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FF
f sm. Sexta letra do alfabeto.
fá sm. Quarta nota musical, 

subsequente ao mi.
fã s2g. Pessoa que tem grande 

admiração por um ator, um 
cantor, etc.; p. ext. pessoa 
que tem grande admiração 
por outrem.

fá.bri.ca sf. Estabelecimento 
onde se fabrica alguma coisa; 
ato ou efeito de fabricar.

fa.bri.can.te s2g. O que fabrica; 
autor; inventor.

fa.bri.car vt. Construir; inventar; 
imaginar.

fa.bri.co sm. Arte de fabricar; 
produto de uma fábrica; 
fabricação.

fá.bu.la sf. Narrativa alegórica.
fa.bu.lar vt. e i. Inventar.
fa.bu.lá.rio sm. Coleção de 

fábulas.
fa.bu.lo.so adj. Fictício; 

imaginário; incrível.
fa.ca sf. Instrumento cortante.
fa.ca.da sf. Ferimento com 

faca; surpresa dolorosa; pop. 
pedido de dinheiro.

fa.ça.nha sf. Proeza.
fa.cão sm. Faca de grande 

porte.
fac.ção sf. Partido político; 

bando.
fac.ci.o.ná.rio sm. Membro de 

facção; adj. parcial.
fa.ce sf. Rosto; cara; semblante; 

aspecto; frente.
fa.cé.cia sf. Dito espirituoso.
fa.cei.ri.ce sf. Modos de faceiro; 

garridice; elegância; janotice.
fa.cei.ro adj. Vaidoso; janota; 

que é dado a ostentar 
elegância; bras. alegre, 
satisfeito.

fa.ce.ta sf. Pequena face; 
aspecto, prisma.

fa.ce.tar vt. Lapidar, polir; 
aprimorar.

fa.cha.da sf. Lado do edifício 
voltado para a rua.

fa.cho sm. Archote.
fa.ci.al adj. Concernente à face.
fá.cil adj. Que se faz sem custo; 

acessível; vulgar.
fa.ci.li.da.de sf. Qualidade 

do que é fácil; ausência 
de dificuldades; aptidão; 
destreza.

fa.ci.li.tar vt. Tornar fácil.
fa.cí.no.ra sm. Malvado; 

homem perverso, criminoso.
fã-clu.be sm. Associação de 

admiradores de artista que 
promove intercâmbio de 
correspondências, pôsteres, 
discos, etc. e divulga shows e 
espetáculos.

fac-sí.mi.le sm. Reprodução 
fotomecânica de escrito, 
impresso, etc.; fax; 
reprodução de pintura, 
gravura.

fac.tí.vel adj. Possível; 
exequível.

fac.tó.tum sm. Indivíduo 
encarregado de todos os 
negócios de outrem; pessoa 
que faz qualquer tipo de 
serviço; faz-tudo.

fac.tu.al adj. Real, verdadeiro.
fa.cul.da.de sf. Capacidade; 

talento; escola superior.
fa.cul.tar vt. Conceder.
fa.cul.ta.ti.vo adj. Que não é 

obrigatório; sm. doutor em 
medicina.

fa.cún.dia sf. Eloquência.
fa.da sf. Ente imaginário; 

mulher muito linda.

fa.da.do adj. Predestinado.
fa.dar vt. Vaticinar.
fa.dá.rio sm. Fado; destino.
fa.di.ga sf. Cansaço; lida.
fa.di.go.so adj. Que causa 

fadiga; cansativo.
fa.dis.ta sm. O que canta fados; 

desordeiro.
fa.do sm. Destino; música 

popular portuguesa.
fa.guei.ro adj. Carinhoso.
fa.gu.lha sf. Centelha.
fai.an.ça sf. Louça de barro 

vidrado ou esmaltado.
fai.na sf. Atividade num navio; 

trabalho, lida.
fa.ís.ca sf. Centelha.
fa.is.can.te adj. Que faísca.
fa.is.car vt. e i. Lançar faíscas.
fai.xa sf. Banda; cinta.
fa.ju.to adj. De péssima 

qualidade; falso; adulterado; 
de mau gosto; ridículo.

fa.la sf. Dom da palavra; 
alocução; estilo.

fa.lá.cia sf. Qualidade do que é 
falaz; engano; logro.

fa.la.do adj. Famoso; notável.
fa.la.dor adj. e sm. Palrador; 

loquaz; indiscreto.
fa.lan.ge sf. Cada um dos 

ossos que formam os dedos; 
unidade de infantaria.

fa.lar vt. Articular palavras; 
dizer; discutir.

fa.la.tó.rio sm. Ruído de muitas 
vozes; boato.

fa.laz adj. Enganador.
fal.cão sm. Ave de rapina.
fal.ca.tru.a sf. Engano.
fal.da sf. Sopé; fralda; aba.
fa.le.cer vi. Morrer, expirar; 

falhar; escassear.
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fa.le.ci.do adj. Morto; sm. o 
indivíduo que morreu.

fa.lên.cia sf. Ação ou efeito de 
falir; bancarrota.

fa.lha sf. Falta; defeito; defeito 
físico ou moral; fenda, lasca, 
racha.

fa.lhar vt. Rachar, fender, 
lascar; errar; deixar de 
fazer; faltar; não ocorrer; 
vi. malograr-se; deixar de 
ocorrer.

fa.li.do adj. Que faliu.
fa.lir vi. Não ter como pagar os 

credores; ser malsucedido; 
malograr-se, fracassar; 
minguar; desfalecer.

fa.lí.vel adj. Sujeito a erro.
fal.sar vt. e i. Falsificar; mentir; 

falsear.
fal.sá.rio sm. Falsificador.
fal.se.ar vt. Enganar; adulterar; 

vi. desafinar.
fal.se.te sm. Voz com que se 

procura imitar a de soprano; 
aquele que canta em falsete; 
voz esganiçada.

fal.si.da.de sf. Deslealdade; 
calúnia; hipocrisia.

fal.si.fi.ca.car vt. Alterar ou 
imitar fraudulentamente; dar 
aparência enganadora a; dar 
como verdadeiro algo que 
não é; reproduzir, imitando; 
contrafazer.

fal.so adj. Fingido; inexato; 
adulterado; hipócrita.

fal.ta sf. Ação de faltar; 
carência; omissão; culpa.

fal.tar vi. Deixar de haver, de 
cumprir; etc.

fal.to adj. Carecido; desprovido; 
desprevenido.

fa.ma sf. Celebridade; renome.
fa.mé.li.co adj. Faminto.
fa.mi.ge.ra.do adj. Afamado.
fa.mí.lia sf. Pessoas do mesmo 

sangue; descendência; 
pessoas da mesma profissão.

fa.mi.li.ar adj. Doméstico; 
íntimo; sm. pessoa de família.

fa.mi.li.a.ri.da.de sf. 
Convivência em família.

fa.mi.li.a.ri.zar vt. Tornar 
familiar; vp. acostumar-se.

fa.min.to adj. Que tem muita 
fome; esfomeado.

fa.mo.so adj. Notável; 
excelente; importante.

fa.nar vt. Murchar.
fa.ná.ti.co adj. e sm. Que tem 

zelo religioso excessivo; 
partidário faccioso.

fa.na.tis.mo sm. Desvairamento 
religioso; paixão.

fa.na.ti.zar vt. Tornar fanático; 
inspirar fanatismo.

fan.ca.ri.a sf. Obra grosseira e 
malfeita.

fan.dan.go sm. Baile ruidoso na 
roça; folia.

fan.far.ra sf. Banda de música.
fan.far.rão adj. e sm. 

Blasonador; impostor.
fan.far.re.ar vi. Blasonar 

valentia; bravatear.
fan.far.ri.ce sf. Jactância; 

fanfarronada.
fan.far.ro.na.da sf. Qualidade, 

dito ou ação de fanfarrão; 
fanfarrice; bravata.

fan.far.ro.nar vi. Fanfarrear.
fa.nho.so adj. Que fala pelo 

nariz; roufenho.
fa.ni.co sm. Migalha; desmaio; 

pequenos lucros.
fa.ni.qui.to sm. Pequeno 

ataque nervoso; desmaio; 
chilique.

fan.ta.si.a sf. Faculdade de 
imaginar; capricho; roupagem 
carnavalesca.

fan.ta.si.ar vt. Imaginar; vp. 
vestir fantasia.

fan.tas.ma sm. Espectro.
fan.tás.ti.co adj. Imaginário; 

quimérico; inventado.
fan.to.che sm. Boneco, títere; 

bonifrate; fig. pessoa que 
obedece cegamente a 
vontade de outrem.

fa.quei.ro sm. Estojo para 
guardar facas e, em geral, 
talheres.

fa.quir sm. Asceta mendicante 
do Oriente.

fa.ra.ó sm. Título dos 
soberanos do antigo Egito.

fa.ra.ô.ni.co adj. Relativo 
aos faraós ou ao seu 

tempo; luxuoso; suntuoso; 
monumental; colossal.

far.da sf. Traje militar; uniforme; 
libré.

far.da.men.to sm. Farda; 
conjunto de fardas.

far.do sm. Embrulho grande; 
pacote; carga.

fa.re.jar vt. Descobrir, aspirar o 
cheiro de; vi. tomar o faro.

fa.re.lo sm. O que fica na 
peneira quando nela se passa 
a farinha.

far.fa.lha.da sf. Rumor de 
folhagem sob a ação do 
vento.

far.fa.lhar vt. Fazer farfalhada; 
falar sem tino, parolar.

fa.ri.nha sf. Pó resultante da 
trituração de grãos, sementes 
e raízes.

fa.ri.seu sm. Membro de uma 
seita judaica; hipócrita, 
fingido.

far.ma.cêu.ti.co sm. Boticário.
far.má.cia sf. Estabelecimento 

onde se preparam ou se 
vendem medicamentos.

far.ma.co.pei.a (éi) sf. Livro 
onde são reunidos os 
preceitos e as fórmulas dos 
medicamentos.

far.nel sm. Merenda para 
jornada.

fa.ro sm. O olfato dos animais; 
cheiro; indício.

fa.ro.fa sf. Prato preparado 
à base de farinha de milho 
ou mandioca, ovo cozido, 
azeitonas e condimentos; 
pop. bravata; bazófia.

fa.rol sm. Construção elevada, 
construída em geral na 
costa, numa ilha ou perto 
de um porto, que tem uma 
iluminação especial para 
orientar navios; lanterna dos 
automóveis; fig. ostentação 
mentirosa, basófia.

far.pa sf. Ponta penetrante em 
forma de flecha. 

far.ra sf. Troça; folia.
far.ra.po sm. Andrajo.
far.re.ar vi. Meter-se em farras, 

em estroinices.
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far.rou.pi.lha s2g. Maltrapilho; 
pessoa desprezível ou 
miserável; sm. revolucionário 
gaúcho da Guerra dos 
Farrapos ou Revolução 
Farroupilha (1835).

far.sa sf. Pantomima; 
impostura.

far.san.te s2g. Ator que 
representa farsas; gracejador; 
mentiroso.

far.tar vt. e p. Encher 
completamente; saciar-se.

far.to adj. Saciado; abundante.
far.tum sm. Cheiro nauseante.
far.tu.ra sf. Abundância.
fas.cí.cu.lo sm. Pequeno feixe; 

folheto de obra que se publica 
em partes.

fas.ci.na.ção sf. Atração 
irresistível; deslumbramento.

fas.ci.nar vt. Enfeitiçar; 
deslumbrar; encantar.

fas.cis.mo sm. Sistema político 
nacionalista, imperialista, 
antiliberal e antidemocrático, 
implantado na Itália por 
Benito Mussolini (1883-1945) 
depois da Primeira Guerra 
Mundial.

fa.se sf. Aspecto da lua; 
época ou período com 
características definidas.

fas.ti.di.o.so adj. Enfadonho.
fas.tí.gio sm. Cume; ponto mais 

elevado; auge.
fas.ti.o sm. Falta de apetite; 

tédio; aborrecimento.
fa.tal adj. Funesto; que mata.
fa.ta.li.da.de sf. Destino 

inevitável; determinismo.
fa.ti.a sf. Pedaço.
fa.ti.gan.te adj. Cansativo.
fa.ti.gar vt. Cansar; maçar.
fa.ti.o.ta sf. Fato; vestuário.
fa.to sm. Ação feita; 

acontecimento; sucesso; 
roupa; vestuário; pequeno 
rebanho.

fa.tor sm. O que faz ou executa; 
termo de multiplicação 
aritmética.

fa.tu.i.da.de sf. Presunção.
fá.tuo adj. Néscio; presumido; 

vaidoso.

fa.tu.ra sf. Feitura; nota 
comercial.

fa.tu.rar vt. Lançar em fatura.
fau.ce sf. Goela; garganta.
fau.na sf. O conjunto de 

animais próprios de 
determinada região.

faus.to adj. Feliz; próspero; sm. 
luxo; aparato; ostentação.

faus.to.so adj. Magnífico; 
pomposo.

fa.va sf. Planta leguminosa, 
cujo fruto é vagem 
comestível, contendo várias 
sementes.

fa.ve.la sf. Reunião de 
habitações construídas 
toscamente, sem conforto ou 
recursos higiênicos.

fa.vo sm. Alvéolo.
fa.vor sm. Benefício; obséquio; 

carta; missiva.
fa.vo.rá.vel adj. Propício.
fa.vo.re.cer vt. Ser favorável; 

auxiliar; apoiar; proteger.
fa.vo.ri.tis.mo sm. Regime de 

proteção em que há favor, 
simpatia pessoal.

fa.vo.ri.to adj. e sm. Predileto.
fax sm. Forma reduzida de fac-

símile, aparelho ou método 
de transmissão de impressos, 
desenhos, etc. a distância; 
cópia assim obtida.

fa.xi.na sf. bras. Limpeza geral.
fa.xi.nei.ro sm. bras. 

Encarregado de limpeza.
faz-de-con.ta adj. bras. Diz-se 

do marido enganado pela 
mulher; sm. imaginação; 
fantasia.

fa.zen.da sf. Propriedade rural; 
pano, tecido; finança pública.

fa.zen.dei.ro sm. Dono de 
fazenda.

fa.zer vt. Construir; produzir; 
fabricar; escrever, compor; 
causar; aparar, cortar; pintar, 
esculpir; pronunciar, exprimir; 
dispor, arranjar; completar; 
trabalhar em; dar; conseguir, 
alcançar; vp. tornar-se, vir a 
ser, fingir-se.

fe.al.da.de sf. Aparência feia.

fe.bre sf. Aumento da 
temperatura normal do corpo; 
frenesi.

fe.bri.ci.tar vt. Ter febre.
fe.brí.fu.go adj. e sm. Que, ou 

o que cura a febre.
fe.bril adj. Que tem febre; 

violento.
fe.cha.do adj. Que não está 

aberto; guardado; encerrado; 
que fala pouco ou que é 
muito reservado; diz-se do 
semblante carregado; diz-se 
do tempo nublado, carregado.

fe.cha.du.ra sf. Mecanismo fixo 
para abrir com chave.

fe.char vt. Cerrar; tapar; 
concluir; unir; tapar a abertura 
de; impedir o acesso ou o 
trânsito a; vi. cicatrizar.

fe.cho sm. Remate.
fe.cho-e.cler sm. Zíper.
fé.cu.la sf. Amido de batata.
fe.cun.da.ção sf. Ato de 

fecundar.
fe.cun.dar Fertilizar; vi. tornar-

se fecundo.
fe.cun.di.da.de sf. Faculdade 

reprodutora.
fe.cun.do adj. Fértil.
fe.den.ti.na sf. Mau cheiro. 
fe.der vi. Exalar mau cheiro.
fe.de.ra.ção sf. União entre 

estados.
fe.de.ra.do adj. e sm. Aliado.
fe.de.ral adj. Relativo a 

federação.
fe.dor sm. Mau cheiro.
fe.do.ren.to adj. Fedido.
fe.é.ri.co adj. Mágico, 

maravilhoso, deslumbrante.
fei.ção sf. Feitio; aspecto; pl. 

delineamento do rosto.
fei.jão sm. Vagem do feijoeiro, 

semente da vagem do 
feijoeiro.

fei.jo.a.da sf. Prato típico 
do Brasil preparado com 
feijões, toucinho, carne-seca, 
linguiça, carne de porco 
salgada, etc.

fei.o adj. De má aparência; 
disforme.

fei.ra sf. Lugar público onde 
se expõem e vendem 
mercadorias (frutas, 
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legumes, peixes, ovos, livros, 
brinquedos, reoupas, móveis, 
máquinas, carros, etc.).

fei.ta sf. Ato; ocasião.
fei.ti.ça.ri.a sf. Sortilégio.
fei.ti.cei.ro sm. Bruxo; adj. 

encantador.
fei.ti.ço sm. Sortilégio; encanto.
fei.ti.o sm. Feição; forma.
fei.to adj. Adestrado; sm. fato; 

façanha.
fei.tor sm. Superintendente de 

trabalhadores.
fei.tu.ra sf. Feitio; execução.
fei.u.ra sf. bras. Fealdade.
fei.xe sm. Molho; braçada.
fel sm. Bílis; fig. ódio.
fe.li.ci.da.de sf. Ventura; 

fortuna; bom êxito.
fe.li.ci.tar vt. Tornar feliz; dar 

parabéns a.
fe.li.no adj. Relativo a gato.
fe.liz adj. Satisfeito; abençoado; 

bem-sucedido.
fe.li.zar.do sm. Indivíduo de 

muita sorte.
fel.pa sf. Pelo em tecidos.
fel.pu.do adj. Peludo.
fel.tro sm. Pano feito com 

empastamento de lã ou pelo.
fê.mea sf. Animal feminino; 

mulher; concubina.
fe.mi.nil adj. Feminino.
fe.mi.ni.no adj. Relativo a 

fêmea, a mulher; feminil.
fe.mi.ni.zar vt. Dar feição 

feminina; feminilizar.
fen.da sf. Abertura estreita; 

frincha; greta.
fen.der vt. Rachar.
fe.ne.cer vi. Murchar, fanar.
fe.no sm. Erva ceifada e seca 

para forragem de animais.
fe.no.me.nal adj. Espantoso; 

assombroso.
fe.nô.me.no sm. Modificação 

ocorrida nos corpos por ação 
dos agentes químicos ou 
físicos; tudo que é percebido 
pelos sentidos; aquilo que 
é surpreendente ou raro; 
pessoa sobressai por ter 
talento fora do comum.

fe.ra sf. Animal feroz e 
carnívoro, fig. pessoa 
sanguinária, cruel; pessoa 
irascível; pessoa muito em 
versada em algum assunto.

fe.ral adj. Fúnebre; sinistro.
fe.raz adj. De grande força 

produtiva.
fé.re.tro sm. Esquife; ataúde.
fé.ria sf. Salário de trabalhador; 

renda de casa comercial num 
dia, numa semana, num mês.

fe.ri.a.do sm. Dia em que não 
se trabalha.

fé.rias sf. pl. Interrupção do 
trabalho ou dos estudos 
para descanso; férias 
coletivas: férias dadas a 
todos os empregados de uma 
empresa, simultaneamente, 
devido à diminuição na 
aquisição das mercadorias.

fe.ri.da sf. Úlcera; chaga; 
mágoa.

fe.ri.men.to sm. Ferida; golpe.
fe.ri.no adj. Feroz; cruel.
fe.rir vt. Fazer ferida; cortar; vp. 

cortar-se; magoar-se.
fer.men.tar vt. Fazer levedar; 

vi. levedar.
fer.men.to sm. Substância que 

faz fermentar; levedura.
fe.ro adj. Feroz; bravio.
fe.ro.ci.da.de sf. Caráter de 

feroz; índole cruel.
fe.roz adj. Cruel; violento.
fer.ra.brás sm. Valentão.
fer.ra.du.ra sf. Chapa 

semicircular que se aplica no 
casco de bestas.

fer.ra.gem sf. Conjunto de 
peças de ferro.

fer.ra.men.ta sf. Utensílio de 
ferro para determinado fim.

fer.rão sm. Aguilhão.
fer.rar vt. Aplicar ferradura; 

apegar.
fer.re.nho adj. Da cor do ferro; 

intransigente; despótico.
fér.reo adj. De ferro; inflexível.
fer.re.te adj. Ferro para 

marcar gado e, antigamente, 
criminosos e escravos; fig. 
estigma.

fer.re.to.ar vt. Picar com ferrete, 
ferrão; censurar.

fer.ro sm. Metal tenaz e 
maleável.

fer.ro.a.da sf. Picada com 
ferrão; sátira.

fer.ro.lho sm. Tranqueta de 
ferro para fechar portas e 
janelas.

fer.ro-ve.lho sm. 
Estabelecimento que 
compra e vende papel velho, 
garrafas, vidros, metais e 
plásticos em geral.

fer.ro.vi.a sf. Via férrea.
fer.ro.vi.á.rio sm. Empregado 

em estrada de ferro; adj. 
relativo a ferrovia.

fer.ru.gem sf. Óxido formado na 
superfície de ferro exposto a 
umidade.

fér.til adj. Produtivo.
fer.ti.li.zan.te adj. Que fertiliza.
fer.ti.li.zar vt. Tornar fértil.
fer.vên.cia sf. Efervescência; 

inquietação.
fer.ven.tar vt. Aferventar.
fer.ven.te adj. Que ferve.
fer.ver vi. Entrar em ebulição.
fer.vi.lhar vi. Estar sempre a 

ferver; andar numa roda-viva.
fer.vor sm. Ato de ferver; zelo; 

diligência.
fer.vo.ro.so adj. Que tem fervor.
fer.vu.ra sf. Ebulição; agitação.
fes.ta sf. Solenização de 

acontecimento feliz; pl. 
carinho.

fes.tão sm. Grinalda de flores; 
festa memorável.

fes.tei.ro sm. O que promove 
ou custeia festa.

fes.te.jar vt. Celebrar; 
comemorar; saudar.

fes.te.jo sm. Festividade.
fes.tim sm. Pequena festa; 

banquete.
fes.ti.val adj. Festivo; sm. 

grande festa; espetáculo 
artístico (de música, cinema, 
etc.); série de representações 
artísticas.

fes.ti.vi.da.de sf. Festa 
religiosa; regozijo; alegria.
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fes.ti.vo adj. Alegre.
fes.to.nê sm. Bordado 

utilizado para ornar e/ou dar 
acabamento às orlas de um 
tecido.

fe.ti.che sm. Ídolo; objeto a que 
se atribui poder sobrenatural.

fe.ti.chis.mo sm. Adoração ou 
culto de fetiches.

fe.ti.dez sf. Fedor.
fé.ti.do adj. Que exala mau 

cheiro; fedorento.
fe.to sm. Embrião; produto 

da concepção, a partir 
do terceiro mês da vida 
intrauterina.

feu.da.lis.mo sm. Regime 
medieval resultante do 
enfraquecimento do 
poder central, e que unia 
estreitamente autoridade 
e propriedade da terra, 
estabelecendo entre vassalos 
e suseranos uma relação de 
dependência.

feu.do sm. Na Idade Média, 
propriedade nobre ou bens 
rústicos que o senhor de 
certos domínios concedia 
mediante a condição de 
vassalagem e prestação de 
certos serviços e rendas; 
direito ou dignidade feudal; 
vassalagem feudal; conjunto 
de território, pessoas e bens 
sob o controle de um senhor 
feudal.

fe.ve.rei.ro sm. Segundo mês 
do ano.

fe.zes sf. pl. O mesmo que 
excrementos; borra, lia.

FGTS Sigla de Fundo de 
Garantia por Tempo de 
Serviço.

fi.a.ção sf. O trabalho de fiar; 
lugar onde se fia; conjunto 
de fios.

fi.a.dor sm. Indivíduo 
que abona outro, 
responsabilizando-se pelo 
pagamento da dívida do 
abonado; avalista.

fi.am.bre sm. Carne (em 
especial o presunto) cozida 
com temperos em vinho 
branco e que é para ser 
comida fria.

fi.an.ça sf. Caução.
fi.ar vt. Reduzir a fio; vender 

a crédito.
fi.as.co sm. Mau resultado.
fi.bra sf. Filamento; fig. caráter; 

energia.
fi.bri.lha sf. Pequena fibra.
fi.bro.so adj. Que tem fibras.
fi.car vi. Permanecer; estar 

situado; restar; gír. ter 
momentânea experiência 
amorosa, namoro rápido.

fic.ção sf. Criação da fantasia; 
literatura cujo enredo trata de 
fatos imaginários; invenção; 
simulação.

fi.cha sf. Tento de jogar; cartão 
para consulta.

fi.chá.ri.o sm. Arquivo.
fic.tí.cio adj. Só existente na 

imaginação; imaginário; 
simulado.

fi.dal.go sm. Indivíduo nobre; 
generoso.

fi.de.dig.no adj. Digno de fé.
fide.li.da.de sf. Lealdade; 

probidade; exatidão.
fi.dú.cia sf. Confiança; 

segurança; pop. audácia.
fi.ei.ra sf. Fileira.
fi.el adj. Leal; verídico; sm. 

ponteiro da balança.
fi.ga sf. Amuleto.
fi.ga.dal adj. Relativo a fígado; 

íntimo.
fí.ga.do sm. Víscera que 

segrega a bílis.
fí.ga.ro sm. fam. Barbeiro.
fi.gu.ra sf. Aspecto; rosto 

humano; imagem; símbolo.
figu.ra.ção sf. Ato de figurar.
fi.gu.ra.do adj. Alegórico.
fi.gu.ran.te s2g. Cada um dos 

atores que figuram numa 
peça.

fi.gu.rão sm. Personagem 
importante.

fi.gu.rar vt. Traçar a figura de; 
representar; vp. parecer; vi. 
fazer figura.

fi.gu.ra.ti.vo adj. Que figura; 
simbólico.

fi.gu.ri.no sm. Revista de 
modas; modelo.

fi.la sf. Fileira.
fi.la.men.to sf. Fibra.
fi.la.men.to.so adj. Que tem 

filamentos.
fi.lantro.pi.a sf. Amor à 

humanidade.
fi.lan.tro.po adj. e sm. Dotado 

de filantropia; altruísta.
fi.lão sm. Veio de metal; fonte; 

assunto; bras. pop. pão 
comprido, de tamanhos 
variados.

fi.lar vt. Agarrar à força; pedir 
a outrem.

fi.lar.mô.ni.ca sf. Sociedade 
musical; orquestra, banda de 
música.

fi.la.te.li.a sf. Estudo dos selos 
postais que se usam nos 
diferentes países; hábito de 
colecionar esses selos.

fi.la.te.lis.ta s2g. Negociante, 
amador de selos postais.

fi.lé sm. Músculo de boi e 
outros animais, entre os 
rins e as costelas; bife feito 
com a carne desse músculo; 
fatia fina de peixe ou frango; 
trabalho de agulha, crochê.

fi.lei.ra sf. Fila; renque.
fi.le.te sm. Fio delgado.
fi.lha.ção sf. Filiação.
fi.lho sm. O indivíduo em 

relação aos pais.
fi.lho.te sm. Cria de animais.
fi.lho.tis.mo sm. Proteção 

escandalosa; favoritismo.
fi.li.a.ção sf. Linha direta de 

pais a filhos.
fi.li.al adj. Próprio de filho; sf. 

sucursal de casa comercial.
fi.li.ar vt. Adotar como filho; vp. 

incorporar-se; entrar (numa 
sociedade).

fi.li.gra.na sf. Lavores de fio de 
ouro ou prata; letras, figuras 
ou linhas em papel visíveis 
apenas por transparência.

fi.lis.teu sm. Burguês 
de espírito vulgar; adj. 
Pertencente aos filisteus, 
povo estabelecido na 
Palestina desde o sec. XII 
a.C.
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fil.ma.gem sf. Operação de 
filmar, cinematografar.

fil.mar vt. Registrar em filme 
cinematográfico.

fil.me sm. Rolo de película 
flexível de acetato de celulose 
que se utiliza para captar 
imagens fotográficas; película 
de acetato de celulose, 
coberta de uma substância 
sensível à luz, que capta 
cinematograficamente 
as diversas fases de um 
movimento.

fi.ló sm. Tecido semelhante 
a cassa.

fi.lo.lo.gi.a sf. Estudo da ciência 
linguística.

fi.ló.lo.go. sm. Homem douto 
em filologia.

fi.lo.so.far vi. Discorrer sobre 
filosofia ou ciência.

fi.lo.so.fi.a sf. Estudo geral 
sobre a natureza de todas 
as coisas e suas relações 
entre si.

fi.ló.so.fo adj. e sm. Que, ou 
aquele que é versado em 
filosofia; pop. excêntrico.

fil.trar vt. Coar.
fil.tro sm. Vaso por onde se 

coam líquidos.
fim sm. Remate; termo; 

fecho; extremidade; morte; 
finalidade.

fím.bria sf. Franja.
fi.na.do adj. e sm. Morto; 

defunto; falecido.
fi.nal adj. Do fim; sm. desfecho; 

termo.
fi.na.li.da.de sf. Fim; objetivo.
fi.na.li.zar vt. e i. Dar fim; 

terminar; concluir.
fi.nan.ças sf. pl. A fazenda 

pública; dinheiro.
fi.nan.cei.ra sf. Empresa de 

crédito e financiamento.
fi.nan.ci.a.men.to sm. Ato de 

financiar; empréstimo feito a 
alguém por uma financeira.

fi.nan.ci.ar vt. Custear; fornecer 
capital.

fi.nar vi. Acabar; morrer.
fin.car vt. Cravar; insistir.

fin.dar vt. e i. Pôr fim; finalizar; 
terminar.

fi.ne.za sf. Delicadeza; 
amabilidade; obséquio.

fin.gi.do adj. Falso.
fin.gir vt. Dissimular; simular; vi. 

agir com hipocrisia.
fi.ni.to adj. Que tem fim; 

limitado; circunscrito.
fi.no adj. Delgado; escolhido; 

excelente; sagaz.
fi.nó.rio adj. e sm. Espertalhão.
fin.ta sf. Coleta; movimento 

capcioso; tapeação; fut. 
drible.

fin.tar vt. Filar; calotear; driblar.
fi.nu.ra sf. Delicadeza; astúcia; 

delgadeza.
fi.o sm. Fibra; gume.
fir.ma sf. Assinatura; rubrica; 

casa comercial.
fir.ma.men.to sm. Alicerce; a 

abóbada celeste.
fir.mar vt. Tornar firme; assinar; 

vp. apoiar-se.
fir.me adj. Estável; sólido.
fir.me.za sf. Solidez; 

estabilidade; vigor.
fis.cal adj. Pertencente ao fisco; 

sm. censor.
fis.ca.li.za.ção sf. Ato de 

fiscalizar; vigilância.
fis.ca.li.zar vt. Vigiar; examinar; 

superintender.
fis.co sm. Ramo da 

administração pública 
encarregado da cobrança e 
fiscalização dos impostos; 
fazenda pública; erário.

fis.ga sf. Arpão de pesca; anzol.
fis.ga.da sf. Pontada.
fis.gar vt. Prender, pegar com 

rapidez.
fí.si.ca sf. Ciência dos 

fenômenos naturais, das 
propriedades dos corpos e 
das leis que os modificam.

fí.si.co adj. Relativo à física; 
material; sm. configuração; 
aspecto.

fi.si.o.lo.gi.a sf. Ciência 
biológica que estuda os 
fenômenos da vida; o 

funcionamento do organismo 
vivo.

fi.si.o.ló.gi.co adj. Pertinente à 
fisiologia.

fi.si.o.no.mi.a sf. Aspecto; 
semblante; rosto.

fi.si.o.nô.mi.co adj. Das 
feições.

fi.si.o.no.mis.ta s2g. Pessoa 
que se lembra facilmente de 
outras pessoas encontradas.

fís.tu.la sf. Úlcera.
fi.ta sf. Tira; faixa; filme 

cinematográfico; fig. ação que 
tem por fim enganar, chamar 
atenção; manha.

fi.tar vt. Firmar os olhos em; 
prestar atenção.

fi.to sm. Alvo; mira; intento, fim; 
adj. fixo, pregado.

fi.ú.za sf. Confiança.
fi.ve.la sf. Peça de metal 

em que se une a presilha 
de certas roupas; peça 
semelhante à fivela para 
prender os cabelos; passador, 
prendedor.

fi.xa.dor sm. Coisa para fixar.
fi.xar vt. Firmar; pregar; reter na 

memória.
fi.xi.dez sf. Rijeza; solidez; 

imobilidade.
fi.xo adj. Firme; estável.
fla.ci.dez sf. Estado ou 

qualidade de flácido.
flá.ci.do adj. Lânguido; mole; 

frouxo.
fla.ge.la.ção sf. Ação de 

flagelar; tormento.
fla.ge.lar vt. Bater com flagelo; 

açoitar; castigar; atormentar; 
afligir.

fla.ge.lo sm. Chicote; açoite; 
castigo; tortura; calamidade 
pública.

fla.gra sm. Forma reduzida de 
flagrante.

fla.gran.te adj. Ardente; 
patente; sm. instante; 
ocasião.

fla.ma sf. Chama.
fla.me.jan.te adj. Que flameja; 

chamejante; vistoso.
fla.me.jar vi. Lançar chamas; 

arder; brilhar.
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flâmula • folga

flâ.mu.la sf. Bandeirola.
fla.nar vi. Passear sem destino; 

perambular.
flan.co sm. Lado; ilharga; ponto 

acessível.
fla.ne.la sf. Tecido de lã ou 

algodão.
flan.que.ar vt. Atacar pelo 

flanco; tornar defensável.
flap sm. Freio localizado na 

parte posterior e inferior da 
asa do avião, destinado a 
diminuir a velocidade do 
aparelho na aterrissagem.

flash sm. ingl. Lâmpada que 
possibilita tirar fotografias 
em ambientes onde a luz é 
insuficiente; aparelho que 
produz um clarão; informação 
dada com prioridade; 
apresentação rápida de uma 
cena, de um fato.

fla.tu.lên.cia sf. Ventosidade; 
fig. vaidade, bazófia.

flau.ta sf. Instrumento musical 
de sopro; vadiação.

flau.te.ar vi. Tocar flauta; 
espairecer.

flau.tim sm. Flauta pequena.
flau.tis.ta sm. Tocador, 

fabricante de flauta.
fle.cha sf. Seta.
fle.char vt. Ferir com flecha; 

magoar.
flec.tir ou fle.tir vt. Fazer a 

flexão de; curvar.
fler.te sm. Namoro leve, de 

passatempo.
fleu.ma sf. Serenidade, 

impassibilidade; lentidão, 
pachorra.

fleu.má.ti.co adj. Imperturbável.
fle.xão sf. Ato de dobrar(-se); 

curvatura.
fle.xi.bi.li.da.de sf. Elasticidade, 

destreza, agilidade; 
aptidão para desempenhar 
diversas tarefas; docilidade; 
maleabilidade.

fle.xí.vel adj. Maleável; 
submisso; complacente.

fle.xu.o.so adj. Torto; sinuoso.
fli.bus.tei.ro sm. Pirata.
flo.co sm. Felpa; parcela de 

neve; froco.

flor sf. Órgão reprodutor das 
plantas; fig. pessoa bela 
ou boa.

flo.ra sf. Conjunto de vegetais 
de uma determinada região.

flo.ral adj. De flores.
flo.re.a.do adj. Coberto ou 

ornado de flores, florido; 
adornado; enfeitado de 
maneira ridícula; afetado; 
sm. ornato.

flo.re.ar vt. e i. Guarnecer de 
flores; ornar.

flo.rei.o sm. Ornato; esgrima.
flo.res.cên.cia sf. Ato de 

florescer; inflorescência.
flo.res.cer vi. Lançar flor; 

prosperar; frutificar.
flo.res.ta sf. Mata extensa e 

frondosa.
flo.re.te sm. Espada para 

esgrima.
flo.ri.cul.tu.ra sf. Arte de 

cultivar flores.
flo.rir vi. Cobrir-se de flores; vt. 

enfeitar.
flo.ris.ta s2g. Pessoa que 

vende flores.
flo.ti.lha sf. Pequena frota.
flu.ên.cia sf. Abundância; 

clareza de estilo.
flu.en.te adj. Que corre 

facilmente; fácil.
flu.i.dez sf. Qualidade de fluido.
flui.do adj. Fluente; brando; sm. 

qualquer líquido ou gás.
flu.ir vi. Correr como líquido; 

proceder; derivar.
flú.or sm. Elemento não-metal 

de número atômico 9, símb. 
F, gasoso e muito reagente.

flu.o.res.cên.cia sf. Iluminação 
especial que apresentam 
certas substâncias, quando 
expostas à ação dos raios 
luminosos.

flu.o.res.cen.te adj. Que tem 
fluorescência.

flu.tu.a.ção sf. Ato de flutuar.
flu.tu.an.te adj. Que flutua.
flu.tu.ar vi. Sobrenadar, boiar; 

pairar ou mover-se em 
equilíbrio no espaço.

flu.vi.al adj. Concernente a rios.

flux sm. Fluxo; el. da loc. adv. a 
flux: em abundância; a jorros.

flu.xo sm. O correr de um 
líquido; escoamento; 
preamar; enchente de rio.

fo.bi.a sf. Designação genérica 
das diversas espécies 
de medo mórbido; medo 
instintivo de alguma coisa.

fo.ca sf. Mamífero da família 
dos focídeos, que se 
alimentam de peixes e 
outros animais marinhos; gír. 
jornalista novato.

fo.cal adj. Relativo a foco.
fo.ca.li.zar vt. Pôr em foco; pôr 

em evidência.
fo.car vt. Focalizar.
fo.ci.nho sm. Parte da cabeça 

do animal, com a boca e as 
narinas em sua extremidade.

fo.co sm. Ponto para onde 
convergem os raios da luz; 
centro.

fo.fo adj. Que cede facilmente à 
pressão; poroso e leve; mole; 
macio; fam. bonito.

fo.fo.ca sf. Mexerico; intriga.
fo.ga.cho sm. Pequena 

labareda; sensação 
momentânea e breve de 
calor.

fo.gão sm. Aparelho onde se 
faz fogo para cozinhar.

fo.ga.rei.ro sm. Pequeno fogão 
portátil.

fo.go sm. Chama; lume; lareira; 
paixão; entusiasmo.

fo.go.so adj. Ardente.
fo.guei.ra sf. Montão de lenha 

em chamas; ardor.
fo.gue.te sm. Rojão; indivíduo 

ativo, que não para.
foi.ce sf. Instrumento agrícola 

para ceifar.
fol.clo.re sm. Conjunto das 

canções, tradições, usos e 
crendices populares de uma 
época ou região.

fol.cló.ri.co adj. Pertinente a 
folclore.

fo.le sm. Instrumento para 
produzir vento.

fô.le.go sm. Respiração.
fol.ga sf. Descanso; alívio; 

desaperto; largueza.
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folgado • fornecer

fol.ga.do adj. Largo; amplo; 
desafogado; adj. e sm. 
que ou aquele que é 
despreocupado.

fol.gan.ça sf. Folguedo.
fol.gar vt. Dar folga; desapertar; 

vi. descansar; alegrar.
fol.ga.zão adj. Brincalhão.
fol.gue.do sm. Brincadeira.
fo.lha sf. Parte terminal dos 

vegetais; pedaço de papel; 
publicação periódica.

fo.lha.gem sm. Ramaria de 
arvoredos.

fo.lhar vi. e p. Cobrir-se de 
folhas.

fo.lhe.ar vt. Voltar as folhas 
de um livro; ler; revestir de 
lâminas de madeira, metal 
etc.

fo.lhe.tim sm. Seção literária 
de um periódico; fragmento 
de romance publicado 
diariamente em um jornal.

fo.lhe.ti.nis.ta s2g. Pessoa que 
escreve folhetins.

fo.lhe.tis.ta sm. Escritor de 
folhetos, panfletos.

fo.lhe.to sm. Brochura de 
poucas folhas.

fo.lhi.nha sf. Calendário.
fo.li.a sf. Brincadeira; 

divertimento; pândega.
fo.li.á.ceo adj. Que tem a 

natureza das folhas.
fo.li.ão sm. O que toma parte 

em folias.
fo.li.ar vi. Divertir-se.
fo.lí.cu.lo sm. Pequena folha; 

folheta; gânglio linfático.
fó.lio sm. Livro impresso em 

folhas inteiras.
fo.me sf. Grande apetite de 

comer; avidez.
fo.men.ta.ção sf. Ato de 

fomentar; estímulo.
fo.men.tar vt. Estimular.
fo.men.to sm. Ato de fomentar; 

estímulo.
fo.ne sm. Peça do telefone 

que se leva ao ouvido; forma 
reduzida de telefone.

fo.ne.ma sm. Elemento sonoro 
da linguagem.

fo.né.ti.ca sf. Estudo dos 
fonemas isoladamente.

fô.ni.co adj. Relativo à voz.
fon.tal adj. Que dá origem a 

alguma coisa.
fon.ta.ne.la sf. Moleira.
fon.te sf. Nascente de água; 

chafariz; bica; cada um dos 
lados da cabeça; princípio; 
origem; causa; texto original 
de uma obra; em jornalismo, 
pessoa, documento, 
instrumento que fornece 
informações ao repórter.

fo.ra adv. Exteriormente; prep. 
exceto.

fo.ra-da-lei adj. e s2g. Indivíduo 
marginal; bandido; malfeitor.

fo.ra.gi.do adj. Escondido da 
justiça; expatriado.

fo.ra.gir-se vp. Expatriar-se, 
emigrar.

fo.ras.tei.ro adj. e sm. 
Estrangeiro, peregrino.

for.ca sf. Instrumento para 
enforcamento; patíbulo; 
cadafalso.

for.ça sf. Vigor; agente capaz 
de modificar a aceleração de 
um corpo; violência; coação; 
poder; autoridade; energia 
moral ou física; esforço; 
impulso; energia elétrica.

for.çar vt. Obrigar pela força; 
violentar.

for.ce.jar vt. Empregar 
esforços; esforçar-se; lutar.

for.ço.so adj. Violento; 
obrigatório; inevitável.

for.çu.do adj. pop. Musculoso; 
robusto; forte.

fo.ren.se adj. Relativo a foro 
judicial; judicial.

for.ja sf. Fundição.
for.jar vt. Trabalhar ferro 

e outros metais na forja; 
fabricar; fazer; idear; inventar; 
maquinar; falsificar.

for.ma sf. Feitio; molde, figura 
ou aspecto exterior dos 
corpos materiais.

fôr.ma sm. Molde; vasilha em 
que se assam pudins e bolos.

for.ma.ção sf. Constituição.
for.ma.do adj. Que concluiu 

curso em faculdade.

for.mal adj. Relativo a forma; 
evidente, categórico, claro; 
convencional; cerimonioso.

for.ma.li.da.de sf. Praxe.
for.ma.li.zar vt. Dar forma 

a; realizar segundo as 
formalidades; vp. melindrar-
se.

for.mão sm. Utensílio de 
carpinteiro e marceneiro.

for.mar vt. Concluir; produzir; 
educar; vp. concluir curso em 
faculdade.

for.ma.to sm. Tamanho; 
dimensão ou feito de 
qualquer coisa.

for.ma.tu.ra sf. Graduação 
universitária ou em curso de 
nível médio.

for.mi.ci.da sm. Preparado que 
serve para matar formigas; 
veneno.

for.mi.dá.vel adj. Pavoroso; 
tremendo; excelente.

for.mi.ga sf. Nome genérico 
pelo qual são conhecidos 
os insetos da família dos 
Formicídeos, que vivem 
em sociedade, debaixo da 
terra, em ocos de paus, 
etc. (coletivo: correição, 
formigueiro); fam. pessoa que 
tem predileção por doces.

for.mi.gar vi. Ter comichão; 
pulular; abundar.

for.mi.guei.ro sm. Toca de 
formigas; multidão.

for.mo.so adj. Belo; 
harmonioso; perfeito.

for.mo.su.ra sf. Beleza.
fór.mu.la sf. Maneira 

previamente estabelecida 
de pedir, explicar; resolver 
alguma coisa; regra; preceito; 
princípio; receita médica; 
representação química; 
expressão.

for.mu.lar vt. Pôr em fórmula; 
receitar; expor com precisão; 
aviar.

for.mu.lá.rio sm. Coleção de 
fórmulas; modelo impresso 
de fórmula, onde apenas 
se preenchem os dados 
pessoais.

for.ne.cer vt. Abastecer.
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fornecimento • frangalho

for.ne.ci.men.to sm. Provisão.
for.ni.do adj. Robusto.
for.nir vt. Tornar nutrido; prover; 

abastecer.
for.no sm. Parte do fogão de 

cozinha; fig. lugar muito 
quente.

fo.ro sm. Local para debates; 
centro para diversas 
atividades; despesa 
obrigatória; privilégio 
garantido pela lei; tribunal.

for.qui.lha sf. Pequeno forcado 
de três pontas.

for.ra sf. pop. Desforra.
for.ra.gem sf. Erva ou grão para 

alimentar o gado.
for.rar vt. Cobrir; revestir; 

vp. vestir-se; ressarcir-se; 
encher-se; cobrir-se.

for.ro sm. Guarnição interna 
de roupas.

for.ro.bo.dó sm. Festança; 
confusão; bagunça.

for.ta.le.cer vt. Robustecer; 
encorajar; animar.

for.ta.le.za sf. Solidez; energia; 
fortificação.

for.te adj. Robusto; poderoso; 
muito alcoólico (bebida); sm. 
fortaleza.

for.ti.fi.ca.ção sf. Fortaleza.
for.ti.fi.can.te adj. Que fortifica; 

sm. medicamento para 
robustecer.

for.ti.fi.car vt. Fortalecer.
for.tim sm. Pequeno forte.
for.tui.to adj. Inesperado.
for.tu.na sf. Acaso; ventura; 

felicidade; riqueza.
fos.co adj. Embaciado.
fos.fo.re.jar vi. Chamejar.
fos.fo.res.cên.cia sf. Qualidade 

ou estado de fosforescente.
fos.fo.res.cen.te adj. Que 

desprende luz fraca, por ter 
absorvido radiação emitida de 
outra fonte; emissão de luz 
sem calor nem combustão.

fos.fó.ri.co adj. Relativo a, 
ou que contém fósforo; que 
brilha como fósforo.

fós.fo.ro sm. Elemento não 
metálico, de número atômico 
15, símbolo: P; palito em 

que uma das extremidades é 
recoberta de massa fosfórica, 
que se inflama por atrito.

fos.qui.nha sf. Dissimulação; 
disfarce; provocação; 
momice.

fos.sa sf. Cova; buraco; 
cavidade subterrânea onde 
são lançados dejetos.

fos.sar vt. Revolver com o 
focinho; escavar.

fós.sil sm. Vestígio petrificado 
de animal ou vegetal; 
antiquado; desusado.

fos.so sm. Cova; vala.
fo.to sf. Forma reduzida de 

fotografia.
fo.to.có.pia sf. Reprodução 

química, mediante matriz, de 
imagem.

fo.to.gê.ni.co adj. Que sai 
bem representado, quando 
fotografado; que produz 
imagens pela ação da luz.

fo.to.gra.far vt. Reproduzir 
imagens pela fotografia.

fo.to.gra.fi.a sf. Processo de 
obter e fixar imagens sobre 
uma película fotossensível.

fo.to.grá.fi.co adj. Relativo à 
fotografia.

fo.tó.gra.fo sm. Profissional da 
fotografia.

fo.to.li.to sm. Filme positivo 
para reprodução de texto ou 
ilustração, empregado na 
gravação de chapas para 
impressão pelo processo 
ofsete.

fo.to.no.ve.la sf. História em 
quadrinhos, relativamente 
longa, na qual, em vez de 
desenhos, usam-se imagens 
fotográficas, legendadas com 
enredo amoroso, policial, etc., 
publicada em revista.

fo.tor.re.por.ta.gem sf. 
Reportagem na qual as 
fotografias constituem a 
parte mais importante, 
acompanhadas somente 
de legendas ou breve texto 
explicativo.

fo.vis.mo sm. pint. Movimento 
surgido na França, no início 
do séc. XX, caracterizado 
pela simplificação das formas 

e pela valorização da cor, 
e que realça os aspectos 
plásticos da obra, sem 
preocupação de fidelidade 
ao mundo real ou a valores 
emotivos.

foz sf. Embocadura.
fra.ção sf. Fragmento.
fra.cas.sar vt. Arruinar.
fra.cas.so sm. Ruína; malogro; 

desgraça.
fra.ci.o.nar vt. Dividir.
fra.ci.o.ná.rio adj. Que tem 

fração.
fra.co adj. Débil; medíocre; 

leviano; sm. propensão; ponto 
fraco.

fra.de sm. Membro de 
comunidade religiosa.

fra.ga sf. Penhasco.
fra.ga.ta sf. Antigo navio 

de guerra; ave do gênero 
Fregata.

frá.gil adj. Quebradiço; fraco; 
débil; pouco resistente.

frag.men.tar vt. Partir em 
pedaços, fragmentos.

frag.men.to sm. Pedaço; 
fração; trecho.

fra.gor sm. Estampido.
fra.go.ro.so adj. Estrondoso.
fra.go.so adj. Rochoso.
fra.grân.cia sf. Aroma.
fra.gran.te adj. Aromático.
fra.gue.do sm. Rochedo.
fral.da sf. Parte da camisa 

da cintura para baixo; pano 
com que se envolve a 
parte inferior do tronco de 
um bebê para absorver os 
excrementos; sopé de monte 
ou serra, falda.

fran.ce.sis.mo sm. Galicismo; 
expressão ou palavra 
derivada do francês, imitação 
afetada de coisas francesas.

fran.chão adj. Feio; mal-
encarado; carrancudo.

fran.co adj. Sincero; leal; 
generoso.

fran.ga.lhar vt. Reduzir a 
frangalhos.

fran.ga.lho sm. Farrapo.
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fran.ger vt. Franzir; quebrar.
fran.go sm. Galináceo crescido, 

mas que ainda não é galo; gol 
atribuído à falha do goleiro.

fran.ja sf. Fímbria de linho, 
seda etc., para enfeitar 
roupas, cortinas, etc.

fran.ja.do adj. Guarnecido de 
franjas; pretensioso.

fran.jar vt. Ornar com franjas; 
cortar em franja; rendilhar.

fran.que.ar vt. Tornar franco, 
livre, desimpedido; isentar de 
imposto; facilitar; conceder; 
patentear; abrir.

fran.que.za sf. Sinceridade.
fran.qui.a sf. Ação ou efeito 

de franquear; isenção de 
pagamento de selo postal; 
isenção de certas obrigações 
ou imposições; privilégio.

fran.zi.no adj. Débil.
fran.zir vt. Fazer dobras; 

preguear.
fra.que sm. Traje de cerimônia 

masculino, bem ajustado ao 
tronco, curto na frente e com 
longas abas atrás.

fra.que.jar vi. Afrouxar.
fra.que.za sf. Debilidade.
fras.co sm. Pequena garrafa 

de vidro.
fra.se sf. Reunião de palavras 

que formam sentido completo; 
proposição; expressão.

fra.se.a.do sm. Modo de 
escrever ou dizer.

fra.se.ar vi. Fazer frases.
fra.ter.nal adj. Relativo a 

irmãos; afetuoso.
fra.ter.ni.da.de sf. Amor ao 

próximo; harmonia.
fra.ter.ni.zar vt. Unir com 

amizade muito íntima; vi. 
aliar-se; associar-se.

fra.ter.no adj. Concernente a 
irmãos; afetuoso.

fra.tri.ci.da adj. e s2g. Autor de 
fratricídio.

fra.tri.cí.dio sm. Assassínio 
de irmão.

fra.tu.rar vt. Quebrar.
frau.dar vt. Cometer fraude; 

enganar; burlar.

frau.de sf. Astúcia para causar 
dano; engano; logro; dolo; 
contrabando; burla.

frau.du.len.to adj. Em que há 
fraude.

freezer sm. ingl. Congelador; 
frigorífico.

fre.ge sm. Barulho; briga.
fre.guês sm. Cliente.
fre.gue.si.a sf. Paróquia; 

clientela.
frei.o sm. Peça de metal que 

se passa pela boca da 
cavalgadura; travão; breque; 
obstáculo; empecilho.

frei.ra sf. Religiosa; irmã.
fre.men.te adj. Que freme.
fre.mir vi. Estremecer.
frê.mi.to sm. Estrépito.
fre.ne.si sm. Arrebatamento; 

delírio; inquietação profunda; 
impaciência.

fre.né.ti.co adj. Furioso; 
impaciente; agitado.

fren.te sf. Vanguarda; face.
fren.tis.ta s2g. Profissional que 

se ocupa dos acabamentos 
e ornatos das fachadas dos 
edifícios; atendente dos 
postos de gasolina.

fre.quên.cia (ü) sf. Ato de 
frequentar, conviver.

fre.quen.tar (ü) vt. Ir amiúde a; 
conviver com.

fre.quen.te (ü) adj. Repetido.
fres.co adj. Viçoso; recente; 

sadio; ameno; aprazível.
fres.cor sm. Viço; frescura; 

refrigério.
fres.ta sf. Fenda; frincha.
fre.ta.men.to sm. Ato ou efeito 

de fretar,.
fre.tar vt. Tomar ou ceder a 

frete; ajustar por frete.
fre.te sm. Aluguel de barco, 

carro, etc.; transporte 
de mercadoria; quantia 
devida pelo transporte de 
mercadoria.

fri.a.gem sf. Ar frio; frialdade; 
doença que ataca os 
vegetais.

fri.al.da.de sf. Qualidade de 
frio; friagem; fig. desinteresse; 
insensibilidade.

fri.á.vel adj. Quebradiço.
fric.ção sf. Esfregação.
fric.ci.o.nar vt. Fazer fricção, 

esfregar.
fri.en.to adj. Friorento.
fri.e.za sf. Frialdade; 

indiferença.
fri.gi.dei.ra sf. Utensílio de 

cozinha para frituras.
fri.gi.dez sf. Frieza.
frí.gi.do adj. Frio; gelado.
fri.gir vt. Cozer em óleo, 

manteiga, etc. na frigideira.
fri.go.bar sm. Pequena 

geladeira utilizada geralmente 
em quartos de hotel, 
escritórios e salões de jogos 
para se guardarem água, 
refrigerantes e cerveja.

fri.go.rí.fi.co adj. Que produz 
ou conserva o frio; sm. 
aparelho para manter as 
substâncias alimentícias 
geladas; estabelecimento 
para conservar carnes e 
outros alimentos.

frin.cha sf. Fenda; greta.
fri.o adj. Privado de calor; 

insensível; sm. baixa 
temperatura; pl. diz-se do 
presunto, salame, queijo, 
etc., cortados em fatias para 
o recheio de sanduíches ou 
outros pratos frios.

fri.o.ren.to adj. Muito sensível 
a frio.

fri.sa sf. Camarote quase no 
nível da plateia.

fri.sar vt. Encrespar; acentuar; 
salientar.

fri.so sm. Ornato.
fri.ta.da sf. O que se frita de 

uma vez; prato composto por 
ovos batidos e fritos sobre 
carne picada, legumes, etc.

fri.tar vt. Frigir.
fri.tas sf. pl. Batatas fritas.
fri.to adj. Que se frigiu.
fri.tu.ra sf. Qualquer coisa frita; 

fritada.
fri.vo.li.da.de sf. Qualidade do 

que é frívolo.
frí.vo.lo adj. Sem importância; 

inútil; fútil.
fro.co sm. Floco.
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fron.de sf. Folhagem de 
árvores.

fron.do.so adj. Copado; 
espesso.

fron.tal adj. Da fronte.
fron.te sf. Testa; frente.
fron.te.ar vi. Defrontar.
fron.tei.ra sf. Confins.
fron.tei.ri.ço adj. Que vive ou 

fica em fronteira.
fron.tei.ro adj. Situado em 

fronteira; fronteiriço.
fron.tis.pí.cio sm. Fachada; a 

primeira página de um livro.
fro.ta sf. Grande número 

de navios de guerra que 
navegam em conjunto; 
conjunto de navios 
mercantes pertencentes a 
um mesmo país ou a uma 
mesma companhia ou de 
uma mesma categoria ou 
espécie; conjunto de veículos 
pertencentes a um mesmo 
indivíduo ou a uma mesma 
companhia.

frou.xo adj. Bambo; mole; 
lânguido; indolente; 
impotente.

fru.gal adj. Sóbrio.
fru.ga.li.da.de sf. Sobriedade.
fru.i.ção sf. Posse; gozo.
fru.ir vt. Gozar; desfrutar.
frus.trar vt. Iludir; baldar; vp. 

malograr-se.
fru.ta sf. Fruto comestível.
fru.ti.fi.car vi. Produzir fruto.
fru.to sm. A parte reprodutiva 

dos vegetais; resultado; 
vantagem.

fu.bá sm. Farinha de milho.
fu.ga sf. Evasão.
fu.ga.ci.da.de sf. Rapidez.
fu.gaz adj. Rápido; veloz.
fu.gi.di.o adj. Esquivo.
fu.gir vi. Escapar a alguma 

coisa; evitar.
fu.gi.ti.vo adj. Transitório; 

rápido; sm. desertor.
fu.i.nha sf. Pequeno carnívoro 

da família dos  mustelídeos; 
s2g. sovina; pessoa 
bisbilhoteira.

fu.la.no sm. Designação vaga 
de pessoa incerta.

ful.cro sm. Apoio; sustentáculo.
ful.gen.te adj. Brilhante.
fúl.gi.do adj. Brilhante.
ful.gir vi. Brilhar; resplandecer.
ful.gor sm. Brilho.
ful.gu.rar vi. Cintilar.
fu.li.gem sf. Matéria negra 

depositada pela fumaça.
ful.mi.na.ção sf. Ato ou efeito 

de fulminar.
ful.mi.nan.te adj. Que fulmina.
ful.mi.nar vt. Ferir; matar; 

aniquilar; destruir.
ful.vo adj. Alourado.
fu.ma.ça sf. Grande porção 

de fumo; fig. vaidade; coisa 
efêmera.

fu.man.te adj. Que fuma; s2g. 
pessoa que tem o hábito de 
fumar tabaco.

fu.mar vt. Aspirar o fumo do 
tabaco.

fu.me.gan.te adj. Que fumega.
fu.me.gar vi. Lançar fumaça.
fu.mei.ro sm. Chaminé; lugar 

onde se penduram carnes 
para defumar.

fu.mi.ga.ção sm. Ato de 
fumigar; desinfecção do ar.

fu.mi.gar vt. Defumar.
fu.mo sm. Vapor visível que 

se desprende dos corpos 
em combustão ou muito 
aquecidos; fumaça; tabaco; 
maconha.

fu.nâm.bu.lo sm. Dançarino de 
corda bamba.

fun.ção sf. Emprego; uso; 
exercício; cargo; espetáculo.

fun.ci.o.nal adj. Relativo a 
funções vitais.

fun.ci.o.na.lis.mo sm. A classe 
dos funcionários públicos.

fun.ci.o.na.men.to sm. Ato ou 
efeito de funcionar.

fun.ci.o.nar vi. Exercer função; 
operar; trabalhar.

fun.ci.o.ná.rio sm. Empregado 
público; empregado.

fun.da.ção sf. Instalação; 
capital legado para obras 

de beneficência pública; 
instituição fundada com esse 
capital.

fun.da.dor adj. e sm. Instituidor; 
iniciador.

fun.da.men.ta.do adj. Que tem 
fundamento, argumento.

fun.da.men.tal adj. Essencial.
fun.da.men.tar vt. Documentar; 

firmar; vp. basear-se.
fun.da.men.to sm. Base; 

argumento; motivo.
fun.dar vt. Criar; instituir; vp. 

basear-se.
fun.de.ar vi. Ancorar.
fun.di.ção sf. Fusão de metais.
fun.dir vt. Derreter; juntar; unir; 

vp. derreter-se.
fun.do adj. Que tem 

profundidade; profundo; 
cavado; sm. parte oposta à 
superfície ou à abertura; solo 
submarino; íntimo; pl. papéis 
de crédito; capital.

fun.du.ra sf. Profundidade.
fú.ne.bre adj.2g. Relativ aos 

mortos ou à morte; fig. triste; 
lúgubre.

fu.ne.ral sm. Enterro.
fu.ne.rá.rio adj. Fúnebre.
fu.nes.to adj. Desastroso; 

sinistro; fatal.
fu.ni.cu.lar adj.2g. Que 

funciona por meio de cordas; 
composto de cordas; sm. 
(trem, veículo) acionado por 
meio de cabos ou cordas 
postos em movimento por um 
motor estacionário.

fu.nil sm. Utensílio para 
transvasar líquidos.

fu.ni.la.ri.a sf. Técnica 
de trabalhar em lata, 
especialmente consertar 
veículos batidos; local em 
que esses serviços são 
realizados.

fu.ni.lei.ro sm. Pessoa que 
trabalha em funilaria; latoeiro.

fu.ra.cão sm. Vento com 
velocidade acima de 105 km 
por hora.

fu.ra.ci.da.de sf. Tendência 
para roubar.

fu.ra.do adj. Que tem furo ou 
buraco.
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fu.ra.dor sm. Utensílio para 
abrir furos.

fu.rar vt. Esburacar; frustrar; 
irromper.

fur.gão sm. Carro coberto, de 
porte médio, para transporte 
de bagagens, mercadorias, 
etc.

fú.ria sf. Furor; ímpeto.
fu.ri.bun.do adj. Colérico.
fu.ri.o.so adj. Irritado; raivoso; 

forte; violento.
fur.na sf. Caverna; gruta.
fu.ro sm. Buraco; notícia dada 

em primeira mão.
fu.ror sm. Cólera.
fur.tar vt. Apoderar-se de; vi. 

esquivar; desviar.
fur.ti.vo adj. Oculto.
fur.to sm. Ato ou efeito de 

furtar, roubar sem violência.
fu.rún.cu.lo sm. Tumor.
fus.co adj. Escuro.

fu.se.la.gem sf. Corpo principal 
de avião.

fu.si.o.nar vt. Fundir.
fu.sí.vel sm. Dispositivo de 

segurança em instalações 
elétricas.

fu.so sm. Instrumento roliço 
sobre o qual se forma a 
maçaroca; peça na qual se 
enrola a corda do relógio.

fus.te sm. Parte da coluna; 
pau; vara.

fus.ti.gar vt. Chicotear.
fu.te.bol sm. Jogo de bola, 

disputado entre dois times 
de onze jogadores cada, em 
que o objetivo é fazer a bola 
entrar no gol do adversário 
sem intervenção das mãos.

fu.ti.car vt. Espetar; importunar; 
aborrecer.

fú.til adj. Leviano; frívolo; 
insignificante.

fu.ti.li.da.de sf. Ninharia.

fu.tri.car vt. Negociar fazendo 
trapaça; vi. irritar; intrigar.

fu.tu.rar vt. e i. Predizer; supor; 
prognosticar.

fu.tu.ris.mo sm. Movimento 
artístico e literário, surgido 
na Itália (1909) e que se 
voltava contra a tradição, 
o academicismo e a moral, 
baseado numa concepção 
dinâmica da vida.

fu.tu.ro sm. Tempo que está 
para vir; destino.

fu.xi.car vt. Amarrotar; remexer; 
mexericar.

fu.zar.ca sf. Farra; folia.
fu.zil sm. Carabina.
fu.zi.lar vt. e i. Relampejar; 

matar com o fuzil.
fu.zi.la.ri.a sf. Tiros simultâneos 

de fuzil ou de qualquer arma 
de fogo.

fu.zi.lei.ro sm. Soldado armado 
de fuzil; bras. fuzileiro naval.

E-F-G.indd   131 17.02.09   09:20:34




