvores lenhosas.

cor.ti.ço sm. Casa de habitação 
coletiva; casa de abelhas.

cor.ti.na sf. Resguardo de 
pano, plástico, etc. para 
janelas.

cor.ti.so.na sf. Hormônio 
produzido pelas suprarrenais, 
utilizado em medicina.

co.ru.ja sf. Ave noturna.
co.rus.can.te adj. Fulgurante.
co.rus.car vi. Fulgurar.
cós sm. Tira de pano que 

remata peças do vestuário na 
cintura; parte do vestuário a 
que se ajusta o cós; cintura.

co.ser vt. Costurar.
cos.mé.ti.co sm. Ingrediente 

para limpeza, tratamento ou 
maquilagem da pele.

cos.mo sm. O universo.
cos.mo.gra.fi.a sf. Astronomia 

descritiva.
cos.mo.po.li.ta adj. Que é de 

todos os países.
cos.sa.co sm. Soldado de 

cavalaria do sul da Rússia, 
recrutado entre os povos, 
outrora nômades, das 
estepes.

cos.ta sf. Litoral; pl. a parte 
posterior do corpo.

cos.te.ar vt. e i. Navegar ao 
longo da costa.

cos.tei.ro adj. Que navega 
junto à costa.

cos.te.la sf. Cada um dos ossos 
da cavidade torácica.

cos.tu.mar vt. Usar; ter por 
costume; vp. habituar-se.

cos.tu.me sm. Prática usual; 
hábito; vestuário.

cos.tu.ra sf. Ligação de peças 
por meio de linha.

cos.tu.rar vi. Fazer costura.
cos.tu.rei.ra sf. Mulher que 

trabalha em costura.
co.ta ou quo.ta sf. Quinhão; 

porção determinada; quantia 
de contribuição.

co.ta.ção sf. Ação ou efeito 
de cotar; determinação do 
preço de ações, mercadorias, 
etc., na bolsa de valores; 
indicação de preços no 
comércio; conceito; apreço.

co.tar vt. Marcar por cota; fixar 
taxa de; avaliar.

co.te.jar vt. Fazer cotejo de.
co.te.jo sm. Confronto.
co.ti.di.a.no ou quo.ti.di.a.no 

adj. De todos os dias; diário; 
sm. o que se faz diariamente, 
o habitual.

co.tis.ta ou quo.tis.ta adj. 
e s2g. (Pessoa) que tem 
cotas integrantes do capital 
de sociedade mercantil de 
responsabilidade limitada.

co.ti.zar ou quo.ti.zar vt. 
Distribuir por cotas; reunir-se 
a outros para pagar despesa 
comum.

co.to sm. O que resta de 
alguma coisa (vela, braço, 
etc.).

co.to.ne.te sm. Palito, 
geralmente plástico, com 
pequenos chumaços de 
algodão nas pontas, para 
limpeza das orelhas e outros 
fins higiênicos.

co.to.ve.la.da sf. Pancada com 
o cotovelo.

co.to.ve.lo sm. Parte exterior 
do braço; esquina; qualquer 
peça cujo movimento lembra 
o de um cotovelo.

cou.ra.ça sf. Armadura para o 
peito; resguardo.

cou.ra.ça.do sm. Navio de 
guerra; adj. revestido de 
couraça.

cou.ra.çar vt. Revestir de 
couraça; blindar.

cou.ro sm. Pele curtida de 
animal; pele.

C-D.indd   74 17.02.09   09:19:52



C

75

couve • criminar

cou.ve sf. Planta hortense de 
folhas comestíveis.

cou.ve-flor sf. Variedade de 
couve de pedúnculos.

co.va sf. Buraco; sepultura.
co.var.de adj. Cobarde.
co.var.di.a sf. Medo; falta de 

coragem; cobardia.
co.vei.ro sm. O encarregado de 

abrir covas em cemitério.
co.vil sm. Cova de feras; toca.
co.xa sf. Parte da perna que vai 

desde a virilha até o joelho e 
cujo esqueleto é o fêmur.

co.xe.ar vi. Mancar; claudicar.
co.xo adj. e sm. Manco.
co.zer vt. Preparar ao fogo. 
co.zi.do sm. Aquilo que se 

cozeu; prato de carnes 
cozidas com legumes e 
verduras.

co.zi.nha sf. Lugar da casa 
onde se prepara a comida.

co.zi.nhar vt. Cozer ao fogo; vi. 
preparar alimentos.

cra.chá sm. Insígnia honorífica 
que se costuma trazer ao 
peito; distintivo; cartão que 
serve como identificação e 
permite o livre acesso às 
dependências de certas 
empresas, repartições, etc., 
usado ao peito por todos os 
empregados e visitantes.

cra.ck sm. Substância 
alucinógena elaborada a 
partir da pasta que pode ser 
usada para fazer cocaína.

CPI sf. Comissão Parlamentar 
de Inquérito.

crâ.nio sm. Caixa óssea que 
encerra o encéfalo.

crá.pu.la sf. Devassidão; 
libertinagem; s2g. pessoa 
devassa, canalha; sujeito sem 
caráter, da pior espécie.

cra.que sm. Onomatopeia de 
coisa que se quebra com 
ruído; série de falências 
bancárias; jogador de futebol 
com qualidades excepcionais; 
s2g. pessoa exímia em 
determinada atividade ou 
ramo do conhecimento.

cras.so adj. Grosseiro.
cra.te.ra sf. Abertura por 

onde sai a lava do vulcão; 
depressões do terreno; pop. 
grande buraco.

cra.var vt. Engastar pedras 
preciosas; fazer penetrar com 
força e profundamente; fixar.

cra.ve.jar vt. Pregar com 
cravos; engastar.

cra.vo sm. Prego de ferradura; 
certa flor; instrumento 
musical; pequena elevação 
cutânea produzida por 
obstrução do poro.

cra.vo-da-ín.dia sm. Planta 
cujos botões secos são 
usados como condimento.

cre.che sf. Estabelecimento 
para abrigo de crianças.

cre.den.ci.al adj. Que dá 
crédito; sf. pl. documento que 
acredita diplomatas junto a 
governos.

cre.di.á.rio sm. Sistema de 
vendas a crédito.

cre.di.tar vt. Dar crédito a; 
garantir, segurar; inscrever 
como credor; depositar, 
lançar uma certa quantia em 
conta corrente; evar a crédito.

cré.di.to sm. Confiança; 
reputação; dinheiro em haver.

cre.do sm. Oração; símbolo dos 
apóstolos; doutrina.

cre.dor sm. Pessoa a quem se 
deve algum dinheiro.

cré.du.lo adj. Que crê 
facilmente em tudo; sm. 
indivíduo crédulo.

crei.om sm. Lápis de grafita; 
desenho feito com esse lápis.

cre.ma.ção sf. Incineração de 
cadáveres.

cre.mar vt. Incinerar cadáveres.
cre.ma.tó.rio adj. e sm. Em que 

se faz cremação.
cre.me sm. A nata do leite; cor 

branco-amarelada.
cren.ça sf. Convicção; fé.
cren.te adj. Que crê; sm. 

adepto da seita religiosa; 
protestante.

cren.di.ce sf. Crença absurda, 
superstição.

cre.pe sm. Tecido fino, 
transparente ou não, feito 
com fio torcido, de seda ou lã 
natural ou sintética; laço preto 
de luto.

cre.pi.tar vi. Estalar.
cre.pom sm. Papel de seda 

enrugado usado na confecção 
de flores artificiais e de outros 
objetos de adorno; tecido de 
aspecto semelhante ao papel 
crepom.

cre.pús.cu.lo sm. Ocaso.
crer vt. e i. Acreditar.
cres.cen.te adj. Que vai 

crescendo; sf. enchente de 
rio; quarto crescente (fase 
da Lua).

cres.cer vi. Desenvolver-se.
cres.ci.men.to sm. 

Desenvolvimento; aumento.
cres.po adj. Rugoso; agitado; 

ondulado.
cres.tar vt. Queimar de leve.
cre.ti.no sm. Imbecil; pacóvio.
cri.a sf. Animal de mama.
cri.a.ção sf. Ato ou efeito de 

criar; invenção; educação; 
conjunto de seres criados.

cri.a.do adj. Que se criou; sm. 
empregado doméstico.

cri.a.do-mu.do sm. Mesa-de-
cabeceira.

cri.a.dor sm. Inventor; autor; 
adj. que cria.

cri.an.ça sf. Ser humano no 
começo da existência.

cri.an.ço.la sm. Rapaz que 
ainda age como criança.

cri.ar vt. Dar existência a; gerar; 
inventar; educar.

cri.a.ti.vo adj. Inventivo.
cri.a.tu.ra sf. Indivíduo.
cri.cri sm. Voz imitativa do 

canto do grilo; adj. e s2g. 
pessoa muito tediosa, 
chatíssima.

cri.me sm. Infração grave 
contra a lei ou a moral.

cri.mi.nal adj. De crime.
cri.mi.nar vt. Imputar crime a.
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cri.mi.no.so sm. O que 
cometeu crime; adj. 
condenável.

cri.na sf. Pelos compridos de 
animal cavalar.

cri.no.li.na sf. ant. Tecido feito 
de crina; anágua de crinolina, 
usada para armar ou entufar 
a saia; tecido resistente, 
próprio para forro.

crip.ta sf. Catacumba; caverna.
cri.sá.li.da sf. Ninfa; casulo de 

onde sai a borboleta.
cri.se sf. Ataque de nervos; 

situação crítica.
cris.ma sf. Sacramento da 

confirmação; sm. óleo bento 
para unção na ministração 
de certos sacramentos 
religiosos.

cris.mar vt. Administrar a 
crisma a; apelidar.

cri.sol sm. Cadinho.
cris.par sf. Encrespar.
cris.ta sf. Excrescência carnosa 

na cabeça de algumas aves.
cris.tal sm. Corpo sólido de 

forma regular poliédrica; vidro 
brilhante.

cris.ta.lei.ra sf. Móvel com 
paredes de vidro onde se 
guardam os aparelhos de 
vidro ou cristal de uma casa.

cris.ta.li.no adj. Límpido como 
cristal; sm. corpo lenticular e 
transparente do olho.

cris.ta.li.zar vt. Converter em, 
dar forma de cristal a; não 
mudar.

cris.ta.li.za.ção sf. 
Transformação em cristal; 
extração do açúcar sob 
forma cristalizada e livre de 
impurezas.

cris.tan.da.de sf. Conjunto dos 
países cristãos; qualidade 
de cristão.

cris.tão sm. Sectário da religião 
de Cristo.

cris.tão-no.vo sm. Judeu 
convertido à fé cristã.

cris.ti.a.nis.mo sm. Doutrina 
de Cristo.

cri.té.rio sm. Norma de 
julgamento; raciocínio.

cri.te.ri.o.so adj. Ponderado.
crí.ti.ca sf. Arte de apreciar 

obras literárias, etc.; análise; 
censura.

cri.ti.car vt. Fazer crítica.
crí.ti.co adj. Perigoso; sm. o 

que faz críticas.
cri.var vt. Encher de furos como 

um crivo.
crí.vel adj. Que se pode 

acreditar; plausível.
cri.vo sm. Peneira de arame; 

certo tipo de bordado feito à 
mão, labirinto; fig. julgamento; 
opinião.

cro.chê sm. Malha ou renda 
feita com uma só agulha.

cro.ci.tar vi. Soltar a voz (o 
corvo); grasnar.

cro.co.di.lo sm. Grande réptil 
anfíbio dos trópicos.

cro.mos.so.mo sm. Estrutura 
hereditária contida em cada 
célula animal ou vegetal.

crô.ni.ca sf. A história 
apresentada na ordem dos 
tempos; artigo de imprensa.

crô.ni.co adj. Que dura muito 
tempo; inveterado.

cro.nis.ta s2g. Autor de 
crônicas.

cro.nô.me.tro sm. Relógio de 
precisão.

cro.que.te sm. Bolinho à 
base de carne moída (de 
galinha, camarão, etc.), ovo, 
temperos, passado em clara 
de ovo, farinha de rosca 
e frito.

cro.qui sm. Esboço, em breves 
traços, de desenho ou de 
pintura.

cros.ta sf. Casca; invólucro; 
camada de substância 
espessa que se forma sobre 
um corpo.

cru adj. Não cozido; que 
não teve preparação; sem 
disfarce; áspero, duro, cruel.

cru.ci.al adj.2g. Em forma de 
cruz; difícil, árduo, duro; 
categórico, decisivo; de suma 
importância, decisivo.

cru.ci.an.te adj. Penoso.

cru.ci.ar vt. Crucificar; afligir 
muito; torturar.

cru.ci.fi.ca.ção sf. Ação de 
crucificar; suplício da cruz.

cru.ci.fi.car vt. Pregar na cruz.
cru.ci.fi.xo sm. Imagem de 

Cristo pregado na cruz.
cru.el adj. Desumano; doloroso; 

penoso.
cru.e.za sf. Estado de cru, 

do que não está cozido; 
crueldade.

cru.pi.ê sm. Empregado que, 
especialmente nos cassinos, 
dirige o jogo, paga e recolhe 
as apostas.

crus.tá.ceo adj. Coberto 
de crosta; relativo aos 
crustáceos.

crus.tá.ceos sm. Classe 
de animais aquáticos, 
de respiração branquial, 
exosqueleto calcário e 
cefalotórax (cabeça e tórax 
fundidos numa só peça), 
como o caranguejo, o 
camarão, etc.).

cruz sf. Antigo instrumento de 
suplício; tormento; símbolo do 
cristianismo.

cru.za.da sf. Na Idade Média, 
expedição militar contra os 
infiéis; fig. campanha em 
defesa de certas ideias.

cru.za.do adj. Disposto em 
cruz; sm. participante das 
cruzadas.

cru.za.dor sm. Navio de guerra.
cru.za.men.to sm. Mistura 

de duas raças de animais; 
intersecção de duas vias de 
circulação.

cru.zar vt. Pôr em forma de 
cruz; atravessar; misturar.

cru.zei.ro sm. Antiga unidade 
monetária do Brasil, 
substituída, em 1994, pelo 
real.

cu.ba sf. Tina; tonel.
cu.ba.gem sf. Avaliação do 

volume de um corpo.
cu.bar vt. Calcular a cubagem.
cú.bi.co adj. Em forma de cubo.
cu.bí.cu.lo sm. Aposento 

exíguo.
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cu.bis.mo sm. Escola de 
pintura, surgida, por volta 
de 1910, através das 
obras de Pablo Picasso, 
Georges Bracque e André 
Lhote, e caracterizada 
pela decomposição e 
geometrização das formas 
naturais, negando o 
realismo visual e as leis 
da perspectiva, tentando, 
assim, representar os objetos 
em sua totalidade, como 
se fossem contemplados 
simultaneamente por todos 
os lados.

cú.bi.to sm. Osso do antebraço.
cu.bo sm. Sólido de seis faces 

quadradas iguais.
cu.co sm. Ave da família dos 

cuculídeos capaz de imitar a 
voz de outros pássaros e põe 
ovos nos ninhos de outras 
aves..

cu-de-fer.ro adj. e s2g. Cê-
dê-efe.

cu.e.ca sf. tb. us. no pl. 
Ceroula curta, peça íntima do 
vestuário masculino.

cu.ei.ro sm. Pano com que 
se envolve as nádegas dos 
bebês.

cu.í.ca sf. Instrumento que 
emite um ronco característico.

cui.da.do sm. Precaução; 
diligência; inquietação.

cui.dar vi. Ter cuidado; pensar 
em; tratar; vt. supor.

cu.in.char vi. Grunhir como 
o porco.

cu.jo pron. adj. De quem, de 
que, do qual, dos quais; sm. 
fam. nome que substitui outro 
que não se quer dizer.

cu.la.tra sf. Parte posterior do 
cano da arma de fogo.

cu.li.ná.ria sf. A arte de 
cozinhar.

cu.li.ná.rio adj. Concernente 
a cozinha.

cul.mi.na.ção sf. Elevação 
máxima; culminância.

cul.mi.nân.cia sf. O ponto mais 
elevado; zênite; auge.

cul.mi.nan.te adj. O mais alto; 
máximo.

cul.mi.nar vi. Elevar-se ao 
ponto culminante.

cu.lo.te sm. Calça de montaria 
larga na parte de cima e justa 
a partir dos joelhos; calça 
para recém-nascidos; parte 
externa das coxas onde há 
depósito de gordura.

cul.pa sf. Transgressão 
voluntária de um princípio ou 
regra; pecado.

cul.par vt. Acusar de culpa; vp. 
confessar-se culpado.

cul.ti.var vt. Lavrar; promover 
o desenvolvimento de; vp. 
adquirir conhecimentos.

cul.to sm. Homenagem a 
divindade; veneração; adj. 
cultivado, instruído.

cul.tu.ra sf. Lavoura; plantação; 
instrução; saber.

cul.tu.ral adj. Da cultura.
cum.bu.ca sf. Vaso feito com 

cabaça, com uma abertura 
circular na parte superior.

cu.me sm. O cimo; vertente; o 
mais alto grau.

cu.me.ei.ra sf. Parte mais alta 
do telhado.

cúm.pli.ce s2g. Pessoa que 
toma parte num delito ou 
crime; colaborador; conivente.

cum.pri.men.tar vt. Saudar; dar 
parabéns; elogiar.

cum.pri.men.to sm. Saudação; 
execução.

cum.prir vt. Realizar; 
desempenhar; v. imp. ser 
necessário.

cú.mu.lo sm. Conjunto de 
coisas sobrepostas; montão; 
acréscimento, aumento; 
o ponto mais alto; auge; 
designação comum às 
nuvens que lembram flocos 
de algodão.

cu.nha sf. Peça de ferro ou 
madeira para rachar lenha; 
pessoa influente.

cu.nhar vt. Imprimir o cunho 
em; reduzir a moedas; 
evidenciar; adotar; inventar.

cu.nho sm. Peça de ferro, 
gravada e temperada, 
usada para marcar moedas, 
medalhas, etc.; fig. marca, 
selo, feição.

cu.pão sm. Cupom.
cu.pi.dez sf. Cobiça; ambição.
cu.pi.do sm. O deus do amor.
cú.pi.do adj. Ávido.
cu.pin.cha s2g. Companheiro; 

camarada; comparsa; 
protegido de político; favorito.

cu.pom sm. Tíquete descartável 
que dá direito a participar de 
eventos, concorrer a prêmios, 
receber descontos, etc.; 
título de juro anexo à ação 
ou obrigação, descartável na 
hora do pagamento; cupão.

cú.pu.la sf. Abóbada.
cu.ra sf. Recuperação da 

saúde; ação ou processo de 
secar ao sol, ao fogo ou ao 
fumeiro; sm. pároco.

cu.ra.dor sm. Administrador de 
bens de menores.

cu.ran.dei.ro sm. Charlatão.
cu.rar vt. Livrar de doença; 

secar ao sol, ao fogo ou ao 
fumeiro.

cu.ra.ti.vo adj. Referente a 
cura; sm. remédio.

cú.ria sf. A corte do papa; 
senado romano.

cu.rin.ga sm. Carta de baralho 
que, em certos jogos, 
muda de valor segundo a 
combinação que o jogador 
tem em mão; pessoa esperta, 
sem escrúpulos, que tira 
proveito de qualquer situação; 
jogador que joga em muitas 
posições.

cu.ri.o.sa sf. Parteira.
cu.ri.o.si.da.de sf. Aflição de 

ver e saber o que se passa; 
objeto raro; raridade.

cur.ral sm. Lugar onde se 
recolhe o gado.

cur.rí.cu.lo sm. Ato de correr; 
atalho; corte; parte de um 
curso literário; as matérias 
constantes de um curso;  
forma abrev. e aport. de 
curriculum vitae: conjunto 
de dados concernentes 
ao estado civil, ao preparo 
profissional e às atividades 
anteriores de quem se 
candidata a um emprego. 
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cursar  • czar

cur.sar vt. Seguir o programa 
de estudos de; frequentar, 
visar; percorrer, andar.

cur.so sm. Direção de corrente; 
série de matérias que se 
estudam numa aula.

cur.ta sf.  forma abrev. de 
Curta-metragem.

cur.ta-me.tra.gem sf. Filme 
com a duração média de 
10 minutos, rodado para 
fins artísticos, educativos, 
comerciais, etc., e que 
trata em geral de um único 
assunto; filme de curta 
metragem; curta.

cur.tir vt. Preparar couros 
para não apodrecerem; gír. 
gozar, fruir.

cur.to adj. De pouco 
comprimento; de breve 
duração; escasso;  forma red. 
de curto-circuito.

cur.to-cir.cui.to sm. Conexão 
de resistência muito baixa 
entre dois pontos de potencial 
diferente, num circuito 
elétrico.

cur.tu.me sm. Ação ou 
efeito de curtir; curtimento; 

estabelecimento onde se 
curte o couro.

cu.ru.mim ou cu.ru.mi sm. 
Menino, rapaz.

cu.ru.pi.ra sm. Ente imaginário 
que, segundo superstição 
popular, é um índio cujos 
pés têm o calcanhar virado 
para a frente e os dedos para 
trás e defende os animais e 
as matas.

cur.va sf. Volta.
cur.var vt. Arquear.
cur.va.tu.ra sf. Estado do que 

é curvo.
cur.vi.lí.neo adj. Em forma de 

linha curva.
cur.vo adj. Arqueado.
cus.cuz sm. Bolo de farinha 

de milho ou arroz, cozido 
no vapor, com ingredientes 
variados (coco, peixe, 
camarão, etc.).

cus.pe sm. Cuspo.
cus.pir vi. e vt. Expelir cuspo; 

salivar.
cus.po sm. Saliva.

cus.ta sf. Despesa; pl. 
despesas com processo 
judicial.

cus.tar vt. e i. Ter o valor de; 
ser difícil.

cus.te.ar vt. Prover a despesa; 
ficar com o custo.

cus.to sm. Preço de aquisição; 
dificuldade.

cus.tó.dia sf. Segurança; 
proteção; lugar onde se 
guarda alguma coisa em 
segurança; lugar onde se 
conserva alguém detido; 
detenção; relicário onde se 
expõe a hóstia consagrada.

cus.to.di.ar vt. Guardar.
cus.to.so adj. Trabalhoso.
cu.tâ.neo adj. Relativo à pele.
cu.te.lo sm. Faca com lâmina 

em forma de semicírculo.
cu.tí.cu.la sf. Película, 

sobretudo a que se forma na 
base da unha.

cu.ti.la.da sf. Golpe de cutelo.
cú.tis sf. Pele; epiderme.
czar sm. Título do imperador 

da Rússia.
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