
99

EE
e sm. A quinta letra do alfabeto; 

conj. adit. une orações ou 
palavras; conj. advers. mas, 
porém.

é.ba.no sm. Árvore de madeira 
quase negra, rija e de grande 
duração; essa madeira.

é.brio adj. e sm. Embriagado; 
bêbado; beberrão; que se 
acha em estado anormal 
produzido por grande 
sentimento ou paixão.

e.bu.li.ção sf. Efervescência, 
agitação; excitação; fervura; 
vaporização de um líquido ao 
estado de vapor.

e.bu.lir vi. Entrar em ebulição.
e.búr.neo adj. De marfim.
e.char.pe sf. Faixa de tecido 

que se usa, geralmente, 
ao redor do pescoço, como 
agasalho ou como adorno.

e.cle.si.ás.ti.co adj. Da Igreja; 
sm. sacerdote.

e.clé.ti.co adj. Diz-se de, 
ou pessoa que não segue 
nenhum sistema, partido, 
método, etc., mas se reserva 
o direito de escolher o que 
julga melhor em todos.

e.clip.sar vt. Interceptar a luz 
de; esconder; encobrir.

e.clip.se sm. Desaparecimento 
aparente de um astro.

e.clo.são sf. Ato de brotar ou de 
desabrochar.

e.co sm. Repetição de som.
e.co.ar vt. Repetir; fazer eco.
e.co.lo.gi.a sf. Estudo das 

relações entre os seres vivos 
e o ambiente.

e.co.no.mi.a sf. Parcimônia; 
ciência das leis que regulam 
a produção, a distribuição e o 
consumo dos bens.

e.co.nô.mi.co adj. Pouco 
dispendioso; que gasta 
pouco.

e.co.no.mi.zar vt. Ajuntar 
dinheiro; poupar.

e.cos.sis.te.ma sm. Sistema 
que se forma pela influência 
ou ação recíproca que 
ocorre entre os fatores 
físicos e químicos de 
determinado ambiente e os 
organismos vivos (plantas, 
animais, bactérias, etc.) nele 
existentes.

e.daz adj. Voraz; devorador.
é.den sm. O paraíso terrestre.
e.di.ção sf. Impressão e 

publicação de uma obra 
literária, científica ou artística; 
conjunto dos exemplares de 
uma obra, impressos em uma 
mesma tiragem.

e.di.fi.car vt. Construir.
e.di.fí.cio sm. Construção 

destinada a ser habitada.
e.dil sm. Vereador municipal.
e.di.tal sm. Impresso afixado 

em lugares públicos; ordem 
oficial afixada em lugares 
públicos ou veiculada na 
imprensa periódica.

e.di.tar vt. Fazer edição de.
e.di.tor sm. O que edita e 

imprime livros, etc.
e.di.to.ri.al adj. Relativo a editor 

e a edições; adj. e sm. diz-se 
do artigo principal e inicial de 
um jornal.

e.dre.dom sm. Cobertura 
acolchoada para cama.

e.du.ca.ção sf. 
Desenvolvimento de todas 
as faculdades humanas; 
civilidade; cortesia; polidez.

e.du.ca.dor sm. O que educa.
e.du.car vt. Dar educação; 

instruir; ensinar.

é.du.lo adj. Bom para comer.
e.du.zir vt. Deduzir.
e.fei.to sm. Resultado; 

consequência.
e.fe.mé.ri.de sf. Tabela que 

fornece, em intervalos 
regulares de tempo, as 
coordenadas sobre a posição 
de um astro.

e.fe.mé.ri.des sf. pl. Livro em 
que se registram fatos de 
cada dia; diário; registro dos 
acontecimentos realizados no 
mesmo dia do ano em épocas 
diferentes; bras. notícia diária.

e.fê.me.ro adj. Que dura um 
dia; de pouca duração; 
passageiro.

e.fe.mi.nar vt. Tornar 
semelhante ao que é 
feminino.

e.fer.ves.cên.cia sf. Ebulição; 
agitação; excitação.

e.fer.ves.cen.te adj. Que está 
em efervescência.

e.fe.ti.var vt. Tornar efetivo.
e.fe.ti.vo adj. Positivo; real; em 

serviço ativo.
e.fe.tu.ar vt. Realizar; executar.
e.fi.cá.cia sf. Qualidade do que 

é eficaz.
e.fi.caz adj. Que produz efeito; 

que dá resultado.
e.fi.ci.ên.cia sf. O poder de 

efetuar; eficácia.
e.fi.ci.en.te adj. Que tem 

eficiência; eficaz.
e.fí.gie sf. Figura representativa; 

imagem; retrato.
e.flu.ir vi. Emanar; proceder; 

irradiar de um ponto.
e.flú.vio sm. Emanação sutil.
e.fu.si.vo adj. Expansivo; 

comunicativo; fervoroso; 
veemente; caloroso.
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é.gi.de sf. fig. Escudo; proteção; 
abrigo, amparo, arrimo.

e.go sm. A individualidade, 
o eu de cada indivíduo; 
sentimento da própria 
importância; psic. a parte 
mais superficial do id, a qual, 
modificada, por influência 
direta do mundo exterior, 
por meio dos sentidos, e, 
em consequência, tornada 
consciente, tem por funções 
a comprovação da realidade 
e a aceitação, mediante 
seleção e controle, de parte 
dos desejos e exigências 
procedentes dos impulsos 
que emanam do id.

e.go.ís.mo sm. Amor exclusivo 
de si próprio.

e.go.ís.ta adj. e sm. Que, ou o 
que só pensa em si.

e.gré.gio adj. De qualidade 
nobre; ilustre, insigne.

e.gres.são sf. Saída; 
afastamento.

é.gua sf. A fêmea do cavalo.
ei.ra.do sm. Terraço.
eis adv. Aqui está; interj. vede!
ei.var vt. Contaminar; vp. 

começar a apodrecer.
ei.xo sm. Linha que atravessa 

um globo pelo meio.
e.ja.cu.lar vt. Expelir com força; 

lançar de si.
e.la pron. pess. fem. Da terceira 

pessoa do singular.
e.la.bo.ra.ção sf. Preparação 

gradual de um trabalho.
e.la.bo.rar vt. Preparar 

gradualmente e com trabalho; 
formar, organizar; pôr em 
ordem; vp. formar-se.

e.lan.gues.cer vi. e p. Tornar-se 
lânguido; delibitar-se.

e.lás.ti.co adj. Flexível; sm. 
artefato de borracha.

e.le pron. pess. Designa a 
terceira pessoa do masculino 
singular.

e.le.fan.te sm. Animal da ordem 
dos proboscídeos, de tromba 
preênsil e com orifícios nasais 
abertos na extremidade dela; 
é o maior mamífero terrestre 
atual, variando seu peso, de 
acordo com a espécie, de 

três a cinco toneladas; fem. 
elefanta ou aliá; bras. pej. 
pessoa muito gorda; .

e.le.gân.cia sf. Graça e 
distinção de maneiras.

e.le.gan.te adj. Gracioso; 
esbelto; donairoso.

e.le.gi.a sf. Pequeno poema de 
luto e tristeza. 

e.lei.ção sf. Escolha por meio 
de votação.

e.lei.to adj. Escolhido; 
designado.

e.lei.tor sm. O que tem direito 
de eleger pelo voto.

e.lei.to.ra.do sm. O conjunto de 
eleitores.

e.le.men.tar adj. Rudimentar; 
simples; primário.

e.le.men.to sm. Cada parte de 
um todo; tudo que entra na 
composição de alguma coisa; 
princípio; meio ou grupo 
social; indivíduo considerado 
como parte de um gripo; 
meio, recurso; parte de um 
todo linguístico (palavra, 
frase, etc.) que se pode 
separar por meio de análise.

e.len.co sm. Catálogo; índice; 
conjunto de artistas.

e.le.ti.vo adj. De eleição; feito 
por eleição.

e.le.tri.ci.da.de sf. Forma de 
energia natural, relacionada 
aos elétrons; que se 
manifesta por fenômenos 
luminosos, químicos, 
mecânicos, etc.

e.lé.tri.co adj. Que tem 
eletricidade; que se move 
ou se põe em movimento 
pela eletricidade; fig. diz-se 
de quem vive agitado ou 
nervoso.

e.le.tri.fi.car vt. Aplicar a força 
motriz elétrica.

e.le.tri.zar vt. Excitar as 
propriedades elétricas em; 
carregar de eletricidade; 
exaltar; entusiasmar; 
arrebatar.

e.le.tro.car.di.o.gra.ma 
sf. Gráfico feito por um 
eletrocardiógrafo, usado para 
medir as oscilações elétricas 
resultantes da atividade do 
músculo cardíaco.

e.le.tro.cu.tar vt. Matar com 
descarga elétrica.

e.le.tro.do sm. Peça condutora 
usada para estabelecer 
contato elétrico com uma 
parte não-metálica de um 
circuito.

e.le.tro.do.més.ti.co adj. e 
sm. Diz-se de, ou aparelho 
elétrico de uso caseiro 
(liquidificador, batedeira, 
lavadora, enceradeira, etc.).

e.le.tro.e.le.trô.ni.co adj. e 
sm. Diz-se de, ou aparelho 
eletrônico doméstico (CD, 
televisor, videocassete, etc.).

e.le.tro.en.ce.fa.lo.gra.ma 
sm. Gráfico das oscilações 
elétricas associadas à 
atividade do córtice cerebral.

e.le.va.ção sf. Ação de elevar; 
exaltação; aumento.

e.le.va.do adj. Nobre; distinto; 
alto.

e.le.va.dor sm. Aparelho para 
fazer subir; ascensor.

e.le.var vt. Levantar; aumentar; 
engrandecer.

e.lí.ci.to adj. Atraído; aliciado.
e.li.dir vt. Suprimir; eliminar.
e.li.mi.nar vt. Excluir; fazer sair; 

vp. matar-se.
e.li.mi.na.tó.rio adj. Que 

elimina.
e.li.te sf. O que há de melhor 

numa sociedade.
e.li.xir sm. Preparado 

medicamentoso com álcool e 
substâncias aromáticas.

el.mo sm. Capacete com 
viseira.

e.lo sm. Argola de corrente; 
gavinha; ligação.

e.lo.gi.o sm. Louvor; aplauso.
e.lo.quên.cia (ü) sf. Arte de 

falar com expressividade.
e.lu.ci.da.ção sf. 

Esclarecimento.
e.lu.ci.dar vt. Fazer elucidação.
em prep. Indica relação de 

tempo, estado, lugar, etc.
e.ma.ci.ar vt. Tornar macilento 

ou magro; emagrecer; 
extenuar.

e.ma.gre.cer vt. Ficar magro; 
definhar.
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e.ma.na.ção sf. Ato de emanar; 
exalação; origem.

e.ma.nar vi. Proceder, sair, 
originar-se; desprender-se; 
exalar.

e.man.ci.pa.ção sf. Libertação; 
tornar-se independente.

e.man.ci.pa.do adj. e sm. Que, 
ou quem se emancipou; 
maior de idade.

e.man.ci.par vt. Eximir do pátrio 
poder; tornar independente; 
dar liberdade; livrar, libertar.

e.ma.ra.nha.do adj. e sm. 
Ato ou efeito de emaranhar; 
mistura confusa; confusão; 
embaraço; enredo; 
complicação.

e.ma.ra.nhar vt. Complicar (um 
negócio, um assunto, uma 
explicação, etc.); embaraçar; 
misturar; confundir; envolver.

em.ba.çar vt. Empanar; tirar o 
brilho; lograr.

em.ba.ci.ar vt. Tornar baço.
em.ba.ir vt. Seduzir; iludir.
em.bai.xa.dor sm. 

Representante diplomático.
em.ba.la.gem sf. O invólucro 

ou recipiente usado para 
acondicionar mercadorias ou 
objetos; seção de fábricas, 
lojas, etc., onde se embalam 
mercadorias.

em.ba.lar vt. Balançar a criança 
no berço, acalentar, ninar; 
balançar; acarinhar, entreter; 
iludir; encantar; impulsionar, 
acelerar; acondicionar em 
pacotes, caixas, etc. para 
protegê-los e simplificar o seu 
transporte.

em.ba.lo sm. Balanço; impulso.
em.bal.sa.mar vt. Impregnar 

de aromas; perfurmar; 
preparar cadáver contra 
decomposição.

em.ba.ra.çar vt. Causar 
embaraço, empecilho.

em.ba.ra.ço sm. Estorvo; 
empecilho; obstáculo.

em.bar.ca.ção sf. Qualquer 
barco ou navio.

em.bar.ca.dou.ro sm. Cais de 
embarque.

em.bar.car vt. Pôr ou entrar a 
bordo de barco.

em.bar.gar vt. Impedir.
em.bar.go sm. Impedimento; 

oposição.
em.bar.que sm. Ato de 

embarcar.
em.bas.ba.car vt. Causar 

espanto, estupefação a.
em.ba.te sm. Choque 

impetuoso; oposição.
em.be.be.dar vi. Embriagar(-

se).
em.be.ber vt. Ensopar, molhar.
em.be.le.cer vt. Tornar belo.
em.be.le.zar vt. Tornar belo; 

ornamentar.
em.be.ve.cer vt. Enlevar; 

extasiar; arrebatar.
em.bir.rar vi. Teimar; obstinar-

se; antipatizar.
em.ble.ma sm. Figura 

simbólica; distintivo; símbolo; 
insígnia.

em.bo.ca.du.ra sf. Foz de rio; 
parte do instrumento de sopro 
que se introduz na boca.

em.bo.car vt. e i. Meter na 
boca; fazer entrar por uma 
abertura estreita.

em.bo.la.da sf. Cantiga 
chistosa regional.

êm.bo.lo sm. Cilindro móvel 
de bombas, maquinismos, 
seringas; med. partícula que 
pode obstruir os vasos.

em.bol.sar vt. Meter na bolsa 
ou no bolso; pagar; indenizar.

em.bo.ra conj. Ainda que.
em.bos.ca.da sf. Cilada.
em.bo.tar vt. Tirar o gume a; 

fazer perder a sensibilidade; 
tirar a energia a.

em.bran.que.cer vt. Tornar 
branco; vp. encanecer.

em.bre.nhar-se vp. Meter-se, 
internar-se (nas brenhas, 
no mato).

em.bri.a.ga.do adj. Bêbado.
em.bri.a.ga.dor adj. Que 

embriaga; inebriante.
em.bri.a.gar vt. Turvar a razão 

com bebida alcoólica; tornar 
ébrio; embebedar, alcoolizar; 
inebriar, extasiar, maravilhar; 
vp. ingerir bebidas alcoólicas.

em.bri.a.guez sf. Bebedeira.
em.bri.ão sm. Germe.

em.bro.mar vt. e i. Enganar.
em.bru.lha.da sf. Trapalhada; 

confusão; mixórdia.
em.bru.lhar vt. Empacotar; 

enganar, lograr.
em.bru.lho sm. Pacote; coisa 

embrulhada.
em.bru.te.cer vt. e i. Tornar 

bruto; ficar estúpido.
em.bu.çar vt. Cobrir o rosto até 

os olhos; velar.
em.bur.rar vt. Embrutecer; vi. 

estacar obstinadamente.
em.bus.te sm. Mentira 

artificiosa; ardil.
em.bu.tir vt. Meter à força; 

entalhar; tauxiar.
e.men.da sf. Correção de falta, 

defeito ou erro; errata.
e.men.dar vt. Corrigir; 

modificar; reparar.
e.men.ta sf. Apontamento; 

lembrança; resumo.
e.mer.gên.cia sf. Ação de 

emergir; circunstância crítica.
e.mer.gir vi. Vir à tona.
e.mé.ri.to adj. Insigne.
e.mer.so adj. Que saiu de onde 

estava mergulhado.
e.mi.gra.ção sf. Ato de emigrar; 

mudança voluntária de um 
país; mudança periódica que 
certas aves efetuam de uma 
região para outra.

e.mi.grar vt. Sair de um país 
para estabelecer-se em outro.

e.mi.nên.cia sf. Altura; 
elevação; saliência; relevo; 
tratamento dado aos 
cardeais.

e.mi.nen.te adj. Elevado; 
distinto; importante.

e.mis.são sf. Ação de emitir ou 
expelir de si.

e.mis.sá.rio sm. Mensageiro; 
encarregado; espião.

e.mis.so.ra sf. Estação 
transmissora de programas 
de rádio ou televisão; 
empresa que produz e 
transmite esses programas.

e.mi.tir vt. Lançar fora de 
si; enviar; expedir; pôr em 
circulação (moeda); exprimir, 
enunciar; soltar, lançar; 
desferir.
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e.mo.ção sf. Abalo moral, 
comoção.

e.mo.ci.o.nar vt. Causar 
emoção.

e.mol.du.rar vt. Colocar em 
moldura; rodear de algum 
enfeite.

e.mo.lu.men.to sm. Retribuição 
pecuniária; lucro; proveito; 
rendimento de um cargo, 
além do ordenado fixo.

e.mo.ti.vo adj. Que tem ou 
revela emoção.

em.pa.char vt. Encher muito; 
obstruir, impedir; empanturrar, 
abarrotar.

em.pa.co.tar vt. Acondicionar 
em pacote; enfardar; embalar; 
embrulhar; vi. gír. morrer.

em.pa.da sf. Espécie de  
pequena torta feita de massa 
com recheio de palmito, 
frango, etc. assada em 
fôrmas ao forno.

em.pá.fia sf. Orgulho vão.
em.pa.lha.ção sf. Ato de 

empalhar; fig. embromação.
em.pa.lhar vt. Estofar com 

palha; fig. embromar.
em.pa.li.de.cer vi. Fazer-se 

pálido; perder o viço.
em.pa.nar vt. Cobrir com 

panos; deslustrar, deslustrar; 
escurecer; turvar; ocultar, 
encobrir; cul. passar (carne, 
peixe, etc.) no ovo e na 
farinha para, em seguida, 
fritar.

em.pa.par vt. Cobrir de papas; 
tornar mole; encharcar; 
ensopar.

em.pa.pe.lar vt. Revestir com 
papel; envolver em papel, 
embrulhar.

em.pa.re.lhar vt. Pôr em 
parelha ou de par em par; 
unir; ligar; tornar igual, 
equiparar; ser igual, condizer.

em.pas.ta.do adj. Que forma 
pasta; diz-se do cabelo muito 
unido ou colado.

em.pas.tar vt. Converter em 
pasta; ligar como pasta; cobrir 
de pasta.

em.pas.te.lar vt. Destruir as 
oficinas de um jornal.

em.pa.tar vt. Atrapalhar o 
seguimento de; tolher; 
embaraçar; sustar; ocupar, 
tomar; igualar em número.

em.pa.te sm. Efeito de empatar.
em.pe.ci.lho sm. Impedimento; 

estorvo; obstáculo.
em.pe.ci.men.to sm. Estorvo; 

dano; impedimento.
em.pe.der.nir vt. Petrificar; 

endurecer.
em.pe.drar vt. Calçar com 

pedras; tapar com pedras; 
petrificar.

em.pe.nar vt. e i. Entortar; 
enfeitar com penas.

em.pe.nhar vt. Penhorar; 
hipotecar; vp. pôr todo o 
empenho; esforçar-se.

em.pe.nho sm. Ato de dar 
a palavra em penhor; 
compromisso; insistência.

em.per.rar vt. Não poder 
mover-se; vi. estacar.

em.per.ti.gar vt. Tornar direito, 
teso; vp. endireitar-se; 
aprumar-se; afetar altivez.

em.pes.tar vt. Contaminar com 
peste; tornar pestilento.

em.pi.lhar vt. Dispor em pilha; 
acumular.

em.pi.nar vt. Pôr a pino; erguer; 
fazer sobressair, ressaltar; 
fazer subir; elevar.

em.pí.ri.co adj. Guiado pela 
experiência, pela prática.

em.plas.trar vt. Pôr emplastro.
em.plas.tro sm. Medicamento 

para uso externo que 
amolece com o calor e 
adere ao corpo; pop. pessoa 
maçante, importuna.

em.po.ar vt. Cobrir com pó; 
polvilhar; empoeirar.

em.po.bre.cer vt. e i. Reduzir 
à pobreza.

em.po.la sf. Bolha aquosa na 
pele; recipiente de injeção; 
ampola.

em.po.la.do adj. 
Exageradamente enfeitado 
(estilo, linguagem).

em.po.lar vt. e i. Levantar 
empolas.

em.po.lei.rar vt. e p. Pôr em 
poleiro.

em.pol.gan.te adj. Que 
empolga.

em.pol.gar vt. Agarrar; prender 
a atenção.

em.pó.rio sm. Mercearia.
em.pos.sar vt. Dar posse a; 

vp. apossar-se; tomar posse; 
apoderar-se.

em.pra.zar vt. Estabelecer 
prazo.

em.pre.en.der vt. Pôr em 
execução; tentar; propor-se.

em.pre.en.di.men.to sm. Ato 
ou efeito de empreender; 
empresa.

em.pre.ga.do adj. Usado; 
aplicado; sm. funcionário.

em.pre.ga.dor sm. Aquele que 
emprega; patrão.

em.pre.gar vt. Dar ocupação; 
aplicar; utilizar.

em.pre.go sm. Ocupação; 
cargo.

em.prei.ta.da sf. Trabalho 
ajustado com indivíduos ou 
firma, mediante retribuição 
global, previamente 
combinada; tarefa.

em.prei.tar vt. Fazer ou tomar 
por empreitada.

em.prei.tei.ra sf. Empresa ou 
firma que ajusta obras de 
empreitada.

em.prei.tei.ro sm. O que toma 
de empreitada.

em.pre.sa sf. Tentativa árdua; 
firma comercial.

em.pre.sá.rio sm. Aquele que 
é responsável pelo bom 
funcionamento de uma 
empresa; aquele que dirige 
uma empresa; aquele que 
se ocupa dos interesses da 
vida profissional de pessoas 
que se distinguem por seu 
desempenho perante o 
público (cantores, atores, 
etc.).

em.pres.tar vt. Ceder 
temporariamente uma coisa.

em.prés.ti.mo sm. Coisa cedida 
temporariamente.

em.pro.ar vt. e i. Dirigir a proa; 
abordar.

em.pu.nhar vt. Segurar pelo 
punho; tomar; pegar em.
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em.pur.rar vt. e i. Afastar com 
ímpeto; impelir com violência; 
empuxar; dar encontrões 
em; forçar a aceitar, impingir; 
introduzir à força.

e.mu.de.cer vt. e i. Fazer calar; 
ficar mudo.

e.mu.lar vt. Entrar em 
competição, em concorrência.

ê.mu.lo sm. Competidor; rival; 
adj. que tem emulação.

e.mul.são sf. Líquido no qual 
se acha em suspensão 
uma substância gordurosa 
sob a forma de gotículas 
minúsculas.

e.nal.te.cer vt. Elevar; 
engrandecer; exaltar.

e.na.mo.rar vt. Apaixonar; vp. 
ficar apaixonado.

en.ca.be.çar vt. Vir à frente 
de; dirigir.

en.ca.bu.lar vt. Envergonhar; 
acanhar; deixar perplexo.

en.ca.de.ar vt. Ligar ou prender 
com cadeia; ligar, coordenar 
(ideias, frases, etc.); cativar, 
afeiçoar, prender; vp. ligar-se 
a outros; formar série.

en.ca.der.na.ção sf. Ação de 
encadernar.

en.ca.der.nar vt. Formar 
cadernos com; coser os 
cadernos em livro, cobrindo-
os depois com capa 
resistente.

en.cai.xar vt. Meter em caixa 
ou em caixote; encaixotar; 
meter uma peça em outra 
preparada para recebê-la; 
colocar no encaixe; fig. 
colocar entre outras coisas 
ou pessoas; intercalar, 
inserir; intr. encaixar-se; 
ser oportuno; calhar; vp. 
introduzir-se, intrometer-se.

en.cai.xe sm. Juntura; cavidade 
destinada a receber peça 
saliente.

en.cai.xo.tar vt. Meter; colocar 
em caixote.

en.cal.ço sm. Pegada; rastro; 
pista.

en.ca.lhar vt. Fazer dar em 
seco uma embarcação; dar 
(um veículo) num lamaçal, 

não podendo prosseguir; 
fig. parar, não vender, não 
ter saída.

en.ca.lhe sm. Estorvo; 
obstrução; embaraço; 
exemplares de revistas, livros 
ou jornais não vendidos que 
foram devolvidos à editora.

en.ca.mi.nhar vt. Guiar; 
conduzir; dirigir; orientar; 
mostrar o caminho; pôr no 
caminho certo; fazer seguir os 
trâmites legais; vp. dispor-se, 
resolver-se; guiar-se.

en.cam.pa.ção sf. Ato 
ou efeito de encampar; 
encampamento.

en.cam.par vt. Tomar 
(o governo) posse de 
empresa mediante ajuste 
da indenização a ser paga; 
rescindir (contrato de 
arrendamento).

en.ca.na.men.to sm. 
Canalização.

en.ca.nar vt. Canalizar.
en.ca.ne.cer vt. Tornar branco.
en.can.ta.do adj. Enlevado; 

seduzido; arrebatado.
en.can.tar vt. Enfeitiçar; 

seduzir; cativar; maravilhar, 
arrebatar; causar prazer a.

en.can.to sm. Enlevo; influência 
mágica.

en.can.to.ar vt. Pôr num canto.
en.ca.par vt. Cobrir com capa.
en.ca.pe.lar vt. e i. Encrespar 

(mar); revoltar.
en.ca.ra.co.lar vt. Enrolar 

em espiral; dar forma de 
caracol a. 

en.ca.rar vt. Olhar de cara; fitar; 
considerar. 

en.car.ce.rar vt. Prender em 
cárcere; aprisionar.

en.car.di.do adj. Sujo; imundo.
en.car.dir vt. Sujar. 
en.ca.re.cer vt. Tornar caro; 

enfatizar; vi. subir de preço.
en.car.go sm. Incumbência; 

obrigação; operação.
en.car.na.ção sf. Ato de 

encarnar; teol. ato pelo qual 
Deus se fez homem; segundo 
o espiritismo, cada uma 

das existências do espírito 
quando renasce.

en.car.nar vt. Dar cor de carne; 
representar; penetrar (espírito 
em corpo); vi. tomar corpo; 
fazer-se carne.

en.car.ni.çar vt. Açular; excitar; 
irritar; vp. enraivecer-se.

en.ca.ro.çar vi. Criar caroços; 
intumescer.

en.car.qui.lhar vt. Enrugar.
en.car.re.ga.do adj. e sm. Que, 

ou aquele que tem sobre si 
qualquer encargo.

en.car.re.gar vt. Incumbir; vp. 
tomar encargo.

en.car.rei.rar vt. Encaminhar; 
dirigir; abrir caminho.

en.car.tar vt. Inserir; intercalar 
em livro, revista, folheto ou 
jornal um impresso à parte, 
de papel ou cor diferente.

en.car.te sm. Ação ou efeito 
de encartar; o impresso 
encartado.

en.cas.que.tar vt. e p. Meter na 
cabeça; persuadir-se.

en.cas.te.lar vt. Guarnecer de 
castelos; amontoar.

en.cas.to.ar vt. Engastar; pôr 
castão em.

en.ca.va.car vi. Ficar amuado; 
zangar-se; envergonhar-se.

en.cé.fa.lo sm. A massa 
nervosa do cérebro.

en.ce.gue.cer vt. e p. Cegar.
en.ce.na.ção sf. Ato ou efeito 

de pôr em cena.
en.ce.nar vt. Pôr em cena; fazer 

representar no palco.
en.ce.ra.dei.ra sf. Aparelho 

para encerar os soalhos.
en.ce.ra.do adj. Coberto 

de cera; sm. lona 
impermeabilizada.

en.ce.rar vt. Lustrar com cera.
en.cer.rar vt. Pôr em lugar 

seguro; fechar; concluir.
en.ce.tar vt. Iniciar.
en.char.car vt. Converter em 

charco; alagar; inundar.
en.chen.te sf. Cheia; 

inundação; alagamento.
en.cher vt. Completar; vi. 

tornar-se cheio; gír. aborrecer.
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en.chi.men.to sm. O que serve 
para encher; recheio.

en.cí.cli.ca sf. A carta pontifícia.
en.ci.clo.pé.dia sf. Tratado 

sobre as ciências; obra que 
abrange todos os ramos do 
conhecimento.

en.ci.mar vt. Pôr em cima; 
rematar.

en.ci.u.mar vt. Encher de 
ciúme; vp. tomar-se de 
ciúmes.

en.claus.trar vt. Encerrar em 
claustro; enclausurar.

en.clau.su.rar vt. Enclaustrar.
ên.cli.se sf. gram. Na 

pronúncia, junção de um 
vocábulo átono ao que o 
precede, subordinando-se 
o átono ao acento tônico 
do outro.

en.co.brir vt. Esconder à vista; 
dissimular.

en.co.le.ri.zar vt. Causar 
cólera; vp. irritar-se; zangar-
se.

en.co.lher vt. Encurtar; vp. 
fazer-se pequeno.

en.co.men.da sf. Incumbência; 
o que se encomenda.

en.co.men.dar vt. Mandar 
fazer; vp. confiar-se.

en.co.mi.ar vt. Dirigir encômios.
en.cô.mio sm. Elogio de ação 

notável; louvor.
en.com.pri.dar vt. Tornar 

comprido; aumentar a 
duração.

en.con.trão sm. Choque; 
embate; empurrão.

en.con.trar vt. Achar; descobrir; 
ver casualmente; topar com; 
defrontar-se com; achegar; 
unir; chocar-se; ir ter com 
alguém.

en.con.tro sm. Ação ou efeito 
de encontrar-se; choque; 
confluência; fut. partida.

en.co.ra.jar vt. Dar coragem; 
animar; estimular.

en.cor.par vt. Dar mais corpo.
en.cor.ti.nar vt. Guarnecer com 

cortinas.
en.cos.ta sf. Ladeira; rampa.
en.cos.tar vt. Apoiar; firmar; vp. 

reclinar-se.

en.cos.to sm. Coisa em que se 
encosta; espaldar.

en.cou.ra.çar vt. Resguardar 
com couraça; blindar.

en.co.var vt. Meter em cova; 
vp. ocultar-se; tornar-se 
encovado (rosto, olhos).

en.cra.var vt. Fixar com pregos 
ou cravos; embutir; incrustar, 
engastar; fazer parar; embair, 
enganar; vp. embutir-se; fixar-
se, penetrando; meter-se em 
dívidas; encalacrar-se.

en.cren.ca sf. Situação 
complicada, problemática; 
embaraço; intriga, 
desavença;.

en.cren.car vt. Tornar difícil 
uma situação; embaraçar, 
complicar; armar encrenca.

en.cres.par vt. Tornar crespo; 
agitar (o mar);; vp. arrepiar-
se, eriçar-se (animais); irritar-
se, irar-se; enfatuar-se.

en.cru.ar vt. Enrijar, tornar cru o 
que estava cozendo; calejar, 
endurecer, tornar cruel; 
vi. tornar-se cruel; não ter 
crescimento.

en.cru.zar vt. Dispor em forma 
de cruz; cruzar.

en.cru.zi.lha.da sf. Lugar onde 
se cruzam caminhos.

en.cu.bar vt. Pôr em cuba; 
envasilhar.

en.cur.ra.lar vt. Meter em 
curral; encerrar; encantoar.

en.cur.tar vt. Tornar curto; 
diminuir; reduzir.

en.cur.var vt. Tornar curvo.
en.de.mi.a sf. Diz-se da 

doença endêmica, que existe 
de forma constante em 
determinada região e ataca 
certo número da população.

en.dê.mi.co adj. Relativo 
a endemia; peculiar a 
determinada região ou 
população.

en.de.mo.ni.nha.do adj. 
Possesso do demônio; 
diabólico; endiabrado; fig. 
muito travesso; levado; 
sm. o que é ou está 
endemoninhado.

en.de.re.çar vt. Pôr endereço 
em; dirigir; enviar.

en.de.re.ço sm. Nome e 
residência; direção.

en.deu.sar vt. Colocar entre os 
deuses; deificar.

en.di.a.bra.do adj. 
Endemoninhado; mau, 
terrível; sm. aquele que é 
traquinas.

en.di.nhei.ra.do adj. Que tem 
muito dinheiro; rico.

en.di.rei.tar vt. Pôr direito; 
corrigir.

en.di.vi.dar vt. Fazer contrair 
dívidas. 

en.doi.dar vt. Tornar doido; vi. 
enlouquecer.

en.dos.sa.do ou en.dos.sa.tá.
rio adj. Em que há endosso; 
sm. indivíduo a quem se 
endossou uma letra.

en.dos.san.te adj. e 
s2g. Que(m) endossa; 
responsável.

en.dos.sar vt. Pôr endosso em 
(letra, título, etc.); assumir 
uma responsabilidade por 
outrem; apoiar; solidarizar-
se com.

en.dos.so sm. Ação ou efeito 
de endossar; declaração 
escrita no verso de letra ou 
título, pela qual o declarante 
se responsabiliza a pagar, 
caso o endossatário não o 
possa fazer.

en.du.re.cer vt. e i. Tornar duro.
e.ne.gre.cer vt. Tornar negro; 

escurecer; denegrir; difamar.
ê.neo adj. De bronze.
e.ner.gi.a sf. Capacidade dos 

corpos de produzir trabalho; 
maneira como se exerce uma 
força; resolução nos atos, 
firmeza, vigor; força física 
ou moral.

e.nér.gi.co adj. Que tem 
energia, firmeza.

e.ner.gú.me.no sm. 
Endemoninhado; possesso; 
pessoa que, dominada 
por suas paixões, pratica 
loucuras; pop. imbecil.

e.ner.van.te adj. 2g. Que 
enerva; que irrita.

e.ner.var vt. e vp. Perder 
ou fazer perder o vigor, a 
energia; afrouxar; irritar os 
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nervos de; suprimir a ação 
de um nervo ou feixe de 
nervos (mediante seção); 
debilitar(-se).

e.né.si.mo adj. num. ord. indef. 
Que ocupa a ordem n; que 
corresponde ao número 
inteiro n; que corresponde 
a número muito grande; 
indefinido.

e.ne.vo.ar vt. Cobrir de névoas.
en.fa.dar vt. Enfastiar; 

aborrecer; vp. agastar-se.
en.fa.do sm. Mal-estar; tédio.
en.fa.do.nho adj. Fastidioso; 

trabalhoso; aborrecido.
en.fai.xar vt. Envolver em 

faixas; em panos.
en.far.dar vt. Fazer fardos; 

embrulhar; empacotar.
en.far.tar vt. Causar enfarte 

a; encher de comida; fartar; 
obstruir; entupir.

en.far.te sm. Ação ou efeito de 
enfartar; infarto.

ên.fa.se sf. Vigor na pronúncia 
para impressionar; destaque.

en.fas.ti.ar vt. Causar fastio; 
aborrecer.

en.fá.ti.co adj. Com ênfase.
en.fa.tu.ar vt. e p. Tornar-se 

fátuo; orgulhar-se.
en.fei.tar vt. Adornar; vp. 

embelezar-se.
en.fei.te sm. Adorno; 

ornamento; atavio.
en.fei.ti.çar vt. Fazer feitiço a; 

encantar; seduzir.
en.fei.xar vt. Atar em feixe; 

reunir; entroncar.
en.fer.mar vt. e i. Cair enfermo.
en.fer.ma.ri.a sf. Sala destinada 

a enfermos.
en.fer.mei.ro sm. O que cuida 

de enfermos.
en.fer.mi.da.de sf. Doença; 

moléstia.
en.fer.mo adj. e sm. Doente.
en.fer.ru.ja.do adj. Coberto de 

ferrugem.
en.fe.za.do adj. Raquítico; 

acanhado; irritado.
en.fe.zar vt. Tornar raquítico; 

enfadar; irritar.
en.fi.ar vt. Vestir, calçar; 

introduzir.

en.fi.lei.rar vt. Dispor em 
fileiras; alinhar.

en.fim adv. Afinal; finalmente.
en.fo.car vt. Pôr em foco; focar; 

focalizar.
en.for.car vt. Supliciar em forca; 

estrangular. 
en.fra.que.cer vt. Tornar fraco.
en.fra.que.ci.do adj. Fraco.
en.fre.ar vt. Pôr freios em; 

domar; refrear.
en.fren.tar vt. Encarar; 

defrontar; atacar de frente.
en.fro.nhar vt. Revestir de 

fronha; vp. pôr-se a par de 
um assunto. 

en.fu.ma.çar vt. Encher de 
fumaça.

en.fu.nar vt. Inflar; vp. encher-
se de vento.

en.fu.re.cer vt. Encher de furor; 
irar, enraivecer.

en.fur.nar vt. Meter em furna; 
esconder; pop. ausentar-se 
do convívio social; isolar-se.

en.ga.be.lar ou en.gam.be.lar 
vt. bras. Engodar; enganar 
com falsa promessa; iludir.

en.gai.o.lar vt. Prender em 
gaiola; encarcerar.

en.ga.ja.men.to sm. Ação 
ou efeito de engajar; 
contrato para certos 
serviços; alistamento militar; 
comprometimento (com 
as circunstâncias sociais, 
históricas e nacionais em 
que vive).

en.ga.jar vt. Aliciar para 
certos serviços; obrigar-se 
a serviço por engajamento; 
comprometer-se.

en.ga.la.nar vt. Pôr galas em; 
embelezar.

en.gal.fi.nhar-se vp. Brigar 
corpo a corpo.

en.ga.na.do adj. Que está em 
engano ou erro; iludido.

en.ga.nar vt. Iludir; vp. cometer 
erro.

en.gan.char vt. Prender com 
gancho; vp. enlaçar-se.

en.ga.no sm. Erro; equívoco.
en.ga.no.so adj. Ilusório; falaz.
engar.ra.fa.men.to sm. Ação ou 

efeito de engarrafar; trânsito 
congestionado.

en.gar.ra.far vt. Pôr em 
garrafas; provocar 
engarrafamento em.

en.gas.gar vt. Produzir engasgo 
a; embaraçado; vp. ficar 
entalado; embaraçar-se; 
sufocar-se.

en.gas.go sm. O que impede a 
articulação das palavras.

en.gas.tar vt. Embutir.
en.ga.tar vt. Prender com 

engate; engrenar.
en.ga.te sm. Gancho para ligar 

entre si os vagões.
en.ga.ti.lhar vt. Armar o gatilho; 

preparar.
en.ga.ti.nhar vi. Andar de 

gatinhas.
en.ga.ve.tar vt. Guardar em 

gaveta; arquivar.
en.ge.lhar vt. Enrugar; vi. secar; 

murchar.
en.gen.drar vt. Gerar; inventar.
en.ge.nhar vt. Idear; maquinar.
en.ge.nha.ri.a sf. A arte de 

aplicar conhecimentos 
empíricos e científicos 
para o aperfeiçoamento de 
processos e dispositivos 
que convertem os recursos 
naturais em formas 
adequadas à utilização e ao 
consumo humano; ciência 
ou arte de construções civis; 
classe dos engenheiros.

en.ge.nhei.ro sm. Formado em 
Engenharia.

en.ge.nho sm. Talento; astúcia; 
qualquer máquina.

en.ges.sar vt. Cobrir ou 
rebocar com gesso; envolver 
membros fraturados ou 
luxados com tiras de gaze 
embebidas em gesso.

en.glo.bar vt. Dar feitio de 
globo; reunir em um todo; vp. 
juntar-se.

en.go.do sm. Isca; ardil.
en.go.lir vt. Fazer passar da 

boca para o estômago.
en.go.mar vt. Meter em goma e 

passar a ferro quente.
en.gor.dar vt. Tornar gordo; vi. 

tornar-se gordo.
en.gor.du.rar vt. Sujar de 

gordura; untar com gordura.
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en.gra.ça.do adj. Espirituoso; 
cômico; chistoso.

en.gra.da.do adj. Que se 
engradou; sm. armação 
de grades destinada a 
servir de proteção à coisa 
transportada.

en.gra.dar vt. Cercar de grades; 
acondicionar em engradados.

en.gran.de.cer vt. Tornar 
grande; enaltecer.

en.gra.xar vt. Lustrar com 
graxa; lustrar.

en.gra.xa.te sm. Indivíduo que 
engraxa sapatos.

en.gre.na.gem sf. Mecanismo 
dentado.

en.gre.nar vt. e i. Entrosar; 
engatar.

en.gros.sar vt. Tornar grosso.
en.gui.çar vi. Sofrer desarranjo 

(a máquina); agourar; causar 
mau olhado a; encrencar; 
implicar com alguma coisa; 
discutir. 

en.gui.ço sm. Mau-olhado; 
quebranto; desarranjo, pane.

en.gu.lho sm. Ânsia; náusea.
e.nig.ma sm. Tudo o que é 

difícil de compreender.
e.nig.má.ti.co adj. Misterioso.
en.jei.ta.do adj. Recusado; sm. 

criança abandonada.
en.jei.tar vt. Recusar; 

abandonar; desprezar.
en.jo.a.men.to sm. Enjoo.
en.jo.ar vt. Causar enjoo a; 

enfastiar; entediar.
en.jo.o (ôo) sm. Ânsia de 

vômito; náusea; engulho.
en.la.çar vt. Prender com laços; 

vp. abraçar-se.
en.la.ce sm. Nexo; união 

matrimonial; casamento.
en.la.me.ar vt. Sujar de lama.
en.lan.gues.cer vt. e i. Tornar 

lânguido, enfraquecer.
en.la.tar vt. Pôr em lata.
en.le.ar vt. Entrelaçar; vp. ficar 

perturbado; implicar-se
en.lei.o sm. Liame; 

perturbação.
en.le.var vt. Encantar (-se).
en.lou.que.cer vt. e i. 

Desvairar; perder a razão.

en.lu.tar vt. Cobrir de luto.
e.no.bre.cer vt. Tornar nobre.
e.no.jar vt. Causar nojo ou 

enjoo; enjoar; nausear.
e.nor.me adj. Muito grande, que 

sai da norma; que ultrapassa 
as regras; desmedido; 
extraordinário.

e.nor.mi.da.de sf. Qualidade 
de enorme; dito descabido, 
absurdo.

e.no.ve.lar vt. Fazer em novelo.
en.qua.drar vt. Emoldurar.
en.quan.to conj. Ao passo que.
en.que.te sf. Reunião 

de testemunhos sobre 
determinado assunto, 
geralmente organizada por 
jornal, rádio, etc.

en.rai.ve.ci.do adj. Tomado de 
raiva; irado.

en.ra.i.zar vt. e i. Lançar raízes.
en.ras.ca.da sf. Situação difícil.
en.re.dar vt. Prender na rede; 

enlear; envolver; complicar; 
vt. e i. fazer enredo; 
mexericar.

en.re.do sm. Ação ou efeito de 
enredar; intriga; mexerico; 
trama, urdidura; a trama de 
uma obra de ficção.

en.re.ge.lar vt. Congelar; 
regelar; tornar muito frio.

en.ri.jar vt. Tornar rijo; 
robustecer; enrijecer.

en.ro.lar vt. Envolver em forma 
de rolo; encaracolar; envolver, 
cingir; agasalhar, abrigar; 
lograr, enganar.

en.ros.car vt. Pôr em forma de 
rosca; vi. enrolar.

en.ru.bes.cer vt. e i. Fazer 
corar; ruborizar-se.

en.ru.gar vt. Fazer rugas.
en.sa.bo.ar vt. Lavar com 

sabão.
en.sai.ar vt. Experimentar; fazer 

ensaio.
en.sai.o sm. O ato de ensaiar; 

esboço; tentativa.
en.san.de.cer vt. e i. Tornar 

demente; enlouquecer.
en.san.guen.tar (ü) vt. Manchar 

de sangue.
en.se.a.da sf. Pequena baía.

en.se.jar vt. Oferecer ensejo a.
en.se.jo sm. Ocasião propícia.
en.si.na.men.to sm. Ensino; 

doutrina; lição.
en.si.nar vt. Dar ensino; 

adestrar; treinar; instruir; 
educar; castigar.

en.si.no sm. Lição; instrução; 
educação.

en.so.ber.be.cer vt. e p. Tornar 
ou tornar-se soberbo.

en.so.pa.do adj. Encharcado, 
muito molhado; sm. 
preparado culinário em as 
carnes, legumes ou hortaliças 
são cozidas lentamente em 
molho abundante.

en.so.par vt. Encharcar, 
empapar; converter em sopa; 
preparar ensopado.

en.sur.de.cer vt. Tornar surdo; 
vi. ficar surdo. 

en.ta.lar vt. Meter em talas; 
meter em lugar estreito.

en.ta.lhar vt. Esculpir, gravar 
em madeira.

en.ta.lhe ou en.ta.lho sm. 
Corte em madeira, metal, 
pedra, gravura, escultura em 
madeira; ranhura.

en.tan.to adv. Nesse meio 
tempo; el. da loc. conj. no 
entanto: contudo.

en.tão adv. Nesse ou naquele 
tempo; nesse caso.

en.tar.de.cer vi. Fazer-se tarde; 
ir caindo a tarde.

en.te sm. Tudo o que existe; 
ser; substância.

en.te.a.do sm. Indivíduo em 
relação aos pais adotivos.

en.te.di.ar vt. Causar tédio.
en.ten.der vt. Ter ideia clara; 

compreender; concluir; julgar; 
achar; ter experiência ou 
conhecimento; considerar 
oportuno; combinar; 
perceber; sm. opinião; juízo; 
entendimento.

en.ten.di.men.to sm. 
Capacidade de conceber 
e entender as coisas; 
inteligência; razão; juízo; 
opinião; acordo; ajuste.

en.ter.ne.cer vt. Tornar terno; 
vp. comover-se.
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en.ter.rar vt. Meter debaixo da 
terra; sepultar.

en.ter.ro sm. Enterramento; 
sepultamento.

en.te.sar vt. Tornar teso; 
esticar; enrijar.

en.ti.da.de sf. Ente; associação.
en.to.ar vt. Dar o tom; cantar 

com afinação.
en.to.jar vt. Causar nojo; 

repugnar; enojar.
en.to.nar vt. e p. Erguer com 

entono, altivez (a fronte); 
mostrar-se altivo, soberbo, 
arrogante.

en.to.no sm. Altivez; orgulho.
en.ton.te.cer vt. Deixar tonto; 

vp. ficar tonto.
en.tor.nar vt. Derramar.
en.tor.pe.cer vt. Causar torpor 

a; enfraquecer, debilitar.
en.tor.pe.ci.men.to sm. Inação 

dos membros; falta de ação; 
preguiça, desalento.

en.tor.tar vt. Tornar torto.
en.tra.da sf. Lugar por onde se 

entra; ingresso; admissão.
en.tran.çar vt. Dispor em forma 

de trança; entrelaçar.
en.tra.nhas sf. pl. As vísceras.
en.trar vi. e p. Passar de fora 

para dentro.
en.tra.var vt. Travar; obstruir.
en.tra.ve sm. Travão; obstáculo.
en.tre prep. No meio de; 

dentro de.
en.tre.a.ber.to adj. Aberto a 

meio.
en.tre.a.brir vt. Abrir um pouco 

ou devagar.
en.tre.a.to sm. Intervalo entre 

dois atos.
en.tre.cho sm. Enredo.
en.tre.cho.car-se vp. Embater 

um no outro.
en.tre.ga sf. Ato de entregar; 

cessão.
en.tre.gar vt. Pôr em poder de 

outro; dar.
en.tre.la.çar vt. Entretecer.
en.tre.li.nha sf. Espaço entre 

duas linhas; aquilo que 
se escreve nesse espaço; 
comentário; sentido implícito 

(ler nas entrelinhas); aquilo 
que não é escrito nem falado, 
mas pode ser entendido.

en.tre.me.ar vt. Pôr de permeio; 
intervalar.

en.tre.mei.o sm. O espaço 
entre dois pontos; renda.

en.tre.men.tes adv. Durante 
esse tempo; enquanto isso 
sucedia; nesse meio-tempo; 
entretanto.

en.tre.pos.to sm. Grande 
depósito de mercadorias; 
armazém onde se guardam 
ou vendem mercadorias 
de um estado ou de uma 
companhia, exclusivamente; 
loja onde se vendem produtos 
naturais (macrobióticos, 
vegetarianos, etc.).

en.tre.tan.to conj. Todavia.
en.tre.te.ni.men.to ou en.tre.

ti.men.to sm. Passatempo; 
divertimento.

en.tre.ter vt. Deter; distrair com 
divertimento.

en.tre.tom sm. Meia-tinta; 
matiz.

en.tres.sa.fra sf. Espaço entre 
duas safras.

en.tre.va.do adj. e sm. 
Paralítico.

en.tre.var vt. e i. Ficar tolhido 
dos membros.

en.tre.ver vt. Ver, perceber 
indistintamente.

en.tre.vis.ta sf. Encontro 
combinado; conferência entre 
duas ou mais pessoas em 
local previamente combinado; 
conferência em que uma ou 
mais pessoas expressam 
suas opiniões, para 
divulgação na imprensa.

en.tre.vis.tar vt. Ter entrevista 
com.

en.trin.chei.rar vt. Fortificar 
com trincheiras.

en.tris.te.cer vt. Causar 
tristeza; ficar triste.

en.tron.car-se vp. Ligar-se um 
caminho a outro.

en.tro.ni.zar vt. Colocar em 
trono; exaltar.

en.tro.sar vt. e i. Organizar; 
ambientar; engrenar; 
encaixar.

en.tu.lhar vt. Encher de 
entulho; pôr em tulha.

en.tu.lho sm. Conjunto de 
fragmentos de demolição.

en.tu.pi.do adj. Tapado; 
obstruído; fechado.

en.tu.pir vt. Tapar; obstruir.
en.tu.si.as.mar vt. Comunicar 

entusiasmo a; arrebatar; 
animar.

en.tu.si.as.mo sm. Exaltação; 
arrebatamento; dedicação 
ardente; veemência; 
inspiração.

en.tu.si.as.ta adj. e sm. 
Possuído de entusiasmo.

e.nu.me.ra.ção sf. Exposição 
minuciosa; especificação.

e.nu.me.rar vt. Citar um por um; 
narrar com minúcia.

e.nun.ci.a.do sm. Exposição, 
proposição; adj. expresso por 
palavras, declarado.

e.nun.ci.ar vt. Expor, exprimir; 
manifestar.

en.vai.de.cer vt. Encher de 
vaidade.

en.ve.lhe.cer vt. Tornar velho; 
vi. ficar velho.

en.ven.ci.lhar vt. Enlear; 
emaranhar; enredar.

en.ve.ne.nar vt. e i. Dar veneno 
a; misturar veneno em; vp. 
suicidar-se

en.ver.de.cer vt. e i. Tornar 
verde; fazer-se verde.

en.ve.re.dar vi. Seguir 
deliberadamente para um 
lugar; dirigir-se; encaminhar-
se; vt. guiar, conduzir 
(alguém).

en.ver.ga.du.ra sf. Ato ou 
efeito de envergar; aptidão, 
competência, capacidade; 
distância de uma ponta à 
outra das asas abertas de 
uma ave; distância de uma 
ponta à outra das asas de 
um avião; p. ext. importância, 
peso.

en.ver.gar vt. Curvar; vestir.
en.ver.go.nhar vt. Causar 

vergonha, pejo, humilhação.
en.ver.ni.zar vt. Cobrir de 

verniz; lustrar.
en.vi.ar vt. Expedir; mandar; 

endereçar.
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en.vi.dar vt. Empregar com 
empenho; desafiar, provocar; 
vp. empenhar-se; esforçar-se.

en.vi.dra.ça.do adj. Guarnecido 
de vidraças.

en.vi.e.sa.do adj. Posto de viés; 
cortado obliquamente.

en.vi.le.cer vt. e p. Tornar-se 
vil; aviltar.

en.vi.o sm. Remessa.
en.vi.u.var vi. Ficar viúvo.
en.vol.ta sf. Confusão; mistura; 

desordem.
en.vol.to adj. Envolvido.
en.vol.ver vt. Abranger; conter; 

enredar; seduzir; vp. cobrir-
se; intrometer-se; deixar-se 
seduzir.

en.xa.da sf. Instrumento para 
cavar ou mondar.

en.xa.dris.ta s2g. Jogador ou 
jogadora de xadrez.

en.xa.guar vt. Passar por água.
en.xa.me sm. As abelhas 

de uma colmeia; p. ext. 
multidão de gente ou animais; 
quantidade, abundância.

en.xa.me.ar vt. e p. Reunir 
em enxame; encher, 
inundar comgrande número; 
vi. pulular; formigar; vp. 
aglomerar-se.

en.xa.que.ca sf. Dor de cabeça 
periódica acompanhada 
de náuseas e vômito, 
frequentemente unilateral.

en.xer.ga sf. Catre, cama 
pobre; colchão rústico.

en.xer.gão sm. Estrado de 
arame nas camas; certo tipo 
de colchão de palha que se 
usa embaixo do colchão da 
cama.

en.xer.gar vt. Entrever; 
vislumbrar ao longe.

en.xer.tar vt. Fazer enxerto.
en.xer.to sm. Introdução de 

partes vivas de um vegetal no 
tronco de outro; transplante.

en.xo.fre sm. Elemento 
químico.

en.xo.tar vt. Expulsar; 
afugentar; pôr para fora.

en.xo.val sm. Guarnição de 
roupas.

en.xo.va.lhar vt. Deslustrar; 
amarrotar.

en.xo.vi.a sf. Cárcere; 
masmorra; prisão.

en.xu.gar vt. Secar.
en.xur.ra.da sf. Torrente de 

chuvas.
en.xu.to  adj. Seco; magro.
é.pi.co adj. De epopeia; 

heroico.
e.pi.de.mi.a sf. Doença 

contagiosa que ataca muitas 
pessoas ao mesmo tempo.

e.pi.der.me sf. Camada celular 
não irrigada que cobre a 
derme e com ela forma a 
pele.

e.pí.gra.fe sf. Inscrição; título ou 
frase que serve de tema a um 
assunto; frase ou divisa posta 
no frontispício ou capítulo 
de um livro, no início de um 
discurso.

e.pi.la.ção sf. Remoção dos 
pelos pela raiz; perda ou 
remoção dos pelos ou 
cabelos por qualquer motivo.

e.pi.lep.si.a sf. Afecção nervosa 
crônica caracterizada por 
breves ataques convulsivos, 
com perda dos sentidos.

e.pí.lo.go sm. Conclusão; 
desfecho; fim.

e.pis.co.pal adj. Próprio ou 
relativo a bispo.

e.pi.só.dio sm. Fato acessório; 
incidente.

e.pís.to.la sf. Carta; missiva.
e.pi.tá.fio sm. Inscrição tumular.
e.pi.te.tar vt. Aplicar epíteto.
e.pí.te.to sm. Cognome; 

apelido.
e.pí.to.me sm. Sinopse; 

compêndio; abreviação; 
resumo.

é.po.ca sf. Era; período; data.
e.po.pei.a (éi) sf. Poema longo 

acerca de tema grandioso e 
heroico.

e.qua.ção sf. Expressão de 
igualdade.

e.qua.dor sm. Círculo máximo 
da esfera terrestre.

e.quâ.ni.me adj. Reto; 
imparcial.

e.ques.tre (ü) adj. Concernente 
a cavalaria ou cavaleiro.

e.qui.da.de (ü) sf. Igualdade.
e.quí.deo (ü) adj. Relativo ou 

semelhante a cavalo.
e.qui.dis.tan.te (ü) adj. Que 

dista igualmente.
e.qui.li.bra.do adj. Que está em 

equilíbrio; sensato.
e.qui.li.brar vt. e vp. Pôr(-se) 

ou manter(-se) em equilíbrio; 
contrabalançar, compensar;  
sustentar(-se); aguentar(-se).

e.qui.lí.brio sm. Estado de 
um corpo sustido por forças 
opostas e iguais.

e.qui.no (ü) adj. Cavalar.
e.qui.nó.cio sm. Ponto da 

órbita terrestre em que a 
duração da noite é igual à 
do dia.

e.qui.pa.gem sf. Aprestos; 
bagagem; comitiva; tripulação 
de navio ou avião.

e.qui.pa.men.to sm. Ato de 
equipar(-se); equipagem.

e.qui.par vt. Guarnecer, prover 
do necessário; aprestar, 
apetrechar.

e.qui.pa.rar vt. Comparar; 
igualar.

e.qui.pe sf. Conjunto de 
pessoas para um mesmo fim.

e.qui.va.ler vt. e p. Ser igual no 
valor, peso, força, natureza, 
finalidade.

e.qui.vo.car vt. e p. Enganar-
se.

e.quí.vo.co sm. Engano; adj. 
duvidoso; suspeito.

e.ra sf. Época; período.
e.rá.rio sm. O tesouro público.
e.re.ção sf. Ato de erigir, de 

erguer(-se); restr. estado do 
pênis ereto.

e.re.mi.ta s2g. Pessoa que vive 
em retiro no ermo; solitário.

e.re.to adj. Erguido; levantado; 
aprumado.

er.guer vt. Levantar; pôr em 
pé; erigir.

er.gui.do adj. Levantado; alto.
e.ri.çar vt. Arrepiar; ouriçar.
e.ri.gir vt. Erguer um edifício ou 

uma estátua.
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er.mar vt. Reduzir a ermo; 
despovoar.

er.mi.da sf. Capela em lugar 
ermo; igreja rústica.

er.mo sm. Lugar sem 
habitantes; deserto; 
descampado; adj. solitário, 
desabitado, deserto.

e.ro.si.vo adj. Que corrói; 
corrosivo; causticante.

e.ró.ti.co adj. Do amor; sensual; 
lúbrico.

er.ra.do adj. Que está em erro.
er.ran.te adj. Que erra; 

vagabundo; que vagueia.
er.rar vt. e i. Cometer erro; 

enganar-se; vaguear.
er.ra.ta sf. Num livro, relação 

dos erros e devidas 
correções; corrigenda.

er.ro sm. Ilusão; engano.
er.rô.neo adj. Errado; falso.
e.ruc.ta.ção sf. Arroto.
e.ru.di.ção sf. Instrução variada 

e profunda.
e.ru.di.to sm. O que tem grande 

saber.
e.rup.ção sf. Emissão violenta.
er.va sf. Planta vivaz de caule 

tenro.
ES Sigla do Estado do Espírito 

Santo.
es.ba.fo.ri.do adj. Ofegante.
es.ba.fo.rir-se vp. Ficar 

ofegante; sem alento.
es.ban.da.lhar vt. Fazer em 

trapos, esfarrapar; fazer em 
pedaços; despedaçar; vp. 
dispersar; perverter-se.

es.ban.ja.dor adj. e sm. 
Gastador; perdulário.

es.ban.jar vt. Dissipar.
es.bar.rar vt. Fazer parar (o 

cavalo); atirar; lançar; topar; 
ir de encontro; tropeçar; 
encontrar por acaso.

es.bel.to adj. Elegante; airoso.
es.bo.çar vt. Delinear.
es.bo.ço sm. Primeiro 

delineamento de um 
desenho, pintura, gravura, 
escultura, etc.

es.bo.fe.te.ar vt. Dar bofetadas.
es.bor.do.ar vt. Espancar com 

bordão.

es.bo.ro.ar vt. Reduzir a pó.
es.bor.ra.char vt. Esmagar; 

pisar; rebentar.
es.bra.ce.jar vt. Agitar muito os 

braços; bracejar.
es.bran.qui.ça.do adj. Quase 

branco; alvacento.
es.bra.se.ar vt. Pôr em brasa; 

inflamar-se.
es.bra.ve.jar vi. Vociferar.
es.bu.ga.lha.do adj. Diz-se 

dos olhos muito salientes ou 
arregalados.

es.bu.ga.lhar vt. Arregalar os 
olhos.

es.bu.lhar vt. Despojar; 
espoliar; roubar.

es.bu.ra.car vt. Abrir buracos 
em.

es.ca.be.la.do adj. 
Despenteado.

es.ca.be.lo sm. Banquinho para 
descansar os pés.

es.ca.bro.so adj. Áspero; difícil; 
pedregoso; imoral.

es.ca.da sf. Série de degraus 
para subir ou descer.

es.ca.da.ri.a sf. Série de 
escadas.

es.ca.la sf. Ato ou efeito 
de escalar; medida 
graduada; a indicação 
das proporções entre as 
medidas e distâncias de um 
desenho, mapa ou planta 
e as medidas e distâncias 
reais correspondentes; 
Apontamento que indica 
a ordem de serviço para 
cada indivíduo; pontos, 
graus, níveis sucessivos 
numa série; graduação; 
categoria; hierarquia; paradas 
sucessivas de navio ou avião 
em determinados portos ou 
aeroportos; sucessão de 
sons; notas musicais.

es.ca.la.da sf. Ação de escalar.
es.ca.lão sm. Degraus (de 

escada); plano; nível; 
categoria.

es.ca.lar vt. Subir montanha 
ou elevação íngreme; subir 
por etapas; designar para 
serviço em hora ou lugar 
determinados; designar para 
integrar uma equipe.

es.cal.dar vt. Queimar com 
líquido fervente.

es.ca.ler sm. Pequeno barco 
para serviço de navio.

es.cal.pe.lar vt. Dissecar com 
escalpelo; arrancar a pele 
do crânio.

es.cal.pe.lo sm. Instrumento 
para operações.

es.ca.ma sf. Lâmina óssea de 
muitos peixes e mamíferos.

es.ca.mar vt. Tirar as escamas.
es.ca.mo.te.ar vt. Furtar com 

sutileza; fazer desaparecer 
sem que se perceba.

es.can.ca.rar vt. Abrir 
completamente.

es.can.da.li.zar vt. Causar 
escândalo; melindrar.

es.cân.da.lo sm. Coisa 
contrária à moral, vergonha.

es.can.ga.lhar vt. Estragar.
es.ca.nho.ar vt. Barbear pela 

segunda vez contra o pelo.
es.ca.ni.fra.do adj. Muito 

magro.
es.can.tei.o sm. Córner; cada 

um dos cantos do campo.
es.can.ti.lhão sm. Medida.
es.ca.pa.da sf. Fuga 

precipitada.
es.ca.par vi. Livrar-se de 

perigo; fugir.
es.ca.pa.tó.ria sf. Subterfúgio.
es.ca.pe sm. Evasão; refúgio.
es.ca.pu.lir vi. Fugir; escapar.
es.ca.ra.fun.char vt. Remexer.
es.ca.ra.mu.ça sf. Desordem; 

contenda; briga.
es.car.céu sm. Alarido; gritaria; 

barulho.
es.car.men.tar vt. Repreender 

rigorosamente; castigar.
es.car.ne.cer vt. Fazer 

escárnio; zombar de; troçar.
es.cár.nio sm. Zombaria; mofa; 

troça.
es.car.pa sf. Ladeira íngreme.
es.car.par vt. Tornar íngreme.
es.car.ra.dei.ra sf. Vaso em que 

se escarra.
es.car.ra.pa.char vt. Abrir muito 

as pernas.
es.car.rar vt. e i. Expelir o 

escarro.
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es.car.ro sm. Mucopurulência 
eliminada pela boca.

es.cas.se.ar vi. Minguar; faltar.
es.cas.sez sf. Míngua; falta.
es.ca.to.lo.gi.a sf. Ramo da 

Teologia que trata sobre 
a morte, o Juízo Final, o 
Paraíso e o Inferno; tratado 
sobre os excrementos.

es.ca.var vt. Fazer escavação; 
cavar à volta; tirar terra de; 
esburacar; fig. escarafunchar, 
pesquisar.

es.cla.re.cer vt. Tornar claro; 
tornar compreensível; 
elucidar; dar esclarecimento 
a; .

es.co.ar vt. Filtrar; coar; vp. 
esvaziar-se.

es.coi.ce.ar vt. Dar coices.
es.col sm. O mais distinto; elite.
es.co.la sf. Estabelecimento de 

ensino; doutrina.
es.co.la.do adj. Sabido; ladino.
es.co.lar sm. Concernente à 

escola; aluno.
es.co.lha sf. Eleição; seleção.
es.co.lher vt. Eleger; preferir; 

selecionar; optar.
es.co.lho sm. Rochedo à flor 

d’água; perigo; obstáculo.
es.col.ta sf. Acompanhamento 

(policiais, guarda-costas, etc.) 
designado para acompanhar 
ou defender pessoas ou 
coisas.

es.col.tar vt. Acompanhar para 
defender ou guardar; seguir 
junto de.

es.com.bros sm. pl. Ruínas, 
destroços.

es.con.der vt. Pôr em lugar 
oculto; disfarçar.

es.con.de.ri.jo sm. Sítio onde 
se oculta pessoa ou coisa.

es.con.ju.rar vt. Desconjurar; 
amaldiçoar; exorcismar.

es.con.so adj. Escondido; 
inclinado; abscôndito.

es.co.po sm. Alvo; objetivo.
es.co.ra sf. Arrimo; amparo.
es.co.rar vt. Apoiar; sustentar.
es.cor.char vt. Tirar a casca; 

esfolar; cobrar preço 
excessivo, explorar.

es.co.re sm. Contagem; placar.
es.có.ria sf. Resíduo de fusão; 

borra; ralé.
es.co.ri.ar vt. Esfolar; purificar.
es.cor.ra.çar vt. Expulsar.
es.cor.re.ga.dor adj. Que 

escorrega; sm. plano 
inclinado para as crianças se 
divertirem escorregando.

es.cor.re.gão sm. Ato de 
escorregar; escorregadela.

es.cor.re.gar vi. Resvalar; 
cometer erros.

es.cor.rei.to adj. São; sem 
defeito; correto.

es.cor.rer vt. Deixar correr um 
líquido; vi. pingar.

es.co.tei.ris.mo ou es.co.
tis.mo sm. Associação 
educativa, instituída em 
1908 pelo general inglês 
Baden Powell (1857-1941), 
visando estimular os jovens 
a uma vida sadia e a um 
comportamento baseado em 
valores éticos.

es.co.va sf. Utensílio de 
madeira guarnecido de pelos.

es.co.va.de.la sf. Ato de 
escovar 

es.co.var vt. Limpar com 
escova.

es.cra.vi.dão sf. Condição de 
escravo; cativeiro.

es.cra.vi.zar vt. Reduzir a 
escravo; oprimir.

es.cra.vo adj. e sm. Que, ou 
o que está sob o absoluto 
domínio de outrem.

es.cre.te sm. fut. Seleção.
es.cre.ver vt. Representar por 

letras; redigir cartas.
es.cri.ta sf. Representação de 

palavras por meio de sinais; 
ato de escrever; caligrafia.

es.cri.to sm. Papel com escrita; 
documento; título; escritura; 
adj. representado por letras 
ou pela escrita.

es.cri.tor sm. Autor de obras 
literárias ou científicas.

es.cri.tó.rio sm. Gabinete; sala 
de trabalho.

es.cri.tu.ra sf. Documento 
autêntico de um contrato.

es.cri.tu.ra.ção sf. Conjunto de 
registros da contabilidade de 
uma casa comercial.

es.cri.tu.rar vt. Fazer a 
escrituração.

es.cri.tu.rá.rio sm. Guarda-
livros; funcionário.

es.cri.va.ni.nha sf. Mesa para 
escrever; secretária.

es.cri.vão sm. Oficial civil.
es.cro.to sm. Pele que envolve 

os testículos.
es.crú.pu.lo sm. Receio de 

errar; cuidado minucioso.
es.cru.tar vt. Investigar; sondar; 

pesquisar.
es.cru.tí.nio sm. Ação de 

escrutinar; votação de urna.
es.cu.dar vt. Defender; 

proteger; apoiar-se.
es.cu.de.ri.a sf. Empresa 

proprietária de carros de 
corrida, com equipes de 
pilotos e técnicos; equipe 
que participa de corrida de 
automóvel, gincana, etc.

es.cu.do sm. Arma defensiva; 
peça de brasão; moeda 
portuguesa.

es.cul.pir vt. Entalhar.
es.cul.tor sm. Artista que faz 

esculturas.
es.cul.tu.ral adj. De formas 

perfeitas.
es.cu.ma sf. Espuma; baba.
es.cu.mar vt. e  vi. Espumar.
es.cu.re.cer vt. Tornar escuro; 

fazer diminuir a luz; apagar o 
brilho de; turvar; transtornar; 
vi. anoitecer.

es.cu.ri.dão sf. Falta de 
claridade.

es.cu.ro adj. Sem luz; sombrio.
es.cu.sa sf. Desculpa; razão.
es.cu.sar vt. Desculpar.
es.cu.so adj. Escondido; 

secreto; desonesto.
es.cu.ta sf. Ato de escutar; 

pessoa que escuta; lugar 
onde se escuta; pessoa 
encarregada de escutar 
as conversas alheias; sm. 
dispositivo para interceptar 
conversas telefônicas.

es.cu.tar vt. Dar atenção.
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es.drú.xu.lo adj. Proparoxítono; 
pop. esquisito, extravagante.

es.fa.ce.lar vt. Causar esfacelo 
a; destruir; estragar.

es.fa.ce.lo sm. Ruína; estrago.
es.fai.mar vt. Atormentar com 

fome; esfomear.
es.fal.far vt. e p. Cansar muito; 

extenuar.
es.fa.que.ar vt. Ferir com faca.
es.fa.re.lar vt. Esmigalhar; vp. 

esboroar-se.
es.far.ra.pa.do adj. Roto.
es.far.ra.par vt. Rasgar; 

dilacerar.
es.fe.ra sf. Bola; globo.
es.fé.ri.co adj. Redondo.
es.fe.ro.grá.fi.ca adj. e sf. Diz-

se de, ou caneta que tem na 
ponta uma esfera de metal.

es.fin.ge sf. Monstro lendário 
com cabeça humana e corpo 
de leão.

es.fo.lar vt. Tirar a pele a; 
arranhar.

es.fo.lhar vt. Tirar as folhas a.
es.fo.me.a.do adj. Cheio de 

fome.
es.for.ça.do adj. Trabalhador.
es.for.çar vt. Dar forças a; fazer 

esforço.
es.fre.ga sf. Ato de esfregar; 

pop. repreensão.
es.fre.gão sm. Pano para 

esfregar, limpar ou lustrar.
es.fre.gar vt. Fazer fricção; 

coçar.
es.fri.ar vt. Arrefecer; vi. fig. 

perder o entusiasmo.
es.fu.ma.çar vt. Encher de 

fumaça; enegrecer.
es.fu.zi.ar vt. Sibilar; zumbir.
es.ga.nar vt. Estrangular; 

sufocar; asfixiar.
es.ga.ni.çar vt. Tornar a voz 

esganiçada, aguda.
es.gar sm. Careta; trejeito.
es.gra.va.tar vt. Remexer a 

terra; esgaravatear.
es.gar.çar vi. Desfiar(-se).
es.ga.ze.a.do adj. Espantado 

como louco (os olhos).
es.go.ta.men.to sm. 

Extenuação.

es.go.tar vt. Esvaziar até a 
última gota; consumir.

es.go.to sm. Cano de despejo.
es.gri.ma sm. Jogo de florete.
es.gri.mir vt. e i. Jogar esgrima.
es.guei.rar-se vp. Retirar-se 

sorrateiramente.
es.gue.lha sf. Viés.
es.gui.char vt. e i. Fazer jorrar 

por um orifício.
es.gui.cho sm. Jato de líquido.
es.gui.o adj. Alto; delgado.
es.ma.e.cer vi. Perder a cor.
es.ma.gar vt. Comprimir, 

achatando; aniquilar.
es.mal.te sm. A substância 

branca dos dentes; 
substância vítrea.

es.me.ral.da sf. Pedra preciosa 
de cor verde.

es.me.rar vt. e p. Fazer com 
esmero; apurar; extremar.

es.me.ro sm. Apuro; requinte.
es.mi.ga.lhar vt. Reduzir a 

migalhas, a partes ínfimas.
es.mi.u.çar vt. Dividir em partes 

pequeninas.
es.mo sm. Cálculo aproximado; 

el. da loc. adv. a esmo: ao 
acaso.

es.mo.la sf. O que se dá por 
caridade, compaixão.

es.mo.lar vi. Mendigar.
es.mo.ler sm. e adj. Caridoso; 

caritativo; que dá esmolas; 
pop. mendigo.

es.mo.re.cer vt. e i. Fazer 
perder o ânimo.

es.mur.rar vt. Dar murros.
es.no.bar vi. Proceder com 

esnobismo; exibir-se.
es.no.bis.mo sm. Admiração 

excessiva pelo que está em 
voga; exagerado sentido de 
superioridade; sofisticação 
exagerada; exagero em 
demonstrar o que possui; 
exibição; ostentação.

e.sô.fa.go sm. Canal que vai da 
faringe ao estômago.

es.pa.çar vt. Deixar espaço.
es.pa.ço sm. Intervalo; duração; 

amplidão.

es.pa.da sf. Lâmina de ferro 
comprida e pontiaguda.

es.pa.da.ú.do adj. Encorpado.
es.pa.gue.te sm. Macarrão 

delgado e sem furo.
es.pai.re.cer vt. Distrair.
es.pal.dar sm. Costas altas de 

assento (cadeira, etc.).
es.pa.lha.fa.to sm. Barulho; 

ostentação; estardalhaço.
es.pa.lhar vt. Dispersar; 

divulgar; difundir.
es.pal.mar vt. Aplanar; dilatar; 

distender.
es.pa.na.dor sm. Utensílio para 

limpeza de pó, feito de penas 
ou tiras de pano, plástico, etc.

es.pa.nar vt. Sacudir o pó de.
es.pan.car vt. Agredir com 

pancadas; bater.
es.pan.ta.do adj. Admirado.
es.pan.ta.lho sm. Boneco 

para afugentar aves, nas 
plantações; judas.

es.pan.tar vt. Afugentar; vp. 
ficar admirado.

es.pan.to sm. Susto; pasmo.
es.pa.ra.dra.po sm. Fita ou 

faixa adesiva usada para 
conservar o curativo no lugar.

es.par.gir vt. Difundir; espalhar; 
borrifar.

es.par.ra.mar vt. Espalhar; 
dispersar.

es.par.re.la sf. Logro; cilada.
es.par.so adj. Disperso; 

espargido; esparramado.
es.par.ti.lho sm. Colete armado 

com barbatanas.
es.pas.mo sm. Contração 

convulsiva dos músculos.
es.pas.mó.di.co adj. Relativo a 

espasmo.
es.pa.ti.far vt. Espedaçar.
es.pá.tu.la sf. Espécie de faca 

larga e sem corte.
es.pa.ven.tar vt. Assustar.
es.pa.ven.to sm. Susto; temor.
es.pa.vo.ri.do adj. Aterrado.
es.pa.vo.rir vt. e p. Causar 

pavor; assustar.
es.pe.ci.al adj. Exclusivo; 

particular; excelente.
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es.pe.ci.a.li.da.de sf. Trabalho 
ou profissão de cada um.

es.pe.ci.a.li.za.ção sf. Ato de 
especializar.

es.pe.ci.a.li.zar-se vp. Adotar 
uma especialidade.

es.pé.cie sf. Divisão de gênero; 
qualidade; natureza.

es.pe.ci.fi.car vt. Pormenorizar.
es.pe.cí.fi.co adj. Exclusivo; 

sm. remédio especial.
es.pé.ci.me sm. Exemplar 

representativo de uma 
espécie; amostra; modelo; 
exemplo.

es.pec.ta.dor sm. Indivíduo 
que assiste a um espetáculo 
ou que vê qualquer ato; 
testemunha.

es.pec.tro sm. Fantasma; 
aparição.

es.pe.cu.la.ção sf. Ação 
ou efeito de especular; 
investigação; sondagem; 
pesquisa, exploração.

es.pe.cu.lar vt. Observar; 
analisar atenta e 
minuciosamente; averiguar; 
pesquisar; prevalecer-se de 
certa posição ou circunstância 
para tirar partido ou proveito; 
int. meditar; refletir; explorar 
os negócios, visando apenas 
a lucros; adj. relativo a 
espelho.

es.pe.da.çar vt. Despedaçar.
es.pe.lhar vt. Refletir como um 

espelho.
es.pe.lho sm. Vidro polido 

e estanhado que reflete a 
imagem  de  objetos.

es.pe.lun.ca sf. Caverna; lugar 
imundo.

es.pe.ra sf. Ato de esperar; 
cilada.

es.pe.ran.ça sf. Confiança.
es.pe.rar vt. Estar à espera de; 

vi. demorar-se.
es.per.di.çar vt. Desperdiçar.
es.per.dí.cio sm. Desperdício.
es.per.ma sm. Líquido 

fecundante produzido pelos 
órgãos genitais masculinos; 
sêmen.

es.per.ne.ar vi. Agitar com 
violência as pernas.

es.per.ta.lhão sm. Ladino; 
velhaco; malandro.

es.per.tar vt. Tornar esperto; 
despertar; animar; reanimar.

es.per.te.za sf. Astúcia; 
agudeza.

es.per.to adj. Vivo; ladino; 
entendido; sabido.

es.pes.sar vt. Engrossar.
es.pes.su.ra sf. Grossura.
es.pe.ta.cu.lar adj. Aparatoso.
es.pe.tá.cu.lo sm. 

Representação teatral; 
escândalo.

es.pe.tar vt. Furar com espeto.
es.pe.to sm. Vareta pontuda de 

ferro ou madeira com que se 
assa frango, carne, etc.

es.pe.vi.ta.do adj. Vivo; loquaz.
es.pe.vi.tar vt. Aparar a torcida 

do candeeiro; ativar, avivar.
es.pe.zi.nhar vt. Humilhar.
es.pi.a sm. Agente secreto; 

espião.
es.pi.ão sm. Agente secreto 

especialmente contratado 
para observar o que se passa 
e dar informações; espia.

es.pi.ar vt. Observar 
ocultamente; espionar; 
esperar; bras. observar; olhar.

es.pi.ca.çar vt. Ferir com o 
bico (as aves); picar com 
instrumento pontudo; furar; 
instigar; magoar.

es.pi.char vt. Estender.
es.pí.cu.lo sm. Ponta; ferrão.
es.pi.ga sf. Parte das 

gramíneas onde se formam 
os grãos; fig. maçada.

es.pi.ga.do adj. Crescido; alto.
es.pi.na.frar vt. Repreender 

asperamente.
es.pi.na.fre sm. Hortaliça 

comestível.
es.pin.gar.da sf. Arma de fogo 

de cano longo, portátil.
es.pi.nha sf. A coluna vertebral, 

ossos peixe; borbulha na 
pele, em especial no rosto.

es.pi.nho sm. A parte aguda 
de qualquer vegetal; fig. 
dificuldade.

es.pi.o.na.gem sf. Ato de 
espionar; serviço de espião.

es.pi.o.nar vt. Investigar como 
espião; espreitar às ocultas.

es.pi.ral sf. Curva cujos pontos, 
obedecendo a determinadas 
leis matemáticas, afastam-se 
contínua e uniformemente 
de um ponto fixo; adj. em 
forma de espiral ou caracol; 
espiralado.

es.pi.ri.tei.ra sf. Fogareiro a 
álcool.

es.pi.ri.tis.mo sm. Crença nas 
comunicações com as almas 
dos mortos.

es.pí.ri.to sm. Alma; entidade 
sobrenatural ou imaginária; 
engenho; graça, humor; 
ânimo, índole; ideia, 
pensamento.

es.pi.ri.tu.al adj. Místico.
es.pi.ri.tu.o.so adj. Que 

tem espírito ou graça; que 
(bebida) contém álcool.

es.pir.rar vt. Dar espirros.
es.pir.ro sm. Expiração súbita e 

estrepitosa.
es.pla.na.da sf. Terreno plano e 

descoberto; terraço.
es.plan.de.cer vi. 

Resplandecer.
es.plên.di.do adj. Suntuoso; 

grandioso; magnífico.
es.plen.dor sm. Grande brilho.
es.plim sm. Tédio de tudo; 

melancolia.
es.po.le.ta sf. Artefato que 

detona a carga de uma arma 
de fogo.

es.po.li.a.ção sf. Ato ou efeito 
de espoliar; esbulho; saque; 
roubo; fraude.

es.pó.lio sm. Conjunto de 
bens, posses, etc. deixados 
por alguém que morreu; o 
que foi espoliado de alguém; 
esbulho; desapropriação; 
roubo; saque.

es.po.li.ar vt. Privar alguém de 
bens ou direitos legítimos; 
esbulhar; despojar; roubar; 
desapropriar por violência ou 
por fraude.

es.pon.ja sf. Substância leve e 
porosa proveniente de certos 
animais marinhos ou de água 
doce; substância artificial 
análoga à da esponja; pop. 
beberrão.
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es.pon.sais sm. pl. Promessa 
recíproca de casamento.

es.pon.tâ.neo adj. Feito 
voluntariamente.

es.po.ra sf. Peça pontiaguda 
para instigar a montaria.

es.po.re.ar vt. Excitar com as 
esporas; estimular.

es.por.te sm. Prática de 
exercícios físicos.

es.por.tis.ta adj. e s2g. Cultor 
de esportes.

es.po.sa sf. A mulher em 
relação ao marido.

es.po.sar vt. Desposar; adotar.
es.po.so sm. Marido.
es.prai.ar vt. Lançar à praia; 

alastrar; derramar; estender.
es.pre.gui.çar vp. Estirar os 

braços, bocejando.
es.prei.tar vt. Vigiar; espiar.
es.pre.mer vt. Extrair o suco; 

apurar.
es.pu.ma sf. Escuma.
es.pu.ma.dei.ra sf. Utensílio de 

cozinha.
es.qua.dra sf. Divisão de uma 

companhia de infantaria; 
número total de navios de 
guerra que um país possui; 
grupamento de navios de 
guerra em missão de guerra.

es.qua.drão sm. Seção de 
regimento de cavalaria; 
grupamento de navios de 
guerra ou de aviões do 
mesmo tipo.

es.qua.drar vt. Pôr em 
esquadro.

es.qua.dri.a sf. Ângulo reto; 
corte ou construção feita 
em ângulo reto; conjunto de 
obras de marcenaria.

es.qua.dri.lha sf. Flotilha; 
grupamento de aeronaves.

es.qua.dri.nhar  vt. Pesquisar.
es.qua.dro sm. Instrumento 

para tirar perpendiculares.
es.quá.li.do adj. Sujo, sórdido; 

macilento; lívido.
es.quar.te.jar vt. Dilacerar.
es.que.cer vt. e p. Olvidar; 

omitir; descuidar-se.

es.que.le.to sm. Armação 
óssea que forma o corpo dos 
animais vertebrados.

es.que.ma sm. Resumo.
es.quen.tar vt. Aquecer; irritar; 

enfurecer.
es.quer.da sf. Lado oposto 

ao direito; mão esquerda; 
canhota;  conjunto ou 
coalizão de grupos políticos 
empenhados na defesa ou 
instituição de uma ordem 
social baseada em princípios 
de igualdade, ampla 
participação e reforma.

es.quer.do adj. Oposto ao 
direito; canhoto; desajeitado.

es.qui sm. Patim comprido para 
deslizar sobre neve ou água; 
esporte praticado com esquis.

es.qui.fe sm. Certo tipo de 
embarcação pequena; 
ataúde; caixão.

es.qui.mó s2g. Habitante de 
terras árticas (em especial 
do Canadá setentrional, 
Alasca, Groenlândia e Sibéria 
oriental); sm. cada uma 
das línguas faladas pelos 
esquimós; adj. relativo aos 
esquimós ou às suas línguas.

es.qui.na sf. Cunha; canto 
exterior; canto onde duas vias 
públicas se encontram.

es.qui.si.ti.ce sf. 
Excentricidade.

es.qui.si.to adj. Extravagante; 
excelente; rabugento.

es.qui.var vt. Evitar com 
desprezo ou receio; vp. 
afastar-se por desprezo ou 
receio; escapar-se.

es.qui.vo adj. Arredio.
es.sa pron. dem. Feminino de 

esse; sf. catafalco.
es.se pron. dem. Designa 

pessoa próxima daquele com 
quem falamos.

es.sên.cia sf. Natureza das 
coisas; substância; ideia 
principal (de um artigo, 
ensaio, etc.); espírito; a 
existência; óleo aromático.

es.sen.ci.al adj.2g. Relativo 
a essência; importante; 
indispensável; sm. o ponto 
mais importante.

es.ta pron. dem. Feminino 
de este.

es.ta.ba.na.do adj. Estouvado.
es.ta.be.le.cer vt. Instituir; 

fundar; determinar.
es.ta.be.le.ci.men.to sm. 

Instituição; casa comercial.
es.ta.bi.li.da.de sf. Qualidade 

de estável; firmeza; 
consolidação; garantia de 
permanência no emprego.

es.ta.bi.li.zar vt. Tornar estável.
es.tá.bu.lo sm. Estrebaria.
es.ta.ca sf. Peça alongada de 

madeira, metal, concreto, 
etc., com uma das 
extremidades aguçadas, que 
se crava no chão e se presta 
a diversos fins.

es.ta.ção sf. Lugar onde param 
os trens; quadra do ano.

es.ta.car vt. Firmar com 
estacas; vi. quedar imóvel.

es.ta.ci.o.nar vt. Permanecer; 
vi. não progredir.

es.ta.da sf. Permanência; 
tempo durante o qual alguém 
se demora em algum lugar.

es.ta.di.a sf. Prazo de parada 
dos navios em um porto, 
para carga e descarga; 
permanência de avião no 
aeroporto ou hangar,  de 
automóvel, ônibus, etc. em 
garagem ou estacionamento; 
estada permanência.

es.tá.dio sm. Campo para jogos 
esportivos; estágio; fase; 
etapa.

es.ta.dis.ta sm. Homem ou 
mulher de Estado; diplomata.

es.ta.do sm. Situação; conjunto 
de poderes políticos de 
um país; governo; divisão 
territorial.

es.ta.du.al adj. Aquilo que 
pertence ao Estado.

es.ta.fa sf. Cansaço; fadiga; 
esgotamento nervoso.

es.ta.far vt. Cansar; fatigar; 
importunar; enfastiar 
excessivamente.

es.ta.fer.mo sm. Basbaque; 
inútil; estorvo.

es.ta.fe.ta sm. Entregador de 
telegramas, cartas etc.
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es.tag.fla.ção sf. Palavra que 
designa a estagnação das 
atividades econômicas de um 
país e a consequente inflação 
dos preços.

es.tá.gio sm. Aprendizado de 
especialização; situação 
transitória, de preparação.

es.tag.nar vt. Fazer estancar 
(qualquer líquido); tornar 
inerte; paralisar; empoçar (a 
água); vp. não circular; não 
correr.

es.ta.la.gem sm. Hospedaria.
es.ta.lar vi. Provocar estalos; 

crepitar; fender-se; frigir 
(ovos).

es.ta.lei.ro sm. Lugar onde 
se constroem ou reparam 
navios.

es.ta.lo sm. Crepitação, 
pequeno estampido; som 
breve e seco de algo que se 
quebra de repente.

es.ta.me sm. bot. Órgão 
masculino da flor.

es.tam.pa sf. Imagem 
impressa, figura; desenho; fig. 
aparência; aspecto.

es.tam.par vt. Lavrar; gravar; 
modelar; marcar, assinalar.

es.tam.pi.do sm. Detonação.
es.tam.pi.lha sf. Selo do 

Tesouro para recibos, etc.
es.tam.pi.lhar vt. Afixar 

estampilha em documentos.
es.tan.car vt. Fazer cessar o 

corrimento de um líquido; 
vedar; pôr fim a; exaurir, 
esgotar.

es.tân.cia sf. Fazenda de 
criação; sítio; estação de 
água mineral; lugar onde se 
permanece por algum tempo; 
residência; mansão; conjunto 
de versos que, em geral, têm 
sentido completo; estrofe.

es.tan.ci.ar vi. Fazer estância; 
parar para descanso.

es.tan.dar.te sm. Bandeira 
militar; distintivo; insígnia.

es.tan.de sm. Área onde se 
expõem produtos ou artigos 
para vendas, nas feiras de 
exposição.

es.ta.nho sm. Metal branco-
prateado, maleável e dúctil; 
símbolo: Sn..

es.tan.te sf. Armário com 
prateleiras.

es.ta.pa.fúr.dio adj. Esquisito; 
excentrico; singular.

es.tar v. pred. Ser; permanecer; 
existir; ficar ; permanecer; 
vestir; dedicar-se; envolver-
se; comparecer; vt. circuns. 
achar-se; encontrar-
sepresenciar; ter disposição; 
haver; existir; vt. consistir, 
resistir; basear-se; atingir 
certo preço; concordar; 
assentar; ajustar-se.

es.tar.da.lha.ço sm. 
Espalhafato.

es.tar.re.cer vt. Apavorar, 
assustar.

es.ta.tal adj.2g. Do Estado 
(país); sf. empresa 
pertencente ao Estado.

es.ta.te.la.do adj. Estendido no 
chão; imobilizado; parado; 
imóvel; espantado, admirado.

es.ta.te.lar vt. Deixar atônito, 
espantado; atirar ou estender 
no chão; vp. estender-se ao 
comprido no chão.

es.tá.ti.co adj. Em repouso; 
imóvel; firme.

es.ta.tís.ti.ca sf. Conjunto 
de elementos numéricos 
relativos a um fato social.

es.tá.tua sf. Peça de escultura 
representativa da figura 
humana, de animais, etc.

es.ta.tu.á.ria sf. Arte de 
modelar estátuas.

es.ta.tu.ir vt. Decretar; ordenar; 
regulamentar.

es.ta.tu.ra sf. Tamanho de um 
ser vivo; fig. altura; grandeza; 
altitude.

es.ta.tu.to sm. Regulamento de 
uma associação.

es.tá.vel adj. Sólido; firme.
es.te (é) sm. Oriente.
es.te pron. dem. Designa 

pessoa ou objeto mais 
próximo de quem fala.

es.tei.o sm. Peça para escorar; 
arrimo.

es.tei.ra sf. Tapete feito 
de junco; porção de 
água revolvida que as 
embarcações deixam atrás de 
si; fig. rastro, trilha.

es.tên.cil sm. Papel parafinado 
destinado a reproduzir 
desenhos e textos, usado em 
mimeógrafos.

es.ten.der vt. Esticar; vp. 
alastrar-se.

es.te.no.gra.fi.a sf. Arte de 
escrever por abreviaturas.

es.te.nó.gra.fo O que escreve 
por estenografia.

es.ten.tó.reo adj. Muito forte 
(voz).

es.te.pe sf. Nome genérico da 
vegetação onde predominam 
plantas de pequeno porte, em 
especial gramíneas, e que 
se encontra em zonas frias e 
secas; pneu sobressalente.

es.ter.co sm. Estrume; sujeira.
es.té.reo adj. Forma reduzida 

de estereofônico.
es.te.re.o.fô.ni.co adj. Relativo 

à técnica de reproduir sons 
que se caracteriza por causar 
no ouvinte a impressão 
de que o som provém da 
fonte sonora que o originou 
(personagem de um filme, 
etc.).

es.te.re.o.ti.par vt. Imprimir 
pelo processo de estereotipia; 
reproduzir fielmente; tornar 
fixo, inalterável.

es.te.re.o.ti.pi.a sf. Processo 
de conversão de uma 
composição tipográfica numa 
chapa metálica inteiriça.

es.te.re.ó.ti.po sm. Clichê 
estereotípico; chavão; lugar-
comum; clichê.

es.té.ril adj. Improdutivo; infértil; 
infecundo; árido; inútil; vão.

es.te.ri.li.za.ção sf. Ato ou 
efeito de esterilizar.

es.te.ri.li.zar vt. Tornar estéril; 
livrar de micróbios; desinfetar.

es.ter.li.no adj. Relativo à libra 
(moeda inglesa); sm. a libra 
esterlina.

es.ter.no sm. Osso anterior do 
tórax e que se articula com as 
costelas.

es.ter.tor sm. Respiração rouca 
de moribundos.

es.té.ti.co adj. Belo; 
harmonioso nas formas.
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es.ti.a.gem sf. Escassez de 
águas em rios e fontes.

es.ti.ar vi. Cessar a chuva.
es.ti.bor.do sm. Lado direito 

do navio.
es.ti.car vt. Retesar; puxar.
es.tig.ma sm. Cicatriz que deixa 

uma ferida; marca; sinal; 
nota infamante; mancha na 
reputação; ferrete; biol. parte 
receptora dos grãos de pólen.

es.ti.le.te sm. Punhal de lâmina 
muito fina.

es.ti.lha.çar vt. Despedaçar.
es.ti.lha.ço sm. Lasca; 

fragmento; pedaço.
es.ti.lis.ta sm. Escritor notável 

pelo estilo; pessoa que 
desenha ou cria modelos ao 
gosto da moda.

es.ti.li.zar vt. Dar estilo a; 
redesenhar, modificando ou 
suprimindo determinadas 
linhas do desenho original.

es.ti.lo sm. Maneira de dizer, 
escrever, pintar, etc.

es.ti.ma sf. Apreço; amizade.
es.ti.mar vt. Ter estima a; 

avaliar o preço de.
es.ti.ma.ti.va sf. Avaliação.
es.ti.mu.lan.te adj. Excitante; 

sm. estímulo.
es.ti.mu.lar vt. Incitar; ativar; 

incentivar.
es.tí.mu.lo sm. Incentivo.
es.ti.o sm. Verão.
es.ti.o.lar vt. e i. Desfalecer.
es.ti.pen.di.ar vt. Assalariar.
es.ti.pên.dio sm. Salário; soldo.
es.ti.pu.lar vt. Convencionar; 

estabelecer condições.
es.ti.rão sm. Longo caminho.
es.ti.rar vt. Alongar; vp. deitar-

se ao comprido.
es.tir.pe sf. Raiz; linhagem.
es.ti.va sf. Serviço de carga e 

descarga de navios.
es.ti.va.dor sm. Carregador 

do cais.
es.to.ca.da sf. Golpe com a 

ponta da espada.
es.to.car vt. Formar estoque de; 

golpear com estoque.
es.to.far vt. Guarnecer de 

estofo; encher.

es.to.fo sm. Material de 
enchimento para sofás, etc.; 
bras. energia, fibra, firmeza.

es.toi.cis.mo sm. Rigidez de 
princípios.

es.toi.co (ói) adj. Austero; 
rígido.

es.to.jo sm. Caixa onde se 
guardam objetos ou joias.

es.to.ma.cal adj.2g. Relativo 
a estômago, bom para o 
estômago.

es.tô.ma.go sm. Órgão 
músculo-membranoso para 
quimificação de alimentos e 
que se situa entre o esôfago 
e o duodeno.

es.ton.te.ar vt. Perturbar.
es.to.pa sf. A parte mais 

grosseira do linho.
es.to.pa.da sf. Quantidade de 

estopa; fig. mancada.
es.to.que sm. Depósito de 

mercadorias; quantidade de 
mercadorias armazenadas 
em depósito, loja, etc.; 
espada longa e pontiaguda.

es.tor.cer vi. e i. Torcer com 
força.

es.tor.nar vt. Lançar em crédito 
(o que se lançava em débito) 
e vice-versa.

es.tor.no sm. Retificação 
de erro cometido pelo 
lançamento indevido de uma 
parcela em crédito ou débito 
e assentamento de quantia 
igual na conta oposta.

es.tor.ri.car vt. Torrar a ponto 
de queimar.

es.tor.var vt. Embaraçar.
es.tor.vo sm. Embaraço.
es.tou.rar vt. Estalar; vi. 

explodir; fig. zangar-se.
es.tou.va.do adj. Adoidado; 

imprudente.
es.trá.bi.co adj. e sm. Vesgo.
es.tra.ça.lhar vt. Dilacerar.
es.tra.da sf. Caminho público.
es.tra.do sm. A parte da cama 

onde se põe o colchão.
es.tra.gar vt. Destruir; 

desperdiçar; perverter.
es.tra.go sm. Deterioração; 

dano; avaria.

es.tran.gei.ro sm. e adj. Quem, 
ou o que procede de outra 
nação.

es.tran.gu.lar vt. Esganar; 
enforcar; sufocar.

es.tra.nhe.za sf. Admiração.
es.tra.nho adj. Esquisito; 

misterioso; alheio.
es.tra.ta.ge.ma sm. Ardil de 

guerra; astúcia.
es.tra.té.gia sf. Arte militar no 

traçado dos grandes planos 
de guerra.

es.tra.to sm. Disposição de 
nuvens em camadas.

es.tra.tos.fe.ra sf. A região mais 
alta da atmosfera.

es.tre.ar vt. Inaugurar, iniciar.
es.tre.ba.ri.a sf. Cavalariça.
es.tre.bu.char vi. Mover 

convulsivamente as pernas e 
os braços; debater-se.

es.trei.a (éi) sf. Inauguração.
es.trei.tar vt. Tornar  estreito; 

apertar.
es.trei.to adj. Apertado; sm. 

canal que liga dois mares.
es.tre.la sf. Astro que tem luz 

própria; destino; atriz.
es.tre.la.do adj. Coberto, cheio 

de estrelas; enfeitado; ornado 
es.tre.lar vt. Ornar de estrela; 

frigir (ovos); atuar (em filmes, 
etc.).

es.tre.ma.do adj. Demarcado.
es.tre.me.ção sm. Abalo súbito.
es.tre.me.cer vt. e i. Fazer 

tremer; abalar.
es.tré.pi.to sm. Estrondo; 

pompa.
es.tre.po.li.a sf. Peraltagem; 

desordem; conflito.
es.tres.sa.do adj. Com 

estresse; cansado, esgotado; 
debilitado; irritado; estafado.

es.tres.se sm. Conjunto de 
reações do organismo a 
agressões de ordem física, 
psíquica, infecciosa e outras 
capazes de perturbar-lhe 
o equilíbrio; esgotamento 
nervoso; estafa.

es.tri.a sf. Traço; aresta; sulco; 
pop. bruxa.
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es.tri.ar vt. Fazer estrias em.
es.tri.bar vt. e i. Firmar o pé 

no estribo.
es.tri.bi.lho sm. Verso repetido 

no fim de cada estrofe; refrão.
es.tri.bo sm. Peça que pende 

de cada lado da sela.
es.tri.den.te adj. Penetrante; 

sibilante.
es.tri.dor sm. Silvo; estrondo.
es.trí.du.lo adj. Vibrante; 

estridente; sibilante.
es.tri.lar vi. Zangar-se.
es.trin.gir vt. Apertar.
es.tri.to adj. Exato; rigoroso.
es.tro sm. Inspiração.
es.tro.fe sf. Grupo de versos.
es.troi.na (ói) adj. e s2g. 

Extravagante; boêmio.
es.tron.car vt. e i. Separar do 

tronco; destroncar.
es.tron.de.ar vi. Fazer 

estrondo; retumbar.
es.tron.do sm. Estampido; 

barulho; ostentação.
es.tro.pi.a.do adj. Mutilado.
es.tro.pi.ar vt. Mutilar; aleijar.
es.tru.gir vt. Estrondear; atroar.
es.tru.mar vt. Adubar; estercar.
es.tru.me sm. Substância para 

fertilizar a terra; adubo.
es.tru.tu.ra sf. Disposição e 

ordem das partes de um 
todo; composição; armação; 
esqueleto; arcabouço.

es.tu.ar vi. Ferver; aquecer 
muito; agitar-se (o mar); 
vibrar, pulsar.

es.tu.á.rio sm. Bacia de rio 
perto do mar; foz.

es.tu.dan.te s2g. Pessoa que 
estuda; aluno.

es.tu.dar vt. Aplicar a 
inteligência para aprender; 
aplicar-se à analise ou 
compreensão de; procurar 
fixar na memória; examinar 
atentamente; cursar 
determinada matéria; 
exercitar-se em.

es.tu.fa sf. Recinto fechado.
es.tu.far vt. Colocar em estufa.
es.tul.to adj. Tolo; néscio.

es.tu.pe.fa.ção sf. 
Entorpecimento; assombro; 
pasmo.

es.tu.pe.fa.to adj. Entorpecido; 
pasmado; atônito.

es.tu.pen.do adj. Maravilhoso.
es.tú.pi.do adj. Grosseiro; 

bruto; brutamontes.
es.tu.por sm. Entorpecimento 

da inteligência.
es.tu.que sm. Massa preparada 

com gesso, areia, etc.
es.tur.jão sm. Gênero de peixes 

de cuja ova se faz o caviar.
es.va.e.cer vt. Desvanecer, 

apagar; desfazer; dissipar; 
perder o ânimo; enfraquecer; 
enfatuar; tornar vaidoso.

es.va.ir vt. e p. Evaporar; 
dissipar; desfalecer.

es.va.zi.ar vt. Tornar vazio; 
evacuar, desocupar; despejar, 
esvaziar.

es.ver.de.ar vt. Tornar quase 
verde.

es.vo.a.çar vi. Voejar; flutuar 
ao vento.

e.ta.pa sf. Parada de tropas em 
marcha; parada; fase, estágio 
em que uma obra, campanha, 
empreendimento, etc. pode 
ser dividido.

etc. abrev. (do latim ìet coeteraî, 
que significa: ìe as demais 
coisasî) utilizada para evitar 
uma longa enumeração.

é.ter sm. Líquido incolor, volátil 
e inflamável, usado como 
solvente e anestésico; os 
espaços celestes.

e.té.reo adj. Relativo ao éter; 
celeste; puro, delicado; poét. 
muito alvo.

e.ter.ni.da.de sf. Vida eterna; 
imortalidade.

e.ter.ni.zar vt. Tornar eterno; vp. 
adquirir glória.

e.ter.no adj. Que dura para 
sempre; imortal.

é.ti.ca sf. Ciência da moral.
é.ti.co adj. Pertinente à moral.
e.tí.li.co adj. Qualificativo de 

álcool.
e.ti.que.ta sf. Cerimonial; 

regra; rótulo; marca (em 
mercadoria).

et.ni.a sf. Grupo humano 
biológica e culturalmente 
homogêneo; raça.

ét.ni.co adj. Relativo a raça ou 
povo; sm. idólatra, pagão.

eu pron. pes. Da primeira 
pessoa.

eu.fe.mi.a sf. Prece; oração.
eu.fe.mis.mo sm. Ato de 

substituir uma palavra ou 
expressão por outra que 
a suavize ou a torne mais 
polida, mais agradável.

eu.fo.ni.a sf. Som agradável.
eu.fô.ni.co adj. Que soa bem; 

melodioso; suave.
eu.fo.ri.a sf. Sensação de bem-

estar, de agradabilidade.
eu.ta.ná.sia sf. Morte calma, 

sem sofrimento; prática, 
contrária à lei, pela qual se 
provoca a morte  (de maneira 
indolor) de um paciente 
incurável para poupar-lhe 
sofrimento.

e.va.cu.ar vt. Desocupar; vi. 
defecar.

e.va.dir vt. e p. Evitar; escapar; 
fugir da prisão.

e.van.ge.lho sm. Doutrina de 
Cristo; cada um dos quatro 
livros do Novo Testamento.

e.van.gé.li.co adj. Do 
evangelho; pertencente ou 
relativo ao protestantismo; 
caritativo.

e.van.ge.li.zar vt. Pregar o 
evangelho.

e.va.po.rar vt. Converter em 
vapor; vi. desaparecer.

e.va.são sf. Fuga.
e.va.si.va sf. Pretexto, 

desculpa; escapatória; 
subterfúgio.

e.va.si.vo adj. Argucioso; que 
serve de subterfúgio.

e.ven.to sm. Acontecimento; 
acaso; eventualidade.

e.ven.tu.al adj. Casual; fortuito.
e.ver.ter vt. Destruir.
e.vi.dên.cia sf. Certeza 

manifesta; demonstração.
e.vi.den.te adj. Claro; 

manifesto; incontestável.
e.vi.tar vt. Desviar-se de; 

impedir.
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e.vi.tá.vel adj. Que pode ser 
evitado.

e.vo.car vt. Fazer aparecer, 
chamando por meio de 
esconjuros, invocações 
(espíritos, demônios, etc); 
chamar de algum lugar; trazer 
à imaginação.

e.vo.lar-se vp. Elevar-se 
voando; desaparecer; 
dissipar-se; evaporar-se; 
emanar;

e.vo.lu.ção sf. Desenvolvimento 
gradual de um acontecimento, 
doença, etc.

e.vo.lu.ir vi. Passar por uma 
série de transformações ou 
evoluções sucessivas.

e.vol.ver vi. Desenvolver 
gradualmente.

e.vul.são sf. Ato de extrair ou 
arrancar com violência.

e.xa.ção sf. Cobrança rigorosa 
de dívida ou de impostos; 
pontualidade; correção; 
exatidão, precisão.

e.xa.cer.bar vt. Tornar mais 
acerbo, mais intenso, mais 
violento; agravar; irritar; 
exasperar.

e.xa.ge.rar vt. Apresentar ou 
dar proporções maiores que 
as reais; aparentar mais 
do que sente; aumentar; 
encarecer.

e.xa.lar vt. e i. Emitir, lançar de 
si; soltar, expandir.

e.xal.ta.ção sf. Elevação; 
glorificação.

e.xal.tar vt. Elevar, erguer, 
levantar; tornar sublime; 
engrandecer; louvar, elogiar; 
excitar, estimular; exasperar, 
irritar; vp. vangloriar-se.

e.xa.me sm. Análise minuciosa; 
investigação; prova; vistoria, 
inspeção, revista.

e.xa.mi.nar vt. Fazer exame; 
observar; investigar.

e.xan.gue adj. Sem sangue.
e.xâ.ni.me adj. Desalentado.
e.xa.rar vt. Consignar por 

escrito; lavrar.
e.xas.pe.rar vt. Agravar; 

exacerbar; irritar.
e.xa.ti.dão sf. Rigor; correção.

e.xa.to adj. Correto; certo; fiel.
e.xau.rir vt. Tirar até a última 

gota; esgotar; secar; gastar 
completamente; esgotar.

e.xaus.ti.vo adj. Fatigante.
e.xaus.to adj. Extenuado.
ex.ce.ção sf. Restrição de 

regra; prerrogativa.
ex.ce.den.te adj. e sm. Que, ou 

o que excede.
ex.ce.der vt. Ir além de; 

superar; ultrapassar.
ex.ce.lên.cia sf. Grau de 

perfeição; título honorífico.
ex.ce.len.te adj. Muito bom; 

perfeito; ótimo; magnífico; 
esplêndido.

ex.cel.so adj. Excelente; alto; 
sublime; magnificente.

ex.cên.tri.co adj. Fora do 
centro; extravagante.

ex.cep.ci.o.nal adj. Em que 
há exceção; excelente; 
extraordinário; incomum; 
adj. e s2g. pessoa deficiente 
(física, mental ou sensorial).

ex.cer.to sm. Fragmento; 
trecho; extrato.

ex.ces.si.vo adj. Exagerado.
ex.ces.so sm. Sobejo; 

desregramento; violência.
ex.ce.to prep. Afora; salvo.
ex.ce.tu.ar vt. Excluir da regra 

geral; isentar.
ex.ci.são sf. Amputação.
ex.ci.ta.ção sf. Grande 

agitação; exaltação.
ex.ci.tar vt. Provocar; estimular; 

vp. animar-se.
ex.cla.ma.ção sf. Grito de 

alegria, surpresa, etc.
ex.cla.mar vt. Proferir em voz 

alta; bradar.
ex.clu.ir vt. Excetuar; omitir.
ex.clu.são sf. Ato de excluir; 

exceção; omissão.
ex.clu.si.ve adv. De modo 

exclusivo, privativo.
ex.clu.si.vo adj. Que exclui; 

privativo.
ex.co.gi.tar vt. Esquadrinhar; vi. 

meditar; acreditar.
ex.co.mun.gar vt. Expulsar 

da Igreja Católica qualquer 

um dos seus membros; 
amaldiçoar, esconjurar.

ex.co.mu.nhão sf. Pena 
eclesiástica que exclui o fiel 
do gozo dos bens espirituais.

ex.cres.cên.cia sf. 
Superfluidade.

ex.cre.tar vt. Evacuar; segregar.
ex.cru.ci.an.te adj. Pungente.
ex.cur.são sf. Breve jornada; 

passeio nos arredores.
e.xe.crar vt. Abominar; detestar; 

amaldiçoar.
e.xe.crá.vel adj. Abominável.
e.xe.cu.ção sf. Cumprimento de 

sentença judicial.
e.xe.cu.tar vt. Pôr em 

execução; realizar; tocar; 
cantar.

e.xem.plar adj. Modelar; sm. 
cópia; espécie.

e.xem.pli.fi.car vt. Esclarecer 
com exemplo.

e.xem.plo sm. O que pode 
servir de modelo.

e.xé.quias sf. pl. Honras, 
cerimônias fúnebres.

e.xe.quí.vel (ü) adj. Realizável.
e.xer.cer vt. Desempenhar.
e.xer.cí.cio sm. Prática; 

manobra militar; passatempo.
e.xer.ci.tar vt. Pôr em exercício; 

exercer; praticar.
e.xér.ci.to sm. As forças 

militares de uma nação.
e.xi.bi.ção sf. Ato de exibir.
e.xi.bir vt. Expor em público; 

mostrar; patentear.
e.xi.gên.cia sf. Necessidade 

urgente; pedido imperioso.
e.xi.gen.te adj. Difícil de 

contentar; que pede com 
insistência; impertinente.

e.xi.gir vt. Impor; ordenar; 
reclamar.

e.xí.guo adj. Escasso, diminuto.
e.xi.la.do adj. e sm. Degredado.
e.xi.lar vt. Expulsar da pátria, 

desterrar; expatriar.
e.xí.lio sm. Desterro.
e.xí.mio adj. Excelente, notável; 

ótimo; insigne.
e.xi.mir vt. Isentar; vp. escapar; 

esquivar; escusar.
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e.xis.tên.cia sf. Estado do que 
existe; vida; duração.

e.xis.tir vi. Ter existência; viver; 
ser; subsistir.

ê.xi.to sm. Desfecho feliz.
ê.xo.do sm. Emigração.
e.xo.ne.rar vt. Dispensar; 

demitir; eximir; isentar.
e.xo.rar vt. Suplicar com 

instância; pedir; solicitar.
e.xor.bi.tân.cia sf. Qualidade 

de exorbitante; exagero; 
preço excessivo.

e.xor.bi.tan.te adj. Que sai 
da órbita; que ultrapassa os 
limites do justo ou razoável; 
excessivo; abusivo.

e.xor.cis.mar vt. Esconjurar.
e.xór.dio sm. Preâmbulo.
e.xor.ta.ção sf. Advertência; 

encorajamento.
e.xor.tar vt. Animar; incitar; 

advertir.
e.xó.ti.co adj. Extravagante.
ex.pan.dir vt. Alargar; dilatar, 

ampliar; vp. desabafar-se.
ex.pan.são sf. Ato de expandir(-

se).
ex.pan.si.vo adj. Capaz de 

expansão; comunicativo; 
alegre; entusiasta.

ex.pa.tri.ar vt. Expulsar da 
pátria; deportar; exilar.

ex.pec.ta.ti.va sf. Esperança 
baseada em direitos, 
promessas ou probabilidades.

ex.pec.to.rar vt. Expelir catarro.
ex.pe.di.ção sf. Ato de 

expedir; despacho, remessa; 
diligência, desenbaraço; 
campanha militar; excursão 
científica.

ex.pe.di.en.te adj. Que expede, 
que promove a execução de 
algo; sm. horário de trabalho 
de casas comerciais, fábricas, 
etc.; meios para eliminar 
entraves, problemas, etc.

ex.pe.dir vt. Enviar a seu 
destino; despachar.

ex.pe.lir vt. Lançar fora com 
violência; expulsar.

ex.pen.der vt. Explicar; gastar.
ex.pen.sas el. da loc. prep. às 

expensas de: às custas de.

ex.pe.ri.ên.cia sf. Ensaio; 
prova; prática.

ex.pe.ri.men.tar vt. Pôr à prova; 
tentar; sofrer.

ex.per.to adj. e sm. Perito; 
conhecedor; sabedor; 
especialista; hábil; 
entendedor do assunto.

ex.pi.a.ção sf. Ato de expiar; 
penitência; castigo.

ex.pi.ar vt. Remir (a culpa) 
cumprindo pena.

ex.pi.rar vt. Expelir ar dos 
pulmões; vi. morrer.

ex.pla.nar vt. Explicar.
ex.pli.ca.ção sf. 

Esclarecimento.
ex.pli.car vt. Tornar inteligível; 

interpretar; justificar; dar 
explicação a; expressar; 
significar; expor; dar a 
conhecer o motivo de; vi. dar 
explicação ou satisfação.

ex.plí.ci.to adj. Claro, 
desenvolvido; preciso.

ex.plo.dir vi. Estourar; vociferar; 
ralhar.

ex.plo.ra.ção sf. Investigação; 
pesquisa; extorsão.

ex.plo.rar vt. Ir à descoberta 
de; pesquisar.

ex.plo.são sf. Estouro; 
detonação; grito; clamor.

ex.plo.si.vo adj. e sm. Que, ou 
o que explode.

ex.por vt. Pôr à vista; explicar; 
vp. arriscar-se.

ex.por.ta.ção sf. Ação de 
exportar.

ex.por.tar vt. Mandar para outro 
país (gêneros, etc.).

ex.po.si.ção sf. Exibição 
pública; explicação.

ex.po.si.tor sm. O que faz 
exposição.

ex.pos.to adj. Posto à vista; sm. 
enjeitado.

ex.pres.são sf. Ato de exprimir, 
dizer.

ex.pres.sar vt. Dar a conhecer 
seus pensamentos.

ex.pres.si.vo adj. Significativo.
ex.pres.so adj. Claro; 

terminante; categórico; 
decisivo; sm. trem, ônibus ou 

qualquer meio de transporte 
coletivo que cumpre seu 
trajeto quase sem fazer 
paradas.

ex.pri.mir vt. Expressar; 
manifestar; enunciar.

ex.pro.bar ou ex.pro.brar vt. 
Lançar em rosto; vituperar.

ex.pro.pri.ar vt. Privar de 
posse.

ex.pug.nar vt. Levar de assalto.
ex.pul.sar vt. Repelir; excluir.
ex.pur.gar vt. Limpar; purgar.
ex.su.da.ção sf. Transpiração.
êx.ta.se sm. Arrebatamento dos 

sentidos; transe.
ex.ta.si.ar vt. Causar êxtase; 

arrebatar.
ex.tá.ti.co adj. Elevado em 

êxtase, em transe.
ex.tem.po.râ.neo adj. 

Inoportuno.
ex.ten.são sf. Dimensão; 

dilatação; largueza.
ex.ten.si.vo adj. Que pode 

estender-se.
ex.ten.so adj. Vasto; amplo.
ex.te.nu.ar vt. Prostrar; exaurir.
ex.te.ri.or adj. Superficial; sm. 

as nações estrangeiras.
ex.te.ri.o.ri.zar vt. Manifestar.
ex.ter.mi.nar vt. Destruir; 

aniquilar; eliminar.
ex.ter.mí.nio sf. Ato de 

exterminar, aniquilar; 
eliminação.

ex.ter.nar vt. Exteriorizar.
ex.ter.na.to sm. Colégio para 

alunos externos.
ex.ter.no adj. Exterior; sm. 

aluno de um externato.
ex.tin.guir vt. Apagar (lume); 

abolir; suprimir.
ex.tin.to adj. Apagado; sm. 

indivíduo que faleceu.
ex.tin.tor adj. Que extingue; 

sm. aparelho para extinguir 
incêndios, e que é colocado, 
em geral, em pontos 
estratégicos de casas, 
edifícios, em automóveis, etc.

ex.tir.par vt.  Arrancar  pela  
raiz;  extrair.

ex.tor.quir vt. Obter algo de 
alguém mediante violência, 
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ameaças ou por meios 
ardilosos; cobrar impostos 
excessivos; forçar a 
contribuições; exigir propina.

ex.tor.si.vo adj. Que faz 
extorsão, exploração.

ex.tra adj. Forma reduzida de 
extraordinário (especialmente 
usada na imprensa); 
adicional; suplementar.

ex.tra.ção sf. Ação de extrair; 
sorteio de loteria.

ex.tra.ir vt. Arrancar.
ex.tra.or.di.ná.rio adj. Que não 

é comum; anormal.
ex.tra.to sm. Coisa extraída de 

outra; resumo de matérias; 
compilação de trechos 
de uma obra; fragmento; 
excerto; essência aromática; 
perfume, produto extraído 

de substâncias animais ou 
vegetais; reprodução; cópia.

ex.tra.va.gân.cia sf. Esquisitice.
ex.tra.va.gan.te adj. Que anda 

fora do lugar; estranho; 
esquisito.

ex.tra.va.sar vt. e p. Derramar-
se; fazer transbordar.

ex.tra.vi.ar vt. e p. Perder-se no 
caminho; perverter.

ex.tre.ma.do adj. Insígne; 
distinto; excepcional; 
excelente.

ex.tre.mar vt. Assinalar; 
exaltar; tornar extremo; vp. 
distinguir-se.

ex.tre.ma-un.ção sf. Unção dos 
enfermos ou moribundos (um 
dos sacramentos da Igreja).

ex.tre.mi.da.de sf. Fim; limite.

ex.tre.mo adj. Final; oposto; 
sm. extremidade.

ex.tre.mo.so adj. Muito 
carinhoso; meigo; afetuoso.

ex.trín.se.co adj. Que não 
pertence à essência de uma 
coisa; exterior; externo.

e.xu.be.rân.cia sf. Grande 
abundância; vigor.

e.xu.be.ran.te adj. 
Superabundante; vigoroso.

e.xul.tar vi. Regozijar-se.
e.xu.mar vt. Tirar da sepultura; 

desenterrar; tirar do 
esquecimento.

ex-vo.to sm. Quadro, imagem 
de cera, etc. que se expõe em 
igreja ou lugar venerado, em 
cumprimento de promessa ou 
em agradecimento por graça 
alcançada.
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