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DD
d sm. Quarta letra do alfabeto.
da contr. da prep. de com o art. 

ou o pron. dem. a.
dac.ti.li.no ou da.ti.li.no adj. 

Semelhante a um dedo.
dac.ti.lo.gra.far  ou da.ti.lo.gra.

far vt. Escrever à máquina.
dac.ti.lo.gra.fi.a ou da.ti.lo.gra.
fi.a sf. Arte de escrever à 
máquina.

dá.di.va sf. Presente; graça, 
dom.

da.do adj. Que se deu; 
oferecido, gratuito; permitido, 
facultado; habituado, 
acostumado; amigável, 
afável; sm. pequeno cubo 
numerado, para jogar; 
princípio em que se baseia 
uma discussão; sm. pl. 
inform. informação codificada 
para uso dos meios 
automáticos.

da.í contr. da prep. de com o 
adv. aí.

da.lai-la.ma sm. Chefe supremo 
da religião budista, soberano 
espiritual dos lamas.

da.li contr. da prep. de com o 
adv. ali.

dal.to.nis.mo sm. Incapacidade 
congênita para distinguir 
certas cores, principalmente o 
verde do vermelho.

da.ma sf. Mulher nobre; atriz; 
figura feminina no baralho; 
peça de jogo de xadrez; pl. 
certo jogo que utiliza tabuleiro 
igual ao do xadrez e 24 
peças iguais (12 brancas e 
12 pretas) divididas entre dois 
jogadores.

da.mas.co sm. Certo fruto.

da.na.ção sf. Ato ou efeito 
de danar; hidrofobia; 
condenação às penas 
eternas; desgraça; fúria, 
raiva.

da.na.do adj. Maldito, 
condenado; hidrófobo; 
endiabrado; furioso.

da.nar vt. Causar dano a, 
estragar, prejudicar; tornar 
hidrófobo; causar irritação ou 
raiva a; corromper física ou 
moralmente; vp. desesperar-
se; irritar-se; ser atacado de 
hidrofobia.

dan.ça sf. Série de movimentos 
corporais executados em 
conformidade com uma 
música; a arte da dança.

dan.çar vi. Mover o corpo 
de forma ritmada em 
conformidade com uma 
música, bailar; balançar, 
sacudir-se; bras. gír. sair-se 
mal; ser preso.

dan.ça.ri.na sf. Mulher que 
dança por profissão; bailarina.

dan.ça.ri.no sm. Homem que 
dança por profissão; bailarino.

dân.di sm. Homem que se 
veste com extremo apuro; 
janota; almofadinha.

da.ni.fi.ca.ção sf. Estrago; 
dano.

da.ni.fi.car vt. Causar dano.
da.ni.nho adj. Nocivo.
da.no sm. Estrago; mal.
da.no.so adj. Que causa dano.
dan.tes adv. Antigamente.
dar vt. Fazer presente; 

presentear; doar; conceder, 
prestar; produzir, criar; 
emitir, enunciar; bater, soar; 
resultar em; ditar, prescrever; 

admitir, supor; manifesta; 
praticar, cometer; soltar, 
emitir; publicar, divulgar, abrir, 
franquear; realizar, oferecer; 
desfazer-se; vender muito 
barato; lançar deitar, brotar; 
dedicar; infundir, inspirar.

dar.de.jan.te adj. Que dardeja.
dar.de.jar vt. e i. Lançar dardos 

contra; mover ou vibrar à 
maneira de dados; ferir com 
dados; lançar de si, desferir; 
emitir; cintilar.

dar.do sm. Pequena lança.
dar.wi.ni.a.no adj. Relativo a 

Charles Darwin, naturalista 
inglês (1809-1882).

dar.wi.nis.mo sm. Sistema de 
história natural cuja conclusão 
extrema é o parentesco 
fisiológico e a origem comum 
de todos os seres vivos, 
com a formação de novas 
espécies por um processo de 
seleção natural.

da.ta sf. Indicação precisa do 
ano, mês ou dia em que 
determinado fato ocorreu ou 
irá ocorrer; tempo, época, 
período.

da.tar vt. Pôr data em.
DDT sm. 

Diclorodifeniltricloroetano, 
inseticida poderoso, cujo 
emprego foi proibido pelos 
efeitos nocivos que causa ao 
organismo animal.

de prep. Indica origem, posse, 
lugar, modo, meio, situação, 
estado inicial, alvo, meta, 
dimensão, tamanho, medida, 
valor, número, etc.

de.al.bar vt. Branquear.
de.am.bu.lar vi. Vaguear.
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de.ão sm. Cônego que preside 
ao cabido; decano.

de.bai.xo adv. Em lugar inferior; 
por baixo; el. da loc. debaixo 
de: em lugar inferior a, sob.

de.bal.de adv. Em vão.
de.ban.da.da sf. Fuga; correria 

desordenada.
de.ban.dar vt. Pôr em fuga.
de.ba.te sm. Discussão.
de.ba.ter sm. Discutir.
de.be.lar vt. Vencer; curar.
de.bên.tu.re sf. Título de dívida 

emitido por pessoa jurídica, 
amortizável a longo prazo.

de.bi.car vt. Provar; escarnecer; 
vi. comer pouco.

dé.bil adj. Fraco; frouxo.
de.bi.li.da.de sf. Fraqueza.
de.bi.li.ta.ção sf. 

Enfraquecimento; perda de 
forças.

de.bi.li.tar vt. Enfraquecer.
de.bi.tar vt. Lançar a débito.
dé.bi.to sm. Dívida.
de.bla.te.rar vi. Discutir, gritar.
de.bo.char vt. zombar; 

corromper.
de.bo.che sm. Devassidão; 

zombaria.
de.bru.ar vt. Guarnecer com 

debrum; orlar.
de.bru.çar vt. Pôr de bruços; 

vp. inclinar-se.
de.brum sm. Fita com que se 

orla um pedaço de pano.
de.bu.lha.do.ra sm. Máquina 

para debulhar cereais.
de.bu.lhar vt. Separar os grãos 

das espigas.
de.bu.tan.te sf. Moça que 

estreia oficialmente na 
sociedade, de ordinário com 
baile de gala.

de.bu.te sm. Estreia, começo.
de.bu.xar vt. Esboçar.
de.bu.xo sm. Esboço.
dé.ca.da sf. Série de dez; 

dezena; espaço de dez dias 
ou de dez anos.

de.ca.dên.cia sf. Estado 
de decadente; corrupção; 
declínio, ruína.

de.ca.den.te adj. Que decai; 
que está em decadência.

de.cá.go.no sm. Figura 
geométrica de dez lados 
iguais.

de.ca.ir vi. Ir-se arruinando; cair 
a situação inferior; declinar; 
sofrer diminuição.

de.cal.car vt. Reproduzir 
(desenho) calcando sobre 
papel ou outro material; 
copiar servilmente; plagiar.

de.cal.co.ma.ni.a sf. Processo 
de transportar imagens 
ou desenhos, de papel 
especialmente preparado, 
para uma superfície, 
calcando-os com a mão, após 
molhá-los.

de.ca.li.tro sm. Medida de 
dez litros; quantodade de 
dez litros.

de.cá.lo.go sm. Os dez 
mandamentos da lei de Deus.

de.cal.que sm. Ação ou efeito 
de decalcar; reprodução; 
cópia; plágio.

de.cam.par vt. Levantar 
acampamento; partir do 
acampamento, retirar-se.

de.ca.no sm. O membro mais 
antigo de uma classe ou 
corporação.

de.can.ta.ção sf. Ação ou efeito 
de decantar (líquidos).

de.can.tar vt. Cantar 
em versos; celebrar, 
engrandecer; separar líquidos 
e sólidos após deposição do 
elemento mais denso.

de.ca.pê sm. Processo de 
tratar a madeira à base de 
gesso; peça tratada por esse 
processo.

de.ca.pi.tar vt. Degolar.
de.cên.cia sf. Decoro; 

compostura, recato; 
honestidade.

de.cen.te adj. Decoroso; 
recatado; honesto.

de.ce.par vt. Separar do tronco, 
por meio de instrumento 
cortante; amputar; mutilar; 
interromper; abater.

de.cep.ção sf. Desilusão.
de.cep.ci.o.nar vt. Causar 

decepção; desiludir.
de.ces.so sm. Morte, óbito, 

passamento; diminuição, 
rebaixamento; redução de 
alguém a cargo (ou função) 
de classe inferior ao que se 
ocupa.

de.cer.to adv. Com certeza; 
certamente; por certo.

de.ci.di.do adj. Resoluto.
de.ci.dir vt. Determinar, 

resolver; solucionar, desatar; 
julgar, sentenciar; convencer, 
induzir; vi. resolver, dispor, 
deliberar; emitir juízo, opinar; 
vp. determinar-se; inclinar-se; 
dar preferência; optar.

de.cí.duo adj. Que cai; caduco.
de.ci.frar vt. Adivinhar; 

interpretar; compreender.
de.ci.gra.ma sm. Unidade de 

massa, décima parte de um 
grama, símb. dg.

de.ci.li.tro sm. Décima parte do 
litro; símb. dl.

de.ci.mal sf. Fração decimal; 
sm. número decimal.

de.cí.me.tro sm. Décima parte 
do metro, símb. dm.

dé.ci.mo num. Dez numa série 
de números.

de.ci.são sf. Resolução; 
determinação; deliberação; 
sentença, julgamento; 
disposição, coragem.

de.ci.si.vo adj. Que decide; 
definitivo; enérgico.

de.cla.ma.ção sf. Arte de 
declamar.

de.cla.mar vt. Recitar em voz 
alta, utilizando-se de gestos 
e da entonação apropriada; 
dizer com ênfase; proclamar, 
pregar; .

de.cla.ra.ção sf. Ato ou efeito 
de declarar(-se); aquilo que 
se declara; prova escrita; 
depoimento; inventário, rol; 
confissão de amor.
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de.cla.rar vt. Manifestar, expor, 
dizer; esclarecer, explicar; 
anunciar, comunicar, publicar; 
confessar, revelar; referir, 
mencionar; resolver, decretar.

de.cli.na.ção sf. Ato de 
declinar; inclinação; 
diminuição de intensidade; 
decadência.

de.cli.nar vi. Desviar-se do 
rumo; descer, decair, inclinar-
se; aproximar-se do fim, 
decair; baixar, cair, descer; 
afrouxar, ceder; vt. eximir-se; 
recusar, rejeitar; desviar, 
apartar; nomear.

de.clí.nio sm. Decadência.
de.cli.ve sm. Ladeira.
de.co.la.gem sf. Ato de decolar; 

o partir do avião.
de.co.lar vi. Levantar voo 

(aeronave).
de.com.por vt. Separar as 

partes constitutivas de um 
todo.

de.com.po.si.ção sf. 
Separação dos elementos 
constitutivos de um corpo; 
alteração, putrefação.

de.co.ra.ção sf. Ornamentação.
de.co.rar vt. Ornamentar; 

enfeitar; aprender de cor.
de.co.ra.ti.vo adj. Ornamental.
de.co.ro sm. Decência.
de.co.ro.so adj. adj. Decente, 

honesto, digno.
de.cor.rer vi. Passar; escoar-

se (o tempo); suceder, 
acontecer.

de.co.tar vt. Fazer decote em 
peça do vestuário; aparar, 
cortar (ramos de árvore).

de.co.te sm. Ação ou efeito de 
decotar; abertura na parte 
superior do vestuário, para 
deixar o colo descoberto.

de.cré.pi.to adj. Muito velho ou 
gasto; caduco; senil.

de.cre.pi.tu.de sf. Velhice 
extrema; caducidade.

de.cres.cen.te adj. Que diminui.
de.cres.cer vi. Ir diminuindo.

de.cre.tar vt. Ordenar, 
determinar por decreto.

de.cre.to sm. Decisão, 
resolução de chefe de 
Estado; mandado judicial; 
desígnio; sentença.

de.cre.to-lei sm. Decreto com 
força de lei.

de.cú.bi.to sm. Posição do 
corpo deitado.

dé.cu.plo num. Que é dez 
vezes maior.

de.cur.so sm. Ato de decorrer; 
adj. que decorreu.

de.dal sm. Cápsula metálica 
que se enfia no dedo para 
empurrar a agulha.

dé.da.lo sm. Lugar de difícil 
saída; labirinto; encruzilhada; 
coisa obscura ou complicada; 
emaranhamento.

de.dar vt. gír. Delatar, 
incriminar, alcaguetar.

de.de.ti.za.ção sf. Ato ou 
efeito de dedetizar; processo 
empregado para proteção 
contra insetos.

de.de.ti.za.do adj. Em que se 
fez dedetização.

de.de.ti.zar vt. Usar DDT ou 
outros inseticidas em.

de.di.ca.ção sf. Afeto profundo.
de.di.car vt. Oferecer com afeto 

ou dedicação; consagrar, 
votar, devotar; aplicar, 
empregar, destinar; vp. 
sacrificar-se; aplicar-se.

de.di.ca.tó.ria sf. Frase ou texto 
escrito, no qual se oferece a 
alguém uma publicação, um 
retrato, um CD, etc.

de.di.lhar vt. Fazer vibrar com 
os dedos.

de.do sm. Cada um dos 
prolongamentos articulados 
pelos quais terminam as 
mãos e os pés.

de.do-du.rar vt. e i. gír. Dedar.
de.do-du.ro s2g. Delator; 

alcaguete.
de.du.ção sf. Conclusão; 

consequência de raciocínio.
de.du.rar vi. Dedar.

de.du.ti.vo adj. Que procede 
por dedução.

de.du.zir vt. Fazer dedução; 
subtrair, abater.

de.fei.to sm. Falha.
de.fei.tu.o.so adj. Que tem 

defeito, deformidade.
de.fen.der vt. Proteger; vp. 

resistir a um ataque.
de.fen.si.va sf. Postura de 

quem se defende.
de.fe.rên.cia sf. 

Condescendência atenciosa; 
consideração.

de.fe.rir vt. Atender, anuir (ao 
que se pede ou requer); 
despachar favoravelmente; 
outorgar.

de.fe.sa sf. Resistência contra 
agressão; resguardo.

de.fe.so adj. Proibido; sm. 
época do ano em que é 
proibido pescar.

de.fi.ci.ên.cia sf. Falha; 
insuficiência; falta.

de.fi.ci.en.te adj. Falho, 
incompleto.

dé.fi.cit sm. O que falta para 
a receita igualar o montante 
da despesa; o que falta para 
completar uma conta, um 
orçamento, uma quantidade, 
etc.

de.fi.nha.men.to sm. 
Emagrecimento; perda de 
energias.

de.fi.nhar vt. Extenuar; vp. 
consumir-se lentamente.

de.fi.ni.ção sf. Explicação 
concisa e clara de uma coisa.

de.fi.nir vt. Dar a definição de; 
fixar; explicar.

de.fi.ni.ti.vo adj. Decisivo.
de.fla.ção sf. Diminuição do 

excesso de papel-moeda em 
circulação.

de.fla.grar vi. Arder com 
intensidade, lançando 
chamas; atear.

de.flu.xo sm. Inflamação 
da mucosa nasal, com 
corrimento de humores; 
coriza.
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de.for.ma.ção sf. Modificação 
de forma.

de.for.mar vt. Alterar a forma; 
vp. perder a forma.

de.for.me adj. Disforme.
de.for.mi.da.de sf. Defeito; 

desfiguração.
de.frau.dar vt. Enganar; burlar; 

lograr; espoliar com fraude.
de.fron.tar vi. Encarar.
de.fron.te adv. Em frente; face 

a face.
de.fu.ma.ção sf. Ato ou efeito 

de defumar; submeter 
alimentos à ação da 
fumaça de certas madeiras 
aromáticas; queima de ervas 
e raízes aromáticas para 
afastar maus espíritos e 
vibrações negativas e atrair 
bons fluidos.

de.fu.mar vt. Expor, cura ou 
secar ao fumo; perfumar 
com o fumo de substâncias 
aromáticas; incensar.

de.fun.to adj. Falecido; morto; 
sm. cadáver.

de.ge.lar vt. Derreter.
de.ge.lo sm. Descongelação.
de.ge.ne.ra.ção sf. Corrupção; 

depravação; perversão.
de.ge.ne.rar vi. Modificar-se 

para pior, deteriorar-se; 
corromper-se, aviltar-se; 
depravar-se; vt. deturpar, 
alterar; corromper.

de.glu.tir vt. Engolir.
de.go.lar vt. Decapitar.
de.gra.da.ção sf. Corrupção; 

aviltamento.
de.gra.dan.te adj. Infamante; 

aviltante.
de.grau sm. Cada um dos pisos 

de uma escada.
de.gre.da.do adj. e sm. 

Desterrado; exilado; 
expatriado.

de.gre.dar vt. Exilar; desterrar; 
expatriar; banir.

de.gre.do sm. Pena de 
desterro; banimento; exílio; 
expatriação; lugar onde se 
cumpre essa pena.

de.grin.go.lar vi. Ruir, cair; 
arruinar.

dei.da.de sf. Divindade.
dei.fi.car vt. Divinizar.
dei.tar vt. e p. Estender-se ao 

comprido; expelir, produzir; 
pôr; entornar.

dei.xar vt. Sair de, desviar-
se; afastar-se; retirar-se; 
ausentar-se; abandonar; 
permitir; desistir, renunciar; 
afastar, desviar, repelir; adiar; 
largar, abandonar; omitir; 
perder.

de.je.ção sf. Defecação, 
evacuação; dejeto.

de.je.jum sm. Desjejum.
de.jú.rio sm. Juramento solene.
de.la.ção sf. Denúncia; 

acusação.
de.lam.bi.do adj. Presumido; 

atrevido; cínico; sem 
vivacidade ou expressão; sm. 
indivíduo presumido, afetado.

de.la.tar vt. Fazer delação.
de.la.tor adj. e sm. Aquele que 

delata.
de.le contr. da prep. de com o 

pron. ele.
de.le.ga.ci.a sf. Jurisdição ou 

repartição de delegado.
de.le.ga.do sm. Enviado; 

comissário; autoridade 
policial.

de.le.gar vt. Transmitir poderes; 
incumbir.

de.lei.tar vt. Causar deleite; vp. 
recrear-se.

de.lei.te sm. Prazer intenso.
de.le.té.rio adj. Nocivo à saúde.
del.ga.do adj. Fino; magro.
de.li.be.ra.ção sf. Resolução.
de.li.be.rar vt. Resolver após 

exame.
de.li.ca.de.za sf. Cortesia.
de.li.ca.do adj. Meigo; cortês.
de.lí.cia sf. Prazer voluptuoso.
de.li.ci.ar vt. Causar delícia; vp. 

deleitar-se.
de.li.ci.o.so adj. Saboroso.
de.li.mi.tar vt. Demarcar.
de.li.ne.ar vt. Esboçar; projetar; 

demarcar.

de.lin.quên.cia (ü) sf. 
Qualidade ou condição de 
delinquente; criminalidade.

de.lin.quen.te (ü) adj. e sm. 
Que, ou o que cometeu delito.

de.lí.quio sm. Desmaio; 
desfalecimento; síncope.

de.lin.quir (ü) vi. Cometer 
delito.

de.lir vt. Dissolver, diluir; 
apagar, desvanecer; fazer 
desaparecer; destruir; 
desfazer; gastar, consumir.

de.li.rar vi. Estar ou cair em 
estado de delírio; estar 
ou ficar fora de si; variar; 
disparatar; dizer incoerências.

de.lí.rio sm. Perturbação mental 
de curta duração; alienação; 
êxtase, arrebatamento; 
exaltação extrema; excitação.

de.li.to sm. Crime; infração da 
lei; contravenção.

de.lon.ga sf. Demora.
del.ta sm. Foz ramificada de 

um rio; letra do alfabeto grego 
que corresponde à letra “D”, 
sendo a maiúscula em forma 
de triângulo.

de.ma.go.gi.a sf. Domínio 
ou governo das facções 
populares; atitude política 
caracterizada por promessas 
vãs, ou por explorar paixões 
populares.

de.ma.go.go sm. Partidário da 
demagogia, político que usa 
de demagogia.

de.mais adv. Excessivamente; 
em demasia; além disso; adj. 
excessivo; pron. adj. indef. 
outros(as), restantes.

de.man.da sf. Ação judicial; 
litígio.

de.man.dar vt. Intentar 
ação judicial contra; pedir; 
requerer; exigir; precisar 
de, necessitar; procurar; vi. 
propor demanda; disputar; 
perguntar.

de.mão sf. Cada camada de 
tinta ou outro material, que 
se passa.

de.mar.ca.ção sf. Delimitação.
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de.mar.car vt. Marcar; delimitar; 
definir; determinar; fixar.

de.ma.si.a sf. O que é demais; 
o que excede; excesso, 
abuso.

de.ma.si.a.do adj. Supérfluo; 
excessivo; desregrado, 
imoderado; adv. excessivo.

de.mên.cia sf. Loucura, 
insensatez.

de.men.te adj. e s2g. Louco; 
imbecil; desassisado; 
insensato.

de.mis.são sf. Ato ou efeito de 
demitir; exoneração.

de.mi.tir vt. Exonerar; afastar 
de cargo ou função.

de.mo sm. fam. Demônio.
de.mo.cra.ci.a sf. Governo em 

que a soberania é exercida 
pelo povo.

de.mo.cra.ta adj. e s2g. 
Partidário da democracia.

de.mo.crá.ti.co adj. Relativo à 
democracia.

de.mo.cra.ti.zar vt. Tornar 
democrático; popularizar.

de.mo.gra.fi.a sf. Estudo 
estatístico das populações.

de.mo.li.ção sf. Destruição; 
ação de pôr abaixo.

de.mo.lir vt. Deitar abaixo; 
destruir; desfazer; derrubar.

de.mo.ní.a.co adj. Diabólico.
de.mô.nio sm. Diabo.
de.mo.nó.la.tra s2g. Adorador 

de demônios.
de.mons.tra.ção sf. Prova; 

manifestação; sinal.
de.mons.trar vt. Provar; 

apresentar; exibir.
de.mons.tra.ti.vo adj. Que 

demonstra, que serve para 
demonstrar.

de.mons.trá.vel adj. Que se 
pode demonstrar.

de.mo.ra sf. Atraso; tardança.
de.mo.ra.do adj. Tardio; lento.
de.mo.rar vt. Retardar; deter; 

vp. estar parado.
de.mo.ver vt. Dissuadir; fazer 

mudar de ideia.

de.mu.dar vt. Modificar; 
tornar diferente do que era; 
perturbar; transtornar; alterar; 
comover.

den.dê sm. Fruto de uma 
palmeira, o dendezeiro, do 
qual se extrai óleo.

de.ne.gar vt. Negar; dizer que 
não é verdadeiro; abjurar; 
renegar.

den.go sm. Dengue; afetação; 
birra.

de.ne.grir vt. Tornar negro; 
escurecer; infamar.

den.go.so adj. Cheio de 
dengues; denguice.

den.gue sm. Afetação feminina; 
requebro; manha, treta; birra 
ou manha de criança; sf. 
doença infecciosa produzida 
por vírus, transmitida por 
mosquito e caracterizada por 
febre, dores musculares e 
ósseas e erupção cutânea.

den.gui.ce sf. Afetação nas 
maneiras; faceirice.

de.no.da.do adj. Ousado.
de.no.dar vt. Desatar; cortar 

o nó.
de.no.do sm. Coragem.
de.no.mi.na.ção sf. 

Designação.
de.no.mi.nar vt. Dar nome; 

designar; nomear; pôr nome 
a; chamar; vp. intitular-se; 
apelidar-se; dizer-se.

de.no.ta.ção sf. Designação;  
parte básica, constante e 
coletiva, na significação das 
palavras; o sentido próprio 
das palavras.

de.no.tar vt. Indicar; significar; 
simbolizar.

den.si.da.de sf. Qualidade do 
que é denso; concentração 
de população.

den.so adj. Espesso; compacto; 
fig. escuro, carregado.

den.ta.da sf. Mordedura.
den.ta.do adj. Guarnecido de 

dentes.
den.ta.du.ra sf. O conjunto dos 

dentes da boca; prótese com 
dentes artificiais.

den.tal adj. Dos dentes; 
dentário.

den.tá.rio adj. Dental.
den.te sm. Cada um dos órgãos 

que guarnecem os maxilares, 
do homem e de outros 
animais.

den.te.ar vt. Recortar com 
saliências pontiagudas.

den.te-de-lei.te sm. Categoria 
de jogador de futebol entre os 
sete e os doze anos; jogador 
dessa categoria.

den.ti.ção Formação e 
rompimento de dentes.

den.ti.for.me adj. Em forma 
de dente.

den.tis.ta s2g. Profissional 
que trata dos dentes; 
odontologista.

den.tre prep. No meio de.
den.tro adv. Na parte interior.
den.tu.ça sf. Dentes volumosos 

e protraídos.
de.nu.dar vt. Despir.
de.nún.cia sf. Acusação.
de.nun.ci.an.te sm. O que 

denuncia, delata.
de.nun.ci.ar vt. Delatar; acusar.
de.pa.rar vi. Achar 

casualmente; encontrar; 
topar.

de.par.ta.men.to sm. 
Repartição administrativa; 
seção.

de.pau.pe.rar vt. Empobrecer; 
extenuar; esgotar.

de.pe.nar vt. Tirar as penas 
de; bras. tirar até o último 
centavo de alguém.

de.pen.dên.cia sf. 
Subordinação; extensão de 
uma casa.

de.pen.den.te adj. Que está 
sujeito a alguém.

de.pen.der vi. Estar 
na dependência; ser 
dependente.

de.pen.du.rar vt. Pendurar.
de.pi.lar vt. Arrancar os pelos.
de.plo.rar vt. Lamentar.
de.plo.rá.vel adj. Digno de 

lástima, comiseração.
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de.po.i.men.to sm. Narração de 
testemunhas; testemunho.

de.pois adv. Em seguida.
de.por vt. Pôr de lado; deixar; 

destituir; colocar abaixo, 
abaixar; abandonar; perder; 
jur. declarar em juízo; 
desistir de; abdicar; exprimir, 
expressar; depositar, colocar; 
vi. prestar declarações.

de.por.tar vt. Desterrar.
de.po.si.tar vt. Pôr em 

depósito; guardar; confiar; vp. 
ficar no fundo.

de.pó.si.to sm. Sedimento; 
borra; lugar onde se deposita 
algo; armazém.

de.pra.va.ção sf. Perversão.
de.pra.var vt. Corromper.
de.pre.ca.ção sf. Súplica de 

perdão.
de.pre.car vi. Rogar; suplicar 

implorar.
de.pre.ci.a.ção sf. Diminuição 

de valor ou preço; fig. 
desprezo; desdém; 
desmerecimento.

de.pre.ci.ar vt. Abaixar o preço 
de; desvalorizar; rebaixar; 
desprezar.

de.pre.da.ção sf. Saque; 
pilhagem; dano; estrago.

de.pre.dar vt. Estragar; 
arruinar; saquear; devassar.

de.pre.en.der vt. Perceber, 
compreender; concluir; inferir; 
deduzir.

de.pres.sa adv. Com pressa; 
rapidamente.

de.pres.são sf. Abaixamento 
de nível; diminuição, redução; 
abatimento.

de.pres.si.vo adj. Que deprime; 
deprimente.

de.pri.men.te adj. Depressivo; 
aviltante; humilhante.

de.pri.mir vt. Causar depressão 
e; abaixar; abater; debilitar; 
angustiar.

de.pu.rar vt. Purificar.
de.pu.ta.do sm. Membro de 

assembleia legislativa.
de.ri.va.ção sf. Origem.

der.ma sm. Espessura de pele; 
a segunda camada da pele.

der.me sf. Derma.
dér.mi.co adj. Referente ao 

derma.
der.ra.ba.do adj. Com o rabo 

cortado.
der.ra.dei.ro adj. Último.
der.ra.ma sf. Tributo local, 

repartido em proporção 
aos rendimentos de cada 
contribuinte; no séc. XVII, no 
Brasil, na região das minas, 
cobrança dos quintos em 
atraso ou de um imposto 
extraordinário.

der.ra.mar vt. Verter; espalhar 
espargir; entornar; emitir; 
espalhar; difundir; tornar 
conhecido, divulgar, distribuir, 
repartir.

der.ra.me sm. Acúmulo de 
líquido ou gás em cavidade 
natural ou acidental; 
hemorragia (espec. cerebral); 
extravasamento de lava (nos 
vulcões).

der.ra.par vi. Escorregar (o 
automóvel) de lado.

der.re.ar vt. Prostrar; 
maltratar; vergar; curvar; 
arriar; enfraquecer; cansar, 
extenuar; desacreditar.

der.re.dor adv. Em volta.
der.re.ter vt. Liquefazer; 

descongelar. 
der.ri.bar vt. Deitar abaixo.
der.ri.são sf. Escárnio.
der.ro.ca.da sf. 

Desmoronamento; 
aniquilamento.

der.ro.car vt. Desmoronar, 
destruir, arrasar; remover 
rochas; cair por terra; 
destituir, depor; humilhar.

der.ro.gar vt. Anular; abolir.
der.ro.ta sf. Ato de derrotar; 

desbarato de tropas; ruína; 
revés.

der.ro.tar vt. Destroçar; vencer 
em discussão, jogo, etc.; 
exaurir; prostrar.

der.ro.tis.mo sm. Pessimismo.

der.ro.tis.ta adj. e s2g. 
(Pessoa) que pressagia mal 
a tudo.

der.ru.ba.da sf. Demolição em 
massa.

der.ru.bar vt. Derribar; prostrar; 
cortar.

der.ru.ir vt. Desmoronar.
der.vi.xe sm. Religioso 

muçulmano.
de.sa.ba.far vt. Desagasalhar; 

tornar livre a respiração; 
desimpedir, descobrir; 
desafogar; vp. desafogar-se; 
dizer francamente o que se 
pensa.

de.sa.ba.fo sm. Ato ou efeito 
de desabafar(-se); expansão, 
desafogo.

de.sa.ba.men.to sm. 
Desmoronamento; ato de 
desabar.

de.sa.bar vi. Cair por terra; 
desmoronar.

de.sa.bi.li.tar vt. Tornar 
incapaz.

de.sa.bi.ta.do adj. Deserto; 
sem habitantes.

de.sa.bi.tu.ar vt. Desacostumar.
de.sa.bo.nar sf. Desacreditar.
de.sa.bo.no sm. Descrédito.
de.sa.bo.to.ar vt. Tirar os 

botões das casas.
de.sa.bri.do adj. Violento.
de.sa.bri.gar vt. Abandonar; 

desamparar.
de.sa.bri.men.to sm. Aspereza 

nas maneiras; grosseria.
de.sa.brir vt. Abandonar.
de.sa.bro.char vi. Fazer abrir; 

desabrolhar; ; abrir, mostrar; 
desvendar; revelar.

de.sa.bu.sa.do adj. Atrevido.
de.sa.bu.sar vt. Enfrentar; 

desafiar.
de.sa.ca.tar vt. Desrespeitar; 

ofender.
de.sa.ca.to sm. Falta de 

respeito ou acatamento.
de.sa.cau.te.lar vt. Não ter 

cautela, não tomar cuidado.
de.sa.cer.to sm. Erro.
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de.sa.co.lher vt. Receber mal.
de.sa.co.mo.dar vt. Tirar do 

seu lugar; tornar incômodo.
de.sa.com.pa.nhar vt. Deixar 

de acompanhar; desamparar.
de.sa.con.se.lhar vt. Dissuadir.
de.sa.cor.ço.ar vt. Tirar a 

coragem de; desencorajar; 
desalentar; vi. perder a 
coragem; desanimar.

de.sa.cor.da.do adj. Que 
perdeu os sentidos; 
desmaiado.

de.sa.cor.dar vt. e i. Pôr 
em desacordo; perder os 
sentidos.

de.sa.cor.de adj. Discordante.
de.sa.cor.do sm. Divergência; 

discordância.
de.sa.cor.ren.tar vt. Soltar da 

corrente; desprender.
de.sa.cos.tu.mar vt. e p. 

Desabituar; perder o hábito.
de.sa.cre.di.tar vt. Difamar.
de.sa.fei.ção sf. Falta de 

afeição, falta de amizade.
de.sa.fei.to adj. 

Desacostumado.
de.sa.fer.ro.lhar vt. Correr o 

ferrolho; soltar.
de.sa.fe.to adj. Sem afeto; sm. 

inimigo.
de.sa.fi.ar vt. Provocar.
de.sa.fi.na.ção sf. Desarmonia.
de.sa.fi.nar vt. Fazer perder a 

afinação; perturbar; fig. ser 
diferente; destoar.

de.sa.fi.o sm. Provocação.
de.sa.fo.gar vt. Desabafar.
de.sa.fo.go sm. Alívio; 

desabafo.
de.sa.fo.ra.do adj. Insolente.
de.sa.fo.ro sm. Insolência.
de.sa.for.tu.na.do adj. Infeliz.
de.sa.fron.ta sf. Satisfação 

exigida por uma afronta.
de.sa.fron.tar vt. Desagravar.
de.sá.gio sm. Perda de ágio; 

desvalorização da moeda.
de.sa.gra.dar vt. Desgostar.

de.sa.gra.dá.vel adj. Que 
causa desagrado.

de.sa.gra.do sm. Desprazer.
de.sa.gra.var vt. Desafrontar; 

reparar (ofensa).
de.sa.gra.vo sm. Reparação de 

agravo, ofensa.
de.sa.gre.gar vt. Desunir.
de.sa.guar vt. e i. Tirar a 

água de; enxugar, secar; 
desembocar (rio).

de.sai.re sm. Falta de elegância 
ou decoro; descrédito.

de.sai.ro.so adj. Indecoroso.
de.sa.jei.tar vt. Desarrumar; 

deformar.
de.sa.ju.i.za.do adj. Insensato.
de.sa.jus.tar vt. Desordenar.
de.sa.len.ta.dor adj. Que 

desalenta, desanima.
de.sa.len.tar vt. Desanimar.
de.sa.len.to sm. Desânimo.
de.sa.li.nho sm. Falta de 

ordem; descuido no traje.
de.sal.ma.do adj. Desumano.
de.sa.lo.jar vt. Fazer sair do 

alojamento.
de.sa.mar.rar vt. Desprender; 

desatar; soltar (o que estava 
amarrado).

de.sa.mas.sar vt. Alisar.
de.sa.mor sm. Desprezo.
de.sam.pa.rar vt. Abandonar.
de.sam.pa.ro sm. Abandono.
de.san.car vt. Bater muito 

em; maltratar; criticar 
severamente.

de.san.co.rar vt. Levantar 
âncora; deixar o porto.

de.san.dar vt. e i. Fazer andar 
para trás; retroceder; soltar; 
desatar; dar em resultado, 
redundar; entrar em 
decadência; ter diarreia.

de.sa.ne.xar vt. Desligar; 
desunir; desmembrar.

de.sa.ni.mar vt. fazer perder o 
ânimo; vi. desistir.

de.sâ.ni.mo sm. Falta de 
ânimo; esmorecimento.

de.sa.nu.vi.ar vt. Limpar de 
nuvens; serenar; fig. alegrar.

de.sa.pa.ra.fu.sar vt. Tirar os 
parafusos.

de.sa.pa.re.cer vi. Deixar de 
ser visto; sumir-se; ocultar-
se, esconder-se; perder-se; 
morrer; retirar-se; afastar-se.

de.sa.pa.re.ci.do ad. e sm. Que 
ou aquele que desapareceu.

de.sa.pe.go sm. Desamor; falta 
de afeição; indiferença.

de.sa.per.tar vt. Alargar.
de.sa.pon.ta.do adj. 

Decepcionado; desiludido.
de.sa.pon.ta.men.to sm. 

Decepção; desilusão.
de.sa.pon.tar vt. Causar 

desapontamento a.
de.sa.pos.sar vt. Despojar; 

desapropriar.
de.sa.pren.der vt. Esquecer-se 

do que se aprendeu.
de.sa.pro.pri.ar vt. Fazer 

perder a propriedade.
de.sa.pro.va.ção sf. 

Reprovação.
de.sa.pro.var vt. Reprovar.
de.sa.pru.mo sm. Desvio da 

linha perpendicular.
de.sar.ma.men.to sm. Redução 

ou privação de armas.
de.sar.mar vt. Tirar o 

armamento; desmanchar.
de.sar.mo.ni.a sf. Falta de 

harmonia; divergência.
de.sar.mo.ni.zar vt. Causar 

desarmonia ou divergência.
de.sar.rai.gar vt. Arrancar pela 

raiz; extirpar ou extinguir 
de todo.

de.sar.ran.jar vt. Pôr em 
desordem; desfazer.

de.sar.ran.jo sm. Desordem; 
contratempo; diarreia.

de.sar.ra.zo.a.do adj. 
Despropositado; sem razão.

de.sar.ri.mar vt. Desamparar.
de.sar.ri.mo sm. Desamparo.
de.sar.ro.char vt. Fazer cessar 

o arrocho; desapertar.
de.sar.ru.mar vt. Desarranjar.
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de.sar.ti.cu.lar vt. Desunir.
de.sas.sei.o sm. Falta de 

asseio.
de.sas.si.sa.do adj. e sm. Que, 

ou quem não tem siso; louco; 
desatinado.

de.sas.si.sar vt. Desatinar.
de.sas.so.ci.ar v. Desligar.
de.sas.som.bro sm. Intrepidez.
de.sas.sos.se.go sm. 

Inquietação; intranquilidade.
de.sas.tre sm. Desgraça; 

sinistro; acidente.
de.sas.tro.so adj. Em que há 

desastre, acidente.
de.sa.tar vt. Soltar o que estava 

atado.
de.sa.ten.ção sf. Descortesia; 

distração.
de.sa.ten.ci.o.so adj. 

Descortês; distraído.
de.sa.ten.der vt. Não dar 

atenção; faltar ao respeito.
de.sa.ten.to adj. Distraído.
de.sa.ti.nar vt. Enlouquecer.
de.sa.ti.no sm. Disparate.
de.sa.to.lar vt. Tirar do atoleiro.
de.sa.tra.car vt. e i. Desamarrar 

a embarcação.
de.sau.to.rar vt. Privar do cargo 

ou dignidade, por castigo.
de.sau.to.ri.zar vt. Tirar a 

autoridade; desacreditar.
de.sa.ven.ça sf. Discórdia.
de.sa.ver.go.nha.do adj. 

Descarado; insolente.
de.sa.vin.do adj. Em 

desavença.
de.sa.vir vt. Indispor.
de.sa.vi.sa.do adj. Imprudente; 

indiscreto; leviano.
de.sa.za.do adj. Maljeitoso; 

inapto; desmazelado; 
descuidado; impróprio, 
descabido.

de.sa.zo sm. Falta de jeito, 
inaptidão; desmazelo, 
desleixo; descuido.

des.ban.car vt. Vencer; 
suplantar.

des.ba.ra.tar vt. Derrotar; 
destruir.

des.ba.ra.to sm. Derrota militar; 
dissipação.

des.bas.tar vt. Tornar mais ralo; 
aparar; adelgaçar.

des.bo.ca.do adj. Que profere 
palavras obscenas.

des.bo.ta.do adj. Sem brilho.
des.bo.tar vt. e i. Esmaecer; 

alterar a cor de; deslustrar-se.
des.bra.ga.do adj. Indecoroso.
des.bra.var vt. Explorar (terras 

desconhecidas).
des.bu.ro.cra.ti.zar vt. Tirar 

ou simplificar o caráter ou a 
feição burocrática.

des.ca.be.ça.do adj. Diz-se do 
indivíduo sem juízo; maluco.

des.ca.be.çar vt. Cortar a 
cabeça; perder o juízo.

des.ca.be.la.do adj. Sem 
cabelo; despenteado.

des.ca.bi.do adj. Impróprio.
des.ca.ir vt. Deixar cair; vi. ir 

em decadência.
des.ca.la.bro sm. Ruína; perda; 

desgraça; derrota.
des.cal.çar vt. Tirar os sapatos, 

as meias, etc.
des.cal.ço adj. Com os pés 

nus.
des.cam.bar vt. Cair para o 

lado; resvalar.
des.ca.mi.sa.do adj. e sm. Que 

não tem camisa; maltrapilho; 
pobre.

des.cam.pa.do sm. Planície 
extensa e desabitada.

des.can.sar vt. e i. Aliviar da 
fadiga; pôr em descanso; 
morrer.

des.can.so sm. Repouso; folga.
des.ca.ra.do adj. 

Desavergonhado; desbriado.
des.ca.ra.men.to sm. Falta de 

vergonha; atrevimento.
des.car.ga sf. Explosão; 

descarregamento; ato ou 
efeito de descarregar.

des.car.nar vt. Tirar a carne 
dos ossos.

des.ca.ro sm. Atrevimento; falta 
de vergonha.

des.ca.ro.çar vt. Tirar o caroço.
des.car.re.ga.men.to sm. Ato 

de descarregar.
des.car.re.gar vt. Tirar a carga 

de; despejar.
des.car.ri.la.men.to ou des.

ca.ri.lha.men.to sm. Ação de 
descarrilar.

des.car.ri.lar ou des.car.ri.lhar 
vt. Fazer sair dos trilhos; vi. 
sair dos trilhos; sair do bom 
caminho.

des.car.tar vt. Rejeitar (carta 
que não serve); afastar, pôr 
de parte; jogar fora após o 
uso; livrar-se de pessoa ou 
coisa importuna, indesejável.

des.car.tá.vel adj. Que pode 
ser descartado; que se joga 
fora depois de usado (p. ex.: 
garrafa, copo, isqueiro, lenço 
de papel, caneta).

des.cas.car vt. Tirar a casca.
des.ca.so vt. Desprezo.
des.ca.var vt. Escavar.
des.cen.dên.cia sf. Linhagem.
des.cen.den.te adj. Que desce 

ou que descende.
des.cen.der vt. Proceder por 

geração; originar-se.
des.cen.são sf. Descida.
des.cen.si.o.nal adj. Relativo à 

descensão.
des.cen.so sm. Descida; 

rebaixamento.
des.cen.tra.li.zar vt. Afastar do 

centro geométrico.
des.cer vi. Vir para baixo; 

declinar; rebaixar-se.
des.cer.rar vt. Abrir; desapertar.
des.ci.da sf. Declive; ladeira; 

diminuição.
des.clas.si.fi.car vt. Tirar 

de uma classe; desonrar; 
desqualificar.

des.co.ber.ta sf. Invenção.
des.co.ber.to adj. Que se 

descobriu; inventado.
des.co.bri.dor sm. Explorador; 

o que faz descobertas.
des.co.bri.men.to sm. Ato de 

descobrir.

C-D.indd   86 17.02.09   09:19:54



D

87

descobrir • desejo

des.co.brir vt. Tirar a cobertura 
(véu, tampa, capa, etc.), 
deixando à vista o que estava 
oculto; deixar ver; mostrar; 
encontrar pela primeira 
vez; solucionar; decifrar; 
manifestar; dar a conhecer; 
denunciar; divisar, avistar.

des.co.lar vt. Despregar (o que 
estava colado); desgrudar; 
gír. conseguir; arranjar 
(trabalho, dinheiro, ingressos, 
etc.).

des.co.lo.ra.ção sf. Perda 
de cor.

des.co.me.di.do adj. 
Exagerado.

des.co.me.di.men.to sm. 
Excesso.

des.co.me.dir-se vp. Exceder-
se; mostrar-se inconveniente.

des.com.pas.sar vt. Tirar do 
compasso.

des.com.por vt. Pôr fora do 
lugar; desarranjar; censurar; 
vp. desnudar-se.

des.com.pos.tu.ra sf. Palavras 
de injúria; repreensão; 
censura.

des.co.mu.nal adj. Enorme.
des.con.cei.tu.ar vt. 

Desacreditar.
des.con.cen.trar  vt. Tirar a 

concentração.
des.con.cer.ta.do adj. 

Embaraçado; contrafeito; 
perturbado; sem jeito; 
desorientado; confuso, 
atrapalhado.

des.con.cer.tan.te adj. 
Desorientador, perturbador.

des.con.cer.tar vt. confundir, 
atrapalhar; desorientar; 
discordar; perturbar.

des.con.cer.to sm. 
Desarmonia; discordância; 
discórdia; desacordo.

des.co.ne.xo adj. Incoerente.
des.con.fi.a.do adj. Receoso.
des.con.fi.an.ça sf. Falta de 

confiança; suspeita; receio; 
temor; ciúme.

des.con.fi.ar vt. Suspeitar.
des.con.fi.ô.me.tro sm. gír. 

Suposto aparelho que dá 
a capacidade de perceber 

quando se é inoportuno, 
inconveniente ou maçante; 
semancol.

des.con.for.me adj. 
Desproporcionado; contrário.

des.con.for.mi.da.de sf. 
Divergência; discordância.

des.con.for.to sm. Falta de 
conforto; desânimo.

des.con.ges.ti.o.nar vt. 
Desembaraçar; desobstruir.

des.co.nhe.cer vt. Ignorar.
des.co.nhe.ci.do adj. Que não 

é conhecido; ignorado.
des.con.jun.ta.men.to sm. 

Desarticulação; deslocação.
des.con.jun.tar vt. Desarticular.
des.con.ser.tar vt. Desmontar; 

estragar; desarranjar.
des.con.ser.ta.do adj. 

Desmontado; estragado.
des.con.ser.to sm. Desarranjo; 

desordem; estrago; enguiço; 
confusão.

des.con.si.de.rar vt. Não 
considerar; não ter respeito.

des.con.so.la.dor adj. 
Desanimador; entristecedor.

des.con.so.lar vt. Causar 
tristeza; afligir; desanimar.

des.con.so.lo sm. Falta de 
consolo; aflição; tristeza.

des.con.tar vt. Deduzir; abater.
des.con.ten.ta.men.to sm. 

Desagrado; aborrecimento.
des.con.ten.tar vt. Causar 

desagrado; desgostar.
des.con.ten.te adj. Desgostoso.
des.con.tí.nuo adj. Não 

contínuo; interrompido.
des.con.to sm. Abatimento.
des.co.rar vt. e i. Fazer perder 

a cor; esquecer-se de.
des.co.ro.ço.ar vt. Tirar a 

coragem; perder o ânimo.
des.cor.tês adj. Grosseiro; 

incivil; indelicado.
des.cor.te.si.a sf. Indelicadeza.
des.cor.ti.nar vt. Mostrar, 

abrindo a cortina; abrir; 
patentear a vista; avistar; 
descobrir.

des.co.ser vt. Desmanchar a 
costura; descosturar; rasgar, 
dilacerar; desabafar.

des.co.si.do adj. Descosturado.
des.cré.di.to sm. Desonra.
des.cren.ça sf. Incredulidade.
des.crer vt. Deixar de crer.
des.cre.ver vt. Representar, 

contar, explicar 
minuciosamente; retratar; 
figurar.

des.cri.ção sf. Ação ou efeito 
de descrever; representação; 
narração.

des.cri.mi.na.ção sf. Ação 
ou efeito de descriminar, de 
inocentar.

des.cri.mi.nar vt. Inocentar; 
absolver de crime.

des.cri.ti.vo adj. Em que há 
descrição; que apresenta 
descrições; próprio para 
descrever; relativo a 
descrições.

des.cui.dar vt. Tratar sem 
cuidado; não fazer caso de; 
desprezar; vp. distrair-se.

des.cui.do sm. Falta de 
cuidado; distração.

des.cul.pa sf. Escusa.
des.cul.par vt. Perdoar; relevar; 

vp. justificar-se.
des.cu.rar vt. e i. Não ter 

cuidado; desprezar.
des.de prep. A começar de.
des.dém sm. Desprezo; altivez; 

menosprezo.
des.de.nhar vt. Desprezar.
des.de.nho.so adj. Que 

desdenha; soberbo; altivo.
des.den.ta.do adj. Sem dentes.
des.di.ta sf. Infelicidade; 

desgraça; desventura; 
infortúnio.

des.di.to.so adj. Infeliz.
des.di.zer vt. Desmentir.
des.do.brar vt. Abrir o que 

estava dobrado.
des.dou.ro sm. Desonra.
de.se.jar vt. Querer; 

ambicionar; vi. pretender.
de.se.jo sm. Vontade de 

possuir; cobiça; apetite.
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de.se.le.gan.te adj. Sem 
elegância; desairoso.

de.sem.bai.nhar vt. Tirar da 
bainha; tirar da bainha; 
descoser.

de.sem.ba.ra.çar vt. Tirar o 
embaraço; desimpedir.

de.sem.ba.ra.ço sm. Agilidade; 
presteza; facilidade.

de.sem.ba.ra.lhar vt. Pôr em 
ordem; desembaraçar.

de.sem.bar.car vi. Descer de 
bordo; saltar em terra.

de.sem.bar.ga.dor sm. Juiz de 
tribunal superior de apelação.

de.sem.bar.gar vt. Despachar.
de.sem.bar.que sm. Ato de 

desembarcar; descer.
de.sem.bo.car vi. Desaguar; ir 

terminar em.
de.sem.bol.sar vt. Tirar da 

bolsa; gastar.
de.sem.bru.lhar vt. Tirar do 

embrulho; desenredar.
de.sem.bu.char vi. Tirar o que 

embucha; expandir; expor 
com franqueza; desabafar, 
falando.

de.sem.pa.nar vt. Tirar os 
panos; restituir o polimento.

de.sem.pa.re.lhar vt. Desunir, 
separar a parelha.

de.sem.pa.tar vt. Resolver o 
empate; decidir.

de.sem.pa.te sm. Cessação de 
empate.

de.sem.pe.der.nir vt. 
Desempedrar; enternecer.

de.sem.pe.drar vt. Tirar as 
pedras; desempedernir.

de.sem.pe.nhar vt. Resgatar o 
penhor; exercer; cumprir.

de.sem.pe.nho sm. 
Representação de papel 
teatral; performance.

de.sem.pe.no sm. 
Desembaraço.

de.sem.pre.go sm. Falta de 
emprego, ocupação.

de.sen.ca.de.ar vt. Soltar; 
desatar; vi. romper com 
ímpeto, com força, fúria.

de.sen.cai.xar vt. Tirar do 
encaixe ou da caixa.

de.sen.cai.xo.tar vt. Tirar do 
caixote.

de.sen.ca.lhar vt. Tirar do 
encalhe; desimpedir.

de.sen.ca.mi.nhar vt. Afastar 
do verdadeiro caminho.

de.sen.can.tar vt. Livrar do 
encanto; desiludir.

de.sen.can.to sm. Desilusão; 
decepção.

de.sen.car.dir vt. Limpar; lavar; 
clarear.

de.sen.car.qui.lhar vt. Alisar o 
que estava enrugado.

de.sen.con.trar vt. Fazer com 
que duas ou mais pessoas 
não se encontrem.

de.sen.co.ra.jar vt. Tirar a 
coragem; desanimar.

de.sen.cor.par vt. Fazer 
diminuir o corpo.

de.sen.cos.tar vt. Afastar do 
encosto, do assento.

de.sen.cra.var vt. Despregar.
de.se.ner.var vt. Tonificar.
de.sen.fa.dar vt. Distrair.
de.sen.fa.do sm. Passatempo; 

divertimento; distração.
de.sen.fai.xar vt. Tirar as 

faixas.
de.sen.fas.ti.ar vt. Tirar o fastio; 

vp. distrair-se.
de.sen.fei.ti.çar vt. Livrar de 

feitiço; desencantar.
de.sen.fer.ru.jar vt. Tirar a 

ferrugem; exercitar.
de.sen.fi.ar vt. Tirar o fio, ou 

tirar do fio.
de.sen.fre.ar vt. Tirar o freio; 

soltar.
de.sen.ga.nar vt. Desiludir.
de.sen.gan.char vt. Soltar do 

gancho; desprender.
de.sen.ga.no sm. Desilusão.
de.sen.ga.ti.lhar vt. Desfechar; 

disparar (arma de fogo); 
alterar.

de.sen.gui.çar vt. Tirar o 
enguiço a.

de.se.nhar vt. Representar por 
meio de linhas.

de.se.nho sm. Esboço; plano.
de.sen.la.çar vt. Soltar do laço; 

dar solução.
de.sen.la.ce sm. Desfecho; 

solução; falecimento.
de.sen.le.ar vt. Desembaraçar.
de.sen.le.var vt. Desiludir.
de.sen.qua.drar vt. Tirar do 

quadro ou da moldura.
de.sen.ras.car vt. Livrar de 

enrascadas, embaraços.
de.sen.re.dar vt. 

Desembaraçar; 
desemaranhar; livrar de 
enredos, mexericos.

de.sen.re.do sm. Ação ou efeito 
de desenredar; desenlace, 
desfecho.

de.sen.ri.jar vt. Amolecer.
de.sen.ro.lar vt. Estender o que 

estava enrolado.
de.sen.ros.car vt. Tirar a rosca; 

desaparafusar.
de.sen.ru.gar vt. Desmanchar 

as rugas ou pregas.
de.sen.ta.lar vt. Livrar de 

dificuldades, embaraços.
de.sen.te.di.ar vt. Distrair.
de.sen.ten.der vt. Não 

entender; vp. desavir-se.
de.sen.ten.di.men.to 

sm. Desinteligência; 
incompreensão.

de.sen.to.ar vi. Desafinar.
de.sen.tor.pe.cer vi. Sair do 

entorpecimento.
de.sen.tra.nhar vt. Tirar das 

entranhas, do íntimo.
de.sen.tra.var vt. Tirar o 

entrave; desimpedir.
de.sen.tu.lhar vt. Remover o 

entulho; desobstruir.
de.sen.tu.pir vt. Desobstruir.
de.sen.ven.ci.lhar vt. 

Desvencilhar.
de.sen.vol.to adj. 

Desembaraçado; expedito; 
desacanhado; libertino.

de.sen.vol.tu.ra sf. 
Desembaraço; viveza.

de.sen.vol.ver vt. Expor 
minuciosamente; fazer 
crescer.
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de.sen.vol.vi.men.to sm. 
Crescimento; progresso.

de.sen.xa.bi.do ou de.sen.
xa.vi.do adj. Sem sabor; 
insípido; insulso; sem graça 
ou sem animação; monótono; 
envergonhado.

de.se.qui.li.bra.do adj. Que 
não está em equilíbrio; que 
perdeu o equilíbrio mental; 
irrefletido; descontrolado; sm. 
louco; demente.

de.se.qui.li.brar vt. Tirar o 
equilíbrio, a proporção.

de.se.qui.lí.brio sm. Falta 
de equilíbrio; ausência das 
qualidades normais de um 
organismo; insanidade 
mental.

de.ser.ção sf. Ação ou efeito de 
desertar.

de.ser.dar vt. Privar da 
herança.

de.ser.tar vi. Ausentar-se; 
afastar-se; fugir de serviços 
ou deveres assumidos; 
tornar-se desertor; vt. deixar; 
abandonar.

de.ser.ti.fi.ca.ção sf. Processo 
pelo  qual uma região vai 
se assemelhando a um 
deserto, no que se refere aos 
aspectos do solo e clima.

de.ser.to sm. Lugar solitário; 
terreno árido.

de.ser.tor sm. Militar que 
abandona a milícia sem 
licença; pessoa que foge 
ao dever ou ao serviço 
assumido.

de.ses.pe.ran.ça sf. Falta de 
esperança.

de.ses.pe.ra.do adj. 
Desanimado; arrebatado.

de.ses.pe.rar vt. Desanimar; 
irritar; desalentar.

de.ses.pe.ro sm. Perda de 
esperança; aflição cruel.

de.ses.ta.ti.za.ção sf. 
Medidas governamentais 
que promovem a venda de 
empresas estatais à iniciativa 
privada.

de.ses.ta.ti.zar vt. Executar a 
desestatização.

des.fa.ça.tez sf. Descaramento; 
falta de vergonha; 
impudência; cinismo.

des.fal.car vt. Diminuir; 
defraudar.

des.fa.le.cer vi. Perder as 
forças; desmaiar.

des.fa.le.ci.men.to sm. 
Desmaio; fraqueza.

des.fal.que sm. Ato ou efeito de 
desfalcar; roubo.

des.fa.vo.rá.vel adj. Não 
favorável; adverso.

des.fa.vo.re.cer vt. Ser 
desfavorável; contrariar.

des.fa.zer vt. Desmanchar; 
anular; dissolver.

des.fe.char vt. Tirar o selo ou 
fecho a; descarregar, disparar 
arma de fogo; lançar.

des.fe.cho sm. Desenlace.
des.fei.ta sf. Falta de 

consideração, respeito, 
atenção.

des.fei.tar vt. Fazer desfeita.
des.fei.to adj. Desmanchado.
des.fe.rir vt. Fazer vibrar; atirar; 

soltar.
des.fi.brar vt. Separar as fibras; 

enfraquecer.
des.fi.gu.ra.ção sf. Mudança 

de figura ou de feição.
des.fi.la.dei.ro sm. Passagem 

estreita entre montanhas.
des.fi.lar vt. Marchar em fila.
des.fi.le sm. Ato de desfilar.
des.fo.lhar vt. Tirar as folhas.
des.for.ço sm. Desagravo.
des.for.ra sf. Represália.
des.for.rar-se vp. Tirar desforra.
des.fral.dar vt. Tirar a fralda 

a; soltar velas ao vento; 
despregar; soltar; apresentar 
ideal político, religioso, etc.; 
tremular (bandeira).

des.fru.tar vt. Usufruir; apreciar; 
gozar.

des.ga.lhar vt. Cortar, tirar os 
galhos.

des.gar.rar vt. Perder o rumo; 
extraviar.

des.gas.tar vt. e vp. Gastar(-
se) pelo atrito; destruir(-se); 
consumir(-se). 

des.gos.tar vt. Desagradar; 
magoar; melindrar.

des.gos.to sm. Pesar.
des.gos.to.so adj. Que tem 

desgosto; aborrecido.
des.go.ver.nar vt. Governar 

mal.
des.go.ver.no sm. Mau 

governo; desnorteamento.
des.gra.ça sf. Infelicidade.
des.gra.ça.do adj. Infeliz.
des.gra.çar vt. Tornar infeliz.
des.gru.dar vt. Descolar.
des.guar.ne.cer vt. Tirar os 

enfeites; tirar as defesas.
de.si.de.ra.to sm. Aquilo que se 

deseja; aspiração; meta.
de.sí.dia sf. Preguiça, 

indolência, negligência, falta 
de moral; desleixo, descaso, 
incúria.

de.si.dra.ta.ção sf. Ato ou 
efeito de desidratar; perda de 
líquidos.

de.si.dra.tar vt. Extrair a água; 
retirar ou perder líquidos 
orgânicos.

de.sig.na.ção sf. Nomeação.
de.sig.nar vt. Indicar; nomear.
de.síg.nio sm. Intenção, 

propósito; plano projeto; 
destino.

de.si.gual adj. Diferente.
de.si.gua.lar vt. Tornar 

desigual.
de.si.gual.da.de sf. Falta de 

igualdade; diferença.
de.si.lu.dir vt. Desenganar.
de.si.lu.são sf. Desengano.
de.sim.pe.dir vt. Tirar o 

impedimento.
de.sin.char vt. Diminuir a 

inchação, o inchaço.
de.sin.cor.po.rar vt. 

Desmembrar; desanexar.
de.sin.cum.bir-se vp. Realizar 

uma incumbência.
de.sin.de.xa.ção sf. Ato de 

desindexar; suspensão 
da aplicação de índices 
econômicos.
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de.sin.de.xar vt. Eliminar 
o reajuste relacionado 
com determinados índices 
econômicos; extinguir 
a correção monetária 
automática de preços e 
salários.

de.sin.fe.tan.te adj. e sm. Que, 
ou o que desinfeta.

de.sin.fe.tar vt. Sanear.
de.sin.fla.mar vt. Fazer diminuir 

a inflamação a.
de.sin.qui.e.tar vt. 

Desassossegar; perturbar.
de.sin.te.grar vt. Tirar a 

integração; vp. dividir-se.
de.sin.tei.rar vt. Tirar partes de 

um todo.
de.sin.te.li.gên.cia sf. 

Desacordo; divergência.
de.sin.te.res.san.te adj. Que 

não é interessante.
de.sin.te.res.se vt. Tirar o 

interesse.
de.sin.trin.car vt. 

Desemaranhar.
de.sis.tên.cia sf. Renúncia.
de.sis.tir vi. Renunciar.
des.je.jum ou de.je.jum sm. 

Primeira refeição do dia; 
quebra do jejum.

des.lam.bi.do adj. Delambido.
des.la.va.do adj. Descarado.
des.le.al adj. Infiel.
des.le.al.da.de sf. Traição.
des.lei.xo sm. Relaxamento; 

negligência; descuido.
des.li.ar vt. Desatar.
des.li.gar vt. Desfazer a 

ligação; desprender; separar.
des.lin.dar vt. Esclarecer; 

demarcar.
des.li.zar vi. Escorregar 

suavemente; resvalar; 
incorrer em falta; cometer 
lapsos ou senões.

des.li.ze sm. Ação ou efeito 
de deslizar; ligeira falha ou 
falta moral; engano; lapso; 
senão; erro; quebra de bom 
procedimento.

des.lo.car vt. Tirar do lugar 
competente.

des.lum.bran.te adj. Que 
deslumbra; ofuscante.

des.lum.brar vt. Assombrar; 
fascinar.

des.lus.trar vt. Tirar o lustre; 
desacreditar.

des.mai.ar vi. Perder os 
sentidos; desbotar.

des.mai.o sm. Vertigem.
des.man.cha-pra.ze.res s2g. 

e 2n. Pessoa que perturba 
divertimento dos outros.

des.man.char vt. Desarranjar.
des.man.do sm. Infração 

de ordens; abuso; 
desregramento; ato de 
indisciplina.

des.man.te.lar vt. Demolir; 
desmanchar; desarranjar.

des.mas.ca.rar vt. Tirar a 
máscara; desmoralizar.

des.ma.ze.lo sm. Desleixo; 
relaxamento; negligência.

des.me.di.do adj. Que excede 
as medidas; imenso; enorme; 
excessivo.

des.mem.brar vt. Separar os 
membros de um corpo.

des.me.mo.ri.a.do adj. Falto de 
memória.

des.me.su.ra.do adj. 
Desmedido; imenso; enorme.

des.me.su.rar vt. Exceder as 
medidas.

des.mi.o.la.do adj. Falto de 
juízo, de critério, de senso.

des.mo.bi.li.zar vt. Desfazer a 
mobilização de.

des.mon.tar vt. e i. Apear do 
cavalo, etc.; desarmar.

des.mo.ra.li.za.ção sf. 
Corrupção de costumes.

des.mo.ra.li.zar vt. Tornar 
imoral; corromper.

des.mo.ro.nar vt. Demolir; 
derrubar; cair.

des.na.ta.dei.ra sf. Aparelho 
para fabricar manteiga.

des.na.tu.ra.do adj. Desumano.
des.ne.ces.sá.rio adj. 

Supérfluo.
des.ní.vel sm. Diferença de 

nível; desnivelamento.

des.nor.te.ar vi. e p. 
Desorientar-se; perder o 
rumo.

des.nu.dar vt. Despir.
des.nu.do adj. Nu; despido.
des.nu.tri.ção sf. Falta de 

nutrição; emagrecimento.
des.nu.trir vt. Nutrir mal.
de.so.be.de.cer vi. Não 

obedecer.
de.so.be.di.ên.cia sf. Falta de 

obediência; infração.
de.so.bri.gar vt. Exonerar de 

obrigação.
de.sobs.tru.ir vt. Desimpedir.
de.so.cu.par vt. Tornar vago.
de.so.la.ção sf. Grande tristeza.
de.so.lar vt. Causar desolação.
de.so.nes.ti.da.de sf. Falta de 

honestidade.
de.so.nes.to adj. Sem 

honestidade; desleal.
de.son.ra sf. Falta de honra; 

opróbrio; descrédito.
de.son.rar vt. Causar desonra.
de.son.ro.so adj. Que desonra; 

aviltante.
de.so.pi.lar vt. Desobstruir; 

aliviar.
de.so.pri.mir vt. Aliviar.
de.so.ras sf. pl. el. da loc. a 

desoras ou por desoras: fora 
de hora; tarde da noite.

de.sor.dei.ro adj. Que pratica 
desordem; sm. arruaceiro.

de.sor.dem sf. Confusão.
de.sor.ga.ni.zar vt. Pôr em 

desordem, em confusão.
de.so.ri.en.tar vt. Desnortear.
des.pa.chan.te sm. O que 

despacha mercadorias.
des.pa.char vt. Dar despacho; 

resolver; expedir.
des.pa.cho sm. Ato de 

despachar; desfecho.
des.pau.té.rio sm. Tolice; 

disparate; despropósito.
des.pe.da.çar vt. Fazer em 

pedaços; esmigalhar.
des.pe.di.da sf. Ato de despedir 

ou despedir-se.
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des.pe.dir vt. Mandar sair; vp. 
dizer adeus.

des.pei.ta.do adj. Ressentido.
des.pei.tar vt. Causar despeito 

a; vp. amuar-se.
des.pei.to sm. Desgosto por 

ofensa ou desconsideração; 
ressentimento; el. da loc. 
prep. a despeito de: apesar 
de; em que pese a.

des.pe.jar vt. Esvaziar.
des.pe.jo sm. Ato de despejar; 

desocupação de imóvel por 
decisão judicial.

des.pen.der vt. Gastar; 
consumir; vi. fazer despesas.

des.pe.nha.dei.ro sm. 
Precipício.

des.pe.nhar vt. Fazer cair de 
grande altura.

des.pen.sa sf. Compartimento 
de casa onde são guardados 
os mantimentos.

des.pen.te.ar vt. Desmanchar o 
cabelo, o penteado.

des.per.ce.bi.do adj. Que não 
foi percebido; não notado; 
desprevenido; desacautelado; 
desatento.

des.per.di.çar vt. Esbanjar.
des.per.dí.cio sm. 

Esbanjamento.
des.per.ta.dor sm. Relógio 

com dispositivo para soar em 
hora certa.

des.per.tar vt. Acordar.
des.pe.sa sf. Dispêndio.
des.pi.do adj. Nu; sem roupa.
des.pi.que sm. Desforra; 

vingança; revanche.
des.pir vt. Tirar a roupa do 

corpo; vp. desnudar-se.
des.pis.tar vt. Fazer perder a 

pista, o rumo, o objetivo.
des.po.jar vt. Espoliar; 

esbulhar; vp. privar-se.
des.po.jo sm. Espólio; presa.
des.po.lu.ir vt. Tirar ou fazer 

cessar a poluição.
des.pon.tar vt. Gastar a ponta; 

vi. começar a aparecer.
des.por.te ou des.por.to sm. 

Esporte.

des.po.sar vt. Casar; contrair 
matrimônio.

dés.po.ta s2g. Tirano, opressor.
des.po.tis.mo sm. Sistema de 

governo absolutista; tirania.
des.po.vo.a.do adj. Sem 

habitante; sm. lugar solitário.
des.po.vo.ar vt. Tornar 

despovoado, desabitado.
des.pra.zer sm. Desagrado; vt. 

e i. desagradar.
des.pre.ca.ver vt. e p. 

Descautelar; desprevenir.
des.pre.gar vt. Soltar o que 

está seguro.
des.pren.der vt. Soltar, 

separar (o que estava 
preso); despregar; desatar; 
libertar; ter desprendimento, 
desapego (dos bens 
materiais); vp. desafeiçoar-
se; abnegar-se; soltar-se; 
libertar-se.

des.pren.di.men.to sm. Ação 
ou efeito de desprender-se; 
desapego dos bens materiais; 
abnegação.

des.pre.o.cu.par vt. Isentar de 
preocupações.

des.pres.su.ri.zar vt. Fazer 
cessar a pressurização de.

des.pres.ti.gi.ar vt. Tirar o 
prestígio, a fama, o renome.

des.pres.tí.gio sm. Falta de 
prestígio, fama.

des.pre.ten.são sf. Falta 
de pretensão; modéstia; 
singeleza.

des.pre.ten.si.o.so adj. Sem 
pretensão; singelo; modesto.

des.pre.ve.ni.do adj. 
Desacautelado; Pop. sem 
dinheiro.

des.pre.zar vt. Tratar com 
desprezo, indiferença.

des.pre.zo sm. Desdém.
des.pri.mor sm. Falta de 

primor; indelicadeza.
des.pro.por.ção sf. Falta de 

proporção; desconformidade.
des.pro.pó.si.to sm. Disparate.
des.pro.te.ger vt. Desamparar.
des.pro.vi.do adj. Sem 

provisões; desprevenido.

des.pu.dor sm. Falta de pudor.
des.qua.li.fi.car vt. Tirar a 

qualificação; inabilitar.
des.qui.tar vt. Separar os 

cônjuges por ação de 
desquite; vp. separar-se.

des.qui.te sm. Dissolução 
judicial da sociedade 
conjugal, pela qual se 
separam corpos e bens, 
sem quebra do vínculo 
matrimonial.

des.re.grar vt. Afastar da regra; 
vp. exceder-se.

des.res.pei.tar vt. Desacatar.
des.se.car vt. Secar.
des.se.den.tar vt. e p. Matar 

a sede.
des.se.me.lhan.ça sf. 

Diferença.
des.ta.ca.men.to sm. Porção 

de tropa que exerce 
incumbência fora de sede.

des.ta.car vt. e p. Enviar em 
destacamento; realçar; 
ressaltar; distinguir-se.

des.tam.par vt. Tirar a tampa.
des.ta.par vt. Tirar a cobertura.
des.ta.que sm. Qualidade 

daquilo que sobressai; realce.
des.te.mi.do adj. Arrojado.
des.te.mor sm. Audácia.
des.tem.pe.rar vt. Diluir; fazer 

perder a têmpera.
des.tem.pe.ro sm. 

Desconcerto; 
descomedimento.

des.ter.rar vt. Condenar a 
desterro; banir; exilar.

des.ter.ro sm. Degredo; lugar 
onde vive o desterrado.

des.ti.la.ção sf. Ato de destilar.
des.ti.lar vt. Fazer passar do 

estado líquido ao gasoso pela 
ação do calor e novamente 
ao líquido por condensação; 
derramar gota a gota; 
insinuar.

des.ti.nar vt. Determinar 
previamente; reservar.

des.ti.na.tá.rio sm. Aquele 
a quem se destina alguma 
coisa.

des.ti.no sm. Fado; sina.
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des.tin.to adj. Destingido.
des.ti.tu.ir vt. Depor; privar de.
des.to.nan.te adj. Discordante.
des.to.ar vi. Desafinar.
des.tor.cer vt. Desfazer a 

torção de; torcer em sentido 
contrário.

des.tra sf. A mão direita.
des.tra.var vt. Tirar as travas 

a; desembaraçar; soltar, 
desentravar.

des.tre.za sf. Qualidade de 
quem é destro; agilidade; 
aptidão; habilidade; arte; 
sagacidade.

des.trin.çar vt. Esmiuçar.
des.tro adj. Ágil; lépido; hábil; 

habilidoso; direito; sagaz; que 
fica do lado direito.

des.tro.çar vt. Dispersar; 
desbaratar; debandar; 
derrotar, destruindo; quebrar, 
despedaçar.

des.tro.ço sm. Aquilo que está 
destroçado, partidodo.

des.troi.er (ói) sm. 
Contratorpedeiro.

des.tron.car vt. Separar do 
tronco; torcer.

des.tru.ir vt. Exterminar.
de.su.ma.ni.da.de sf. Falta de 

humanidade; crueldade.
de.su.ma.no adj. Cruel.
de.su.ni.ão sf. Divisão, 

separação; discordância; 
desavença.

de.su.nir vt. Separar.
de.su.so sm. Falta de uso.
des.vai.rar vt. Desnortear; 

enlouquecer; endoidecer.
des.va.li.dar vt. Invalidar.
des.va.li.do adj. Desprotegido.
des.va.lor sm. Falta de valor.
des.va.lo.ri.zar vt. Tirar o valor; 

depreciar.
des.va.ne.cer vt. Fazer sumir, 

passar ou desaparecer; 
extinguir; dissipar; apagar; 
causar orgulho ou presunção 
a; envaidecer; perder a viveza 
da cor.

des.va.ne.ci.men.to sm. 
Esmorecimento; desânimo; 
esvaecimento; vaidade; 

orgulho; presunção; exagero 
nos modos; espevitamento.

des.van.ta.gem sf. 
Inferioridade, dano, prejuízo.

des.van.ta.jo.so adj. 
Inconveniente; prejudicial.

des.vão sm. Lugar escuro; 
sótão; esconderijo.

des.va.ri.o sm. Ato de loucura; 
desvairamento.

des.ve.lar vt. Descobrir o que 
estava velado.

des.ve.lo sm. Dedicação; zelo; 
carinho; cuidado.

des.ven.ci.lhar vt. Soltar; 
desatar; desprender.

des.ven.dar vt. Descobrir.
des.ven.tu.ra sf. Infortúnio.
des.vi.ar vt. Apartar do 

caminho, do rumo.
des.vi.o sm. Mudança de 

direção, caminho.
des.vir.tu.ar vt. Desprestigiar.
des.vi.ta.li.zar vt. Tirar a 

vitalidade, a saúde, a força.
de.ta.lhar vt. Expor 

minuciosamente; delinear.
de.ta.lhe sm. Minúcia; 

pormenor; particularidade.
de.tec.ção sf. Ato ou efeito de 

detectar; percepção.
de.tec.tar ou de.te.tar vt. 

Captar; perceber; sentir; 
revelar.

de.tec.ti.ve ou de.te.ti.ve sm. 
Agente secreto da polícia.

de.tec.tor ou de.te.tor sm. 
Qualquer aparelho ou sistema 
capaz de revelar a existência 
de um fenômeno.

de.ten.ção sf. Ato de deter; 
prisão provisória.

de.ter vt. Fazer parar; ter em 
prisão.

de.te.ri.o.ra.ção sf. Ato ou 
efeito de deteriorar; dano; 
ruína; degeneração.

de.ter.mi.nar vt. Demarcar; 
fixar; ordenar.

de.ter.mi.nis.mo sm. Teoria 
que condiciona os fenômenos 
naturais ou as decisões da 

vontade humana a certas 
condições anteriores; 
fatalidade.

de.tes.tar vt. Odiar.
de.ti.do adj. Que se deteve.
de.to.na.ção sf. Ruído causado 

por explosão.
de.to.nar vi. Fazer detonação.
de.tra.ir vt. Difamar.
de.trás adv. Na parte posterior; 

depois; posteriormente.
de.tri.men.to sm. Prejuízo.
de.tri.to sm. Resíduo de corpo 

desorganizado; resto.
de.tur.par vt. Desfigurar; 

estragar; corromper, viciar; 
tornar feio.

Deus sm. O Ser supremo; o 
espírito infinito e eterno, 
perfeito, criador do universo.

deus-da.rá sm. el. da loc. adv. 
ao deus-dará: à toa; a esmo; 
ao acaso; à ventura.

deus-me-li.vre sm. Cafundó; 
lugar ermo e afastado; de 
acesso difícil.

deus-nos-a.cu.da sm. 
Desordem, confusão, tumulto, 
balbúrdia.

de.va.gar adv. Lentamente, 
vagarosamente; sem pressa.

de.va.ne.ar vi. Imaginar; 
fantasiar; sonhar; meditar.

de.va.nei.o sm. Capricho da 
imaginação; sonho.

de.vas.sa sf. Inquirição sobre 
ato criminoso.

de.vas.sar vt. Desvendar; 
invadir; penetrar; submeter a 
devassa; inquirir.

de.vas.si.dão sf. Corrupção.
de.vas.so sm. Libertino.
de.vas.tar vt. Assolar; destruir.
de.ver vt. Ter obrigação de; sm. 

obrigação.
de.ve.ras adv. 

Verdadeiramente; realmente; 
a valer; muito.

de.vo.ção sf. Dedicação.
de.vo.lu.ção sf. Restituição.
de.vo.lu.to adj. Desocupado; 

vago; baldio (terreno).
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de.vol.ver vt. Restituir.
de.vo.rar vt. Comer 

vorazmente; consumir.
de.vo.tar vt. Dedicar.
de.vo.to adj. Dedicado; beato; 

sm. admirador.
dez num. Uma dezena.
de.zem.bro sm. Décimo 

segundo e último mês do ano.
de.ze.na sf. Dez unidades; 

espaço de dez dias, decênio.
de.ze.no.ve num. Uma dezena 

mais nove unidades.
de.zes.seis num. Uma dezena 

mais seis unidades.
de.zes.se.te num. Uma dezena  

mais sete unidades.
de.zoi.to num. Uma dezena 

mais oito unidades.
DF Sigla do Distrito Federal.
di.a sm. Espaço de vinte e 

quatro horas.
di.a-a-di.a sm. Cotidiano, rotina.
di.a.be.te ou di.a.be.tes 

sm. Doença causada por 
insuficiência de insulina e 
caracterizada pela emissão 
de urina abundante e rica em 
glicose.

di.a.bo sm. Gênio do mal.
di.á.co.no sm. Clérigo com as 

segundas ordens sacras.
di.a.de.ma sf. Ornato para 

cingir a fronte; tiara.
di.á.fa.no adj. Transparente.
di.a.frag.ma sm. Músculo que 

separa o peito do abdômen.
di.ag.nós.ti.co sm. 

Determinação de doença por 
sintomas.

di.a.go.nal sf. Segmento de 
reta que une os vértices de 
ângulos opostos.

di.a.gra.ma sm. Gráfico.
di.al sm. Dispositivo para 

trocar a sintonia em um rádio 
receptor; adj. diário; cotidiano.

di.a.le.to sm. Variante regional 
de uma língua.

di.á.lo.go sm. Conversa entre 
duas pessoas.

di.a.man.te sm. Pedra preciosa 
de grande brilho.

di.â.me.tro sm. Segmento de 
reta que une dois pontos da 
circunferência, passando pelo 
centro.

di.an.te adv. Em frente.
di.an.tei.ro adj. Que vai 

adiante; sm. fut. atacante.
di.a.pa.são sm. Lâmina de 

metal com que se dá o tom.
di.a.po.si.ti.vo sm. Reprodução 

fotográfica em uma chapa 
transparente.

di.á.ria sf. Receita ou despesa 
de cada dia; preço cobrado 
por dia de hospedagem.

di.á.rio adj. Cotidiano; sm. livro 
comercial; jornal; relação 
do que se faz ou acontece 
diariamente.

di.ar.rei.a (éi) sf. Evacuação 
intestinal líquida, frequente; 
disenteria.

di.ás.po.ra sf. Dispersão 
coletiva dos judeus, no 
decorrer dos séculos; 
dispersão de povos por 
motivo religiosos ou políticos.

di.a.tri.be sf. Crítica violenta; 
matéria ou discurso injurioso.

di.ca sf. Indicação; informação; 
sugestão.

di.ção ou dic.ção sf. Maneira 
de pronunciar as palavras.

di.caz adj. Mordaz.
di.cé.fa.lo adj. Que tem duas 

cabeças.
di.ci.o.ná.rio sm. Coleção 

alfabética dos vocábulos de 
uma língua, etc., com sua 
significação.

di.dá.ti.ca sf. A arte de ensinar.
di.dá.ti.co adj. Próprio do 

ensino ou das escolas.
die.sel sm. Designação comum 

aos motores inventados 
pelo engenheiro alemão 
Rudolf Diesel, os quais se 
caracterizam por funcionarem 
sob alta pressão, alimentados 
a óleo; adj. diz-se do óleo 
usado nesses motores.

di.e.ta sm. Regime alimentar 
receitado por médico; modo 
de alimentação ou normas 
alimentares seguidos por 
uma pessoa ou grupo de 
pessoas; privação total ou 
parcial de alimentação; 
regime alimentar; regime 
para emagracer; assembleia 
política ou legislativa de 
alguns países.

di.e.té.ti.ca sf. Ramo da 
medicina que trata da dieta.

di.e.té.ti.co adj. Relativo à 
dieta; orientado pela dietética.

di.fa.ma.ção sf. Calúnia.
di.fa.man.te adj. Que difama.
di.fa.mar vt. Caluniar.
di.fe.ren.ça sf. Falta de 

semelhança; diversidade.
di.fe.ren.çar vt. Fazer diferença 

entre; distinguir.
di.fe.ren.ci.ar vt. Diferençar.
di.fe.ren.te adj. Desigual.
di.fe.rir vt. Adiar; vi. ser 

diferente; divergir.
di.fí.cil adj. Que não é fácil; 

custoso; laborioso.
di.fi.cul.da.de sf. Obstáculo; 

situação crítica.
di.fi.cul.tar vt. Opor obstáculo; 

tornar difícil.
di.fun.dir vt. Espalhar.
di.fu.são sf. Derramamento de 

fluido; propagação.
di.fu.so adj. Derramado; 

espalhado.
di.ge.rir vt. Fazer a digestão de; 

suportar.
di.ges.tão sf. Transformação 

dos alimentos em substâncias 
assimiláveis.

di.ges.ti.vo adj. Que auxilia a 
digestão.

di.gi.ta.do adj. Em forma de 
dedos.

di.gi.ta.dor adj. e sm. Que 
digita; operador de teclado.

di.gi.tal adj. Relativo a dedos; 
relativo a dígito.

di.gi.tar vt. int. Introduzir dados 
num computador por meio de 
um teclado.
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dí.gi.to sm. Qualquer dos 
algarismos arábicos de 0 a 9.

di.gla.di.ar vi. Combater com 
a espada, corpo a corpo; 
lutar; brigar; discutir com 
veemência.

dig.nar-se vp. Haver por bem; 
fazer favor; ser servido; ter a 
bondade, a condescendência.

dig.ni.da.de sf. Decoro, 
autoridade; cargo honorífico.

dig.ni.fi.car vt. Nobilitar.
dig.ni.tá.rio sm. O que exerce 

altas funções do Estado.
dig.no adj. Merecedor; honrado; 

adequado.
di.gres.são sf. Desvio de um 

assunto; evasiva; subterfúgio; 
divagação; passeio; excursão.

di.la.ção sf. Demora; delonga; 
adiamento; prorrogação; 
prazo.

di.la.ce.ran.te adj. 
Compungente.

di.la.ce.rar vt. Rasgar em 
pedaços; despedaçar.

di.la.pi.da.ção sf. Ruína; 
desperdício; esbanjamento.

di.la.pi.dar vt. Arruinar, dissipar 
(fortunas, haveres); esbanjar; 
desbaratar.

di.la.ta.ção sf. Aumento de 
volume ou dimensões; 
expansão; prorrogação.

di.la.tar vt. e p. Ampliar; 
aumentar de volume 
ou dimensão; expandir; 
prorrogar; adiar.

di.le.ma sm. Situação 
embaraçosa; complicação.

di.le.tan.te sm. Apreciador 
apaixonado de música; quem 
se ocupa de um assunto não 
por ofício, mas por gosto 
(amador).

di.le.tan.tis.mo sm. 
Amadorismo.

di.le.to adj. Muito querido.
di.li.gên.cia sf. Cuidado; zelo; 

aplicação; atividade; rapidez; 
presteza; providência; 
medida; investigação; 
pesquisa; busca; execução 
de serviço judicial fora do 

respectivo tribunal ou cartório; 
carruagem que transportava 
passageiros antes dos trens 
de ferro e do automóvel.

di.li.gen.ci.ar vt. Esforçar-se 
por; empenhar-se por.

di.li.gen.te adj. Ativo.
di.lu.i.ção sf. Dissolução.
di.lu.ir vt. Fazer diluição.
di.lú.vio sm. Grande chuva.
di.ma.nar vi. Fluir; brotar.
di.men.são sf. Tamanho.
di.mi.nu.i.ção sf. Subtração.
di.mi.nu.ir vt. Tornar menor; 

encurtar; vi. rebaixar.
di.mi.nu.to adj. Muito pequeno.
di.nâ.mi.co adj. Ativo; enérgico; 

empreendedor.
di.na.mis.mo sm. Atividade, 

energia; diligência; espírito 
empreendedor.

di.na.mi.tar vt. Fazer explodir 
com dinamite.

di.na.mi.te sf. Matéria explosiva 
de grande potência.

di.nas.ti.a sf. Sucessão de 
soberanos da mesma família.

di.nhei.ro sm. A moeda 
corrente; gír. gaita; numerário.

di.nhei.ro-pa.pel sm. Papel-
moeda; cédula; nota.

di.o.ce.se sf. Território sob 
jurisdição de um bispo.

di.plo.ma sm. Título oficial de 
cargo, dignidade, etc.

di.plo.ma.ci.a sf. Ciência das 
relações internacionais.

di.plo.mar-se vp. Receber 
diploma.

di.plo.ma.ta sm. O que exerce 
funções diplomáticas.

di.plo.má.ti.co adj. Pertinente à 
diplomacia.

di.que sm. Construção sólida, 
destinada a represar águas 
correntes; represa; barragem; 
açude; barreira; obstáculo.

di.re.ção sf. Ato de dirigir; 
governo; rumo.

di.rei.ta sf. A mão direita; o lado 
direito; política conservadora.

di.rei.to adj. Reto; justo; adj. em 
linha reta.

di.re.to adj. Que vai em linha 
reta; evidente; sem rodeios.

di.re.tor sm. O que dirige; guia; 
mentor.

di.re.to.ri.a sf. Direção; o cargo 
de diretor.

di.re.tó.rio adj. Que dirige; sm. 
comissão diretora.

di.re.triz sf. Norma de 
procedimento, ação.

di.ri.gen.te adj. e sm. Que, ou o 
que dirige; diretor.

di.ri.gir vt. Administrar; 
encaminhar; guiar.

di.ri.gí.vel adj. Que se pode 
dirigir; sm. balão dirigível.

di.ri.men.te vt. Que dirime.
di.ri.mir adj. Anular; dissolver.
dis.car vi. Girar o disco de 

telefone para fazer a ligação.
dis.cen.te adj. Que aprende; 

relativo a alunos.
dis.cer.ni.men.to sm. 

Capacidade de discernir, 
de julgar as coisas clara 
e sensatamente; critério; 
apreciação, análise; 
penetração, sagacidade, 
perspicácia.

dis.cer.nir vt. Conhecer, 
perceber distintamente; 
distinguir; discriminar; 
separar; distinguir.

dis.ci.pli.na sf. Matéria 
de estudos; boa ordem; 
observância de preceitos e 
normas; ensino; instrução, 
educação.

dis.ci.pli.nar vt. Sujeitar à 
disciplina, à ordem; adj. 
relativo a disciplina.

dis.cí.pu.lo sm. O que aprende 
com professor; adepto.

disc-jó.quei sm. Aquele 
que nas rádios apresenta 
programas música popular; 
aquele que nas danceterias 
apresenta a programação 
musical.

dis.co sm. Objeto circular e 
chato.
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dis.cor.dân.cia sf. Divergência; 
contradição.

dis.cor.dar vi. Não estar de 
acordo; divergir.

dis.cór.dia sf. Desarmonia; 
desinteligência; desavença.

dis.cor.rer vt. e i. Percorrer; 
expor; falar.

dis.cre.par vi. Diversificar, 
diferir; divergir de opinião; 
não concordar.

dis.cre.ti.vo adj. Que distingue; 
discernente.

dis.cre.to adj. Que sabe 
guardar segredo.

dis.cri.ção sf. Qualidade de 
discreto; circunspecção; 
reserva; modéstia; prudência; 
silêncio mantido a respeito de 
algum segredo.

dis.cri.ci.o.ná.rio adj. Que 
procede ou é feito por arbítrio 
ou capricho; arbitrário.

dis.cri.mi.nar vt. Diferenciar; 
distinguir; discernir; separar; 
especificar; segregar.

dis.cur.sar vt. e i. Fazer 
discurso; discorrer.

dis.cur.so sm. Exposição oral; 
palavreado.

dis.cus.são sf. Disputa; 
polêmica; controvérsia.

dis.cu.tir vt. Debater uma 
questão; entrar em discussão, 
em controvérsia.

di.sen.te.ri.a sf. Inflamação 
do intestino grosso, 
acompanhada de cólica 
e evacuações mucosas; 
diarreia.

dis.far.çar vt. Encobrir; 
dissimular; fingir; ocultar.

dis.far.ce sm. Máscara; 
dissimulação; fingimento.

dis.for.me adj. Fora de 
proporções, de formas.

dís.par adj. Desigual, diferente, 
dessemelhante, único.

dis.pa.ra.da sf. Corrida 
impetuosa.

dis.pa.rar vt. Descarregar 
arma de fogo; desfechar; 
arremessar; correr 
desabaladamente.

dis.pa.ra.te sm. Absurdo; 
despropósito.

dis.pa.ri.da.de sf. 
Desigualdade.

dis.pa.ro sm. Ação ou efeito de 
disparar; tiro.

dis.pên.dio sm. Despesa; 
gasto.

dis.pen.di.o.so adj. Caro.
dis.pen.sa sf. Isenção 

de serviço ou dever; 
desobrigação; licença.

dis.pen.sar vt. Isentar; 
desobrigar; conceder.

dis.pen.sá.rio sm. 
Estabelecimento beneficente 
onde os doentes são 
atendidos gratuitamente.

dis.pep.si.a sf. Dificuldade em 
digerir; má digestão.

dis.per.sar vt. Causar 
dispersão; vp. espalhar-se.

dis.pli.cên.cia sf. Falta 
de interesse; descaso; 
negligência.

dis.pli.cen.te adj. Que revela 
descaso; negligente; 
desleixado; descuidado.

disp.nei.a (éi) sf. Dificuldade 
em respirar.

dis.por vt. Pôr em ordem; 
colocar nos lugares próprios, 
adequados; aplicar, assentar, 
arrumar; preparar; organizar; 
planejar; programar; imaginar; 
criar; conceber; determinar; 
estabelecer; promover.

dis.po.si.ção sf. Distribuição 
metódica; ânimo.

dis.po.si.ti.vo sm. Prescrição; 
preceito; norma.

dis.pu.ta sf. Altercação, 
briga; discussão; debate; 
competição, rivalidade.

dis.pu.tar vt. e i. Questionar; 
altercar; pleitear; lutar 
por obter algo; competir; 
concorrer a; pleitear; 
sustentar em discussão.

dis.que.te sm. Pequeno disco 
magnético flexível, com 
capa de proteção, no qual 
se armazenam informações 
a serem utilizadas em 
computadores.

dis.rit.mi.a sf. Perturbação do 
ritmo (cardíaco, cerebral, 
etc.).

dis.sa.bor sm. Falta de sabor; 
contrariedade.

dis.se.car vt. Examinar 
minuciosamente.

dis.se.mi.nar vt. Espalhar; 
difundir; propagar.

dis.sen.são sf. Divergência de 
opiniões ou de interesses; 
desavença; discrepância; 
contraste, oposição, 
discórdia; dissídio.

dis.sen.so sm. Arrependimento 
de um dos contratantes antes 
de vencido o contrato.

dis.sen.tir vi. Discordar; ter 
opinião diferente.

dis.se-que-dis.se sm. Diz-que-
diz-que.

dis.ser.tar vi. Fazer 
dissertação; discorrer.

dis.si.den.te adj. s2g. Quem 
se separou de uma doutrina, 
partido ou corporação por 
divergência de opiniões.

dis.sí.dio sm. Divergência; 
dissensão; divergência 
individual ou coletiva 
entre empregado(s) e 
empregador(es) submetida 
à Justiça do Trabalho; pacto 
coletivo entre empregado(s) 
e empregador(es) sobre 
reajuste salarial.

dis.si.par vt. Dispersar; 
esbanjar; gastar à toa.

dis.so.ci.ar vt. Desfazer a 
sociedade; desagregar.

dis.so.lu.ção sf. Liquefação; 
extinção de contrato.

dis.so.lu.to adj. e sm. 
Pervertido, devasso, libertino.

dis.sol.ver vt. Derreter; 
desagregar; desorganizar.

dis.so.nân.cia sf. Desafinação; 
desarmonia.

dis.su.a.dir vt. Afastar de um 
propósito; fazer mudar de 
ideia, de opinião.

dis.su.a.si.vo adj. Próprio para 
dissuadir.

dis.tân.cia sf. O espaço entre 
dois lugares.
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dis.tan.ci.ar vt. Pôr distante.
dis.tan.te adj. Afastado; 

longínquo; remoto; fig. 
calado, frio.

dis.tar vi. Estar distante.
dis.ten.der vt. Estender; estirar; 

alongar; prolongar.
dis.ten.são sf. Estiramento 

violento de tendões, 
articulações, músculos.

dis.tin.ção sf. Diferença; 
nobreza de porte.

dis.tin.guir vt. Diferenciar; vp. 
salientar-se.

dis.tin.to adj. Diferente; ilustre; 
claro.

dis.tor.ção sf. Reprodução 
alterada, deformada de 
imagens (em fotografia, 
óptica, televisão); 
interpretação falsa do que 
se afirmou; desvirtuamento; 
deturpação.

dis.tor.cer vt. Deturpar; 
deformar; desvirtuar.

dis.tra.ção sf. Desatenção; 
alheamento; receio.

dis.tra.ir vt. Entreter; vp. não 
prestar atenção.

dis.tri.bu.i.ção sf. Repartição; 
classificação; disposição.

dis.tri.bu.ir vt. Repartir; 
classificar; dispor.

dis.tri.to sm. Divisão territorial.
dis.túr.bio sm. Perturbação.
di.ta sf. Boa sorte; felicidade; 

ventura; fortuna.
di.ta.do sm. O que se dita para 

que outro escreva.
di.ta.dor sm. Tirano; caudilho.
di.ta.du.ra sf. Forma de 

governo em que o poder 
legislativo e, até certo ponto, 
o judiciário se concentram 
no poder executivo; tirania; 
despotismo; autoritarismo.

di.ta.me sm. Norma; regra.
di.tar vt. Dizer (o que outrem há 

de escrever).
di.to-cu.jo sm. Pessoa de quem 

não se quer mencionar o 
nome; cujo.

di.to.so adj. Venturoso; 
próspero; feliz.

DIU sm. Sigla de Dispositivo 
Intra-Uterino, contraceptivo 
de plástico ou metal que se 
coloca dentro do útero.

di.u.re.se sf. Secreção de urina.
di.u.ré.ti.co adj. e sm. 

Medicamento ou alimento que 
facilita a secreção da urina.

di.ur.no adj. De dia; de cada 
dia; de dia a dia.

di.va sf. Deusa; mulher muito 
bonita; beldade; cantora 
notável.

di.vã sm. Espécie de sofá sem 
encosto.

di.va.gar vi. Caminhar sem 
destino; vaguear; devanear.

di.ver.gên.cia sf. Desacordo.
di.ver.gir vi. Discordar.
di.ver.são sf. Distração; 

passatempo.
di.ver.so adj. Diferente; 

alterado; pl. pron. indef. 
vários; alguns.

di.ver.ti.do adj. Engraçado.
di.ver.ti.men.to sm. O que 

distrai o espírito; recreio.
di.ver.tir vt. Distrair; vp. 

recrear-se.
dí.vi.da sf. O que se deve; 

obrigação; dever.
di.vi.dir vt. Separar por partes; 

repartir.
di.vin.da.de sf. Essência divina; 

Deus.
di.vi.no adj. Que diz respeito a 

Deus; encantador.
di.vi.sa sf. Sinal divisório; 

baliza; marco; limite de 
municípios, estados; 
distintivo; disponibilidade 
cambial de um país em 
praças estrangeiras.

di.vi.são sf. Operação de 
dividir; partilha.

di.vi.sar vt. Avistar; perceber; 
delimitar.

di.vór.cio sm. Separação 
de corpos e bens, com 
dissolução do vínculo 
matrimonial, e possibilidade 

de contrair-se novo 
casamento; separação; 
desunião.

di.vul.ga.ção sf. Vulgarização.
di.vul.gar vt. Tornar público.
di.zer vt. Externar por palavras; 

discursar; afirmar.
di.zi.mar vt. Destruir; aniquilar; 

exterminar.
diz-que-diz-que sm. Boato; 

falatório; intriga; mexerico; 
fofoca; disse-não-disse, 
disse-que-disse, diz-que, 
diz-que-diz.

do contr. da prep. de com o 
art. o.

dó sm. Compaixão; pena; 
primeira nota da escala 
musical.

do.a.ção sf. Ato de doar.
do.ar vt. Deixar por legado; 

transmitir gratuitamente a 
outrem objeto ou valor que 
constituía propriedade.

do.brar vt. Duplicar; vi. tocar 
(o sino).

do.bro sm. O duplo.
do.ca sf. Parte do porto ladeada 

de cais, onde se abrigam, 
carregam e descarregam 
navios.

do.ce adj. De sabor semelhante 
ao do mel e do açúcar; não 
salgado; não acre; suave; 
meigo; afável; sm. produto 
culinário em que entra açúcar 
ou mel; bala; guloseima.

do.cen.te adj. Que ensina; 
relativo a professores.

dó.cil adj. Brando de gênio.
do.cu.men.tá.rio adj. Relativo 

a documentos; que tem 
valor documental; sm. 
coleção de documentos; 
filme, fotografias, etc. que 
documentam um fato.

do.cu.men.to sm. Declaração 
para servir de prova; 
escritura; contrato; certificado, 
comprovante; escrito oficial 
de identificação pessoal.

do.dói sm. infan. Doença; dor 
ou local dolorido; alguém ou 
algo muito querido.
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do.en.ça sf. Enfermidade; 
moléstia; falta de saúde.

do.en.te adj. Enfermo.
do.er vi. Causar dor; vt. causar 

pena; dó.
dog.ma sm. Princípio de fé 

indiscutível de doutrina 
religiosa; qualquer doutrina 
ou sistema.

doi.di.va.nas s2g. e 2n. Pessoa 
leviana; estroina.

doi.do adj. e sm. Louco; 
demente; alienado; que 
perdeu o uso da razão.

dois num. Um mais um.
dó.lar sm. Unidade monetária 

e moeda dos EUA, Canadá, 
Austrália e outros países.

do.la.ri.za.ção sf. Sistema de 
aferição de preços, ou de 
sua cobrança, baseado na 
cotação, em moeda local, do 
dólar norte-americano.

do.la.ri.zar vt. Praticar ou sofrer 
dolarização.

do.lei.ro adj. e sm. Instituição 
ou agente de câmbio que 
transaciona no chamado 
mercado paralelo (câmbio 
negro), comprando 
ou vendendo dólares 
americanos.

dól.mã sm. Casaco militar 
curto.

dól.men sm. Monumento 
pré-histórico formado de uma 
grande pedra chata pousada 
sobre duas outras verticais.

do.lo sm. Fraude; má-fé.
do.lo.ro.so adj. Que causa dor.
dom sm. Dádiva; prenda.
do.mar vt. Subjugar; 

domesticar; amansar.
do.mes.ti.car vt. Tornar 

doméstico; amansar.
do.més.ti.co adj. Manso; 

caseiro; sm. criado familiar.
do.mi.cí.lio sm. Casa de 

habitação; residência; 
morada.

do.mi.nar vt. Exercer domínio; 
influenciar; subjugar.

do.min.go sm. O primeiro dia 
da semana.

do.mí.nio sm. Poder; atribuição; 
competência.

dom-ju.an sm. Homem a quem 
as mulheres não resistem; 
sedutor; conquistador.

do.na sf. Senhora.
do.na-de-ca.sa sf. Mulher que 

dirige e/ou administra o lar.
do.nai.re sm. Graça; elegância; 

garbo; gentileza; adorno, 
enfeite.

do.na.tá.rio sm. O que recebeu 
doação; senhor de capitania 
hereditária, no Brasil colonial.

do.na.ti.vo sm. Dádiva; oferta.
do.no sm. Proprietário.
don.ze.la sf. Mulher solteira; 

virgem; senhorita.
do.par vt. Administrar 

substância excitante ou 
entorpecente (em cavalo 
ou em atleta); intoxicar com 
droga.

dor sf. Sofrimento físico ou 
moral; mágoa.

do.ra.van.te adv. De agora em 
diante; para o futuro.

dor-de-co.to.ve.lo sf. Ciúme; 
despeito; inveja.

dor.mi.nho.co adj. Que dorme 
muito; que gosta de dormir.

dor.mir vi. Entregar-se ao sono; 
repousar.

dor.mi.tó.rio sm. Salão para 
repouso coletivo; quarto.

dor.so sm. Costas.
do.sar vt. Misturar nas devidas 

proporções; combinar a 
mistura de.

do.se sf. Porção de 
medicamento que se toma 
de uma vez; porção de 
bebida servida de cada vez; 
quantidade; porção.

dos.sel sm. Armação existente 
em cima da cama, trono, 
altar, etc.; sobrecéu.

dos.si.ê sm. Coleção de 
documentos relativos a um 
processo, indivíduo, etc.

do.tar vt. Dar dote; estabelecer 
uma renda a; prendar.

do.te sm. Bens que leva a 
pessoa que se casa.

dou.ra.do sm. Camada 
aderente de ouro que reveste 
um objeto; peixe de água 
doce; adj. da cor do ouro; 
ornado de ouro; revestido 
de ouro.

dou.rar vt. Revestir com uma 
camada de ouro.

dou.tor sm. O que terminou 
curso universitário e defendeu 
tese; fig. pessoa muito 
entendida em um assunto.

dou.tri.na sf. Teoria sobre 
qualquer assunto; sistema.

dou.tri.nar vt. Instruir; ensinar; 
vi. pregar.

do.ze num. Duas vezes seis.
dra.ga sf. Máquina para limpar 

o fundo de rios, etc.
dra.gão sm. Monstro fabuloso 

representado com corpo de 
serpente, garras e asas; fig. 
pessoa de má índole; soldado 
de cavalaria.

dra.gar vt. Limpar ou 
desobstruir com draga.

drá.gea sf. Pastilha 
medicamentosa revestida 
de substância endurecida, 
geralmente adocicada; pílula.

dra.go.na sf. Distintivo militar 
usado nos ombros.

dra.ma sm. Composição teatral 
com gênero misto de tragédia 
e comédia; acontecimento de 
intensa emoção.

dra.má.ti.co adj. Pertencente 
ou relativo a drama; 
que representa dramas; 
comovente; patético.

dra.ma.ti.zar vt. Dar forma 
dramática.

dra.ma.tur.go sm. Autor de 
dramas.

drás.ti.co adj. Enérgico; 
rigoroso; sm. purgante 
enérgico.

dri.blar vt. e intr. Enganar o 
adversário com movimentos 
de corpo; fintar; fraudar.

dri.ble sm. Ação ou efeito de 
driblar; finta; dolo; fraude.

drin.que sm. Bebida alcoólica; 
aperitivo.
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dro.ga sf. Substância 
empregada como ingrediente 
em farmácia, química, etc.; 
entorpecente; coisa ruim, 
sem valor; interj. indicativo de 
frustração ou desânimo.

dro.ga.ri.a sf. Loja onde se 
vendem drogas.

dro.me.dá.rio sm. Camelo de 
giba única.

dro.pe sm. ou dro.pes sm. 2n. 
Bala, pastilha. 

dú.bio adj. Duvidoso; vago.
du.bla.dor adj. e sm. Que, 

ou quem faz dublagem em 
filmes.

du.bla.gem sf. Ato ou efeito 
de dublar.

du.blar vt. Substituir, num 
filme, a parte falada ou 
cantada por outra, na mesma 
língua ou em outra; fazer 
gestos de falar ou cantar, 
acompanhando fielmente o 
som gravado.

du.blê s2g. Pessoa que 
substitui o ator nas cenas 
perigosas de um filme.

du.cha sf. Jorro de água 
aplicado sobre o corpo 
com finalidade higiênica, 
terapêutica, estética, 
etc.; aquilo que acalma a 
excitação.

dúc.til adj. Maleável; flexível.
du.e.lo sm. Combate entre dois 

homens.
du.en.de sm. Espírito 

sobrenatural ou ente 
fantástico que, segundo 
a superstição fazia supor, 
surgia à noite nas casas, 
fazendo travessuras; 
espectro; ser sobrenatural 
que se liga à fauna e à flora.

du.na sf. Monte de areia no 
deserto.

dun.ga sm. Indivíduo corajoso, 
valentão; o dois de paus de 
certos jogos; curinga; homem 
importante, influente; chefe, 
cabeça.

du.o.dé.ci.mo num. Décimo 
segundo.

dú.plex ou du.plex adj. e sm. 
Apartamento construído em 
dois pavimentos.

du.pli.car vt. Multiplicar por 
dois.

du.pli.ca.ta sf. Cópia; 
duplicação; título comercial.

du.plo num. Dobrado; sm. o 
dobro.

du.ra.ção sf. O tempo que uma 
coisa dura; permanência.

du.ra-má.ter sf. A mais forte 
membrana exterior que 
envolve o cérebro e a medula 
espinhal.

du.ran.te prep. Enquanto.
du.rar vt. Ter duração; viver.
du.re.za sf. Qualidade de duro.
du.ro adj. Que não é tenro; rijo; 

forte; árduo; penoso; rigoroso; 
cruel; insensível; bras. 
resistente.

dú.vi.da sf. Incerteza.
du.vi.dar vt. e i. Ter dúvida; 

desconfiar; hesitar em.
du.zen.tos num. Duas vezes 

cem.
dú.zia sf. Série de doze objetos 

da mesma natureza.
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