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g sm. Sétima letra do alfabeto.
ga.bar vt. Louvar; elogiar; 

lisonjear; vp. vangloriar-se; 
jactar-se.

ga.ba.ri.to sm. Medida padrão; 
régua ou modelo para 
aferimento de distâncias ou 
dimensões; modelo para 
correção de provas e testes; 
categoria; qualidade; classe; 
nível.

ga.ba.ro.la s2g. Pessoa 
jactanciosa; gabola.

ga.ba.ro.li.ce sf. Ato ou dito de 
gabarola; gabolice.

ga.bi.ne.te sm. Sala pequena, 
em geral destinada a 
trabalhos de caráter 
intelectual; escritório; 
repartição presidida por 
ministros; ministério.

ga.bo sm. Elogio; louvor.
ga.bo.la s2g. Gabarola.
ga.bo.li.ce sf. Jactância; 

gabarolice.
ga.do sm. Reses em geral.
ga.fe sf. Indiscrição involuntária; 

lapso; erro; rata.
ga.gá s2g. Decrépito; caduco.
ga.go adj. e sm. Que, ou quem 

gagueja; tartamudo.
ga.guei.ra sf. Dificuldade de 

pronunciar corretamente as 
palavras.

ga.gue.jar vi. Falar com 
dificuldade, repetindo sílabas, 
falar como gago.

gai.a.ti.ce sf. Ação de gaiato.
gai.a.to sm. Rapaz travesso; 

adj. travesso; alegre.
gai.o adj. Jovial; alegre.
gai.o.la sf. Pequena clausura 

para aves; jaula; prisão.
gai.ta sf. Pífaro; gaita-de-boca 

ou harmônica; pop. dinheiro; 
numerário.

ga.jo sm. Tipo abrutalhado; 
qualquer indivíduo; homem 
velhaco.

ga.la sf. Traje para solenidade; 
pompa; ornamentação 
faustosa.

ga.lã sm. Ator ou personagem 
que se destaca na trama, 
tendo papel decisivo ou 
principal; homem belo e 
elegante; pop. galanteador.

ga.lan.ta.ri.a sf. Galanteio; 
pessoa ou dito galante.

ga.lan.te adj. Bonito; elegante, 
gracioso; distinto; espirituoso.

ga.lan.te.a.dor adj. e sm. Que, 
ou o que corteja as damas.

ga.lan.te.ar vt. Cortejar; vi. dizer 
galanteios.

ga.lan.tei.o sm. Lisonja; 
atenção amorosa.

ga.lão sm. Tira ou cordão de 
passamanaria que serve de 
enfeite a roupas, cortinas, 
etc.; tira usada nos uniformes 
dos militares para distinguir-
lhes a patente.

ga.lar.dão sm. Prêmio; glória.
ga.lar.do.ar vt. Premiar.
ga.lé sf. Antiga embarcação de 

vela e remos.
ga.le.ão sm. Antigo navio de 

alto bordo.
ga.lei.o sm. Requebro.
ga.le.go adj. Natural da Galiza, 

Espanha; designativo de 
certa variedade de limão; sm. 
o habitante da Galiza.

ga.le.ra sf. Antiga embarcação 
a velas e remos; pop. grupo 
de amigos; turma; torcida.

ga.le.ri.a sf. Corredor onde 
são expostos objetos de 
arte; coleção desses objetos; 
estabelecimento onde são 

expostos e vendidos esses 
objetos; tribuna extensa 
em parlamentos e teatros; 
corredor subterrâneo 
de minas; canalização 
subterrânea para escoamento 
das águas pluviais; 
construção onde se reúnem 
muitas lojas, em geral com 
saída para duas ruas.

ga.le.to sm. Frango ainda novo; 
frango assado.

gal.gar vt. Transpor; saltar por 
cima de; trepar.

ga.lha sf. Hipertrofia de 
tecido vegetal provocada 
pelo ataque, sobretudo, de 
insetos.

ga.lhar.di.a sf. Elegância; 
generosidade; ânimo; 
bravura; coragem.

ga.lhar.do adj. Elegante.
ga.lho sm. Ramo de árvore; 

chifre; bras. dificuldade.
ga.lho.fa sf. Brincadeira; 

gracejo; zombaria; escárnio.
ga.lho.fa.da sf. Grande galhofa; 

patuscada.
ga.lho.far vi. Zombar.
ga.lho.fei.ro adj. Brincalhão.
ga.li.nha sf. Fêmea do galo; 

pop. s2g. mulher ou homem 
devassos.

ga.li.nhei.ro sm. Lugar onde se 
alojam as galinhas.

ga.lo sm. Ave galinácea, 
doméstica, criada para 
produção de ovos e carne; 
o macho da galinha; pop. 
inchação na testa.

ga.lo.pan.te adj. De marcha 
muito rápida.

ga.lo.par vi. Andar a galope; 
cavalgar animal que galopa.

ga.lo.pe sm. A mais rápida 
marcha de alguns animais, 
em especial o cavalo.
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gal.pão sm. Construção rústica,  
que serve de depósito de 
materiais de construção, 
maquinaria em geral, 
utensílios industriais, etc.

ga.ma sm. Terceira letra 
do alfabeto grego; sf. fig. 
Sucessão ou série de ideias, 
sentimentos, cores, etc.

ga.mão sm. Jogo de dois 
parceiros, com quinze peças, 
disputado num tabuleiro 
especial.

gam.bi.ar.ra sf. Rampa de 
luzes em palcos; conjunto de 
luzes e refletores ligados em 
um mesmo fio; pop. conserto, 
arranjo provisório.

ga.me.la sf. Grande vasilha de 
madeira; bras. mentira.

ga.na sf. Grande vontade para 
qualquer coisa; ímpeto; ódio.

ga.nân.cia sf. Avidez de ganho, 
de lucro.

ga.nan.ci.o.so adj. Ambicioso 
de lucros, dinheiro.

gan.cho sm. Anzol.
gan.dai.a sf. Vadiagem; 

ociosidade; farra; 
divertimentos noturnos.

gan.gor.ra sf. Aparelho de 
divertimento infantil, que 
consta de uma tábua longa 
e estreita, apoiada ao meio 
por um eixo, sobre o qual 
oscilam horizontalmente suas 
extremidades.

gan.gre.na sf. Morte de tecido 
ou órgão; fig. corrupção 
moral.

gan.gre.nar vt. Produzir 
gangrena em; perverter.

gângs.ter sm. Indivíduo que 
faz parte de um grupo de 
malfeitores; bandido; mafioso.

gan.gue sf. Turma; grupo; 
patota; quadrilha; bando de 
malfeitores.

ga.nha-pão sm. Trabalho ou 
instrumento que garante a 
subsistência.

ga.nhar vt. Adquirir; obter; 
lucrar; vencer.

ga.nho sm. Ato de ganhar; 
lucro; proveito; vantagem.

ga.ni.do sm. Uivo lamentoso 
de cães.

ga.nir vi. Gemer como os cães.
ga.ra.gem sf. Abrigo de 

automóveis; estabelecimento 
onde se alugam ou consertam 
automóveis.

ga.ran.ti.a sf. Caução; fiança; 
penhor; abonação.

ga.ran.tir vt. Afiançar; afirmar; 
asseverar.

ga.ra.pa sf. Caldo de cana.
ga.ra.tu.ja sf. Desenho ou letra 

malfeitos; rabisco.
ga.ra.tu.jar vt. Rabiscar.
ga.ra.ve.to sm. Cavaco.
gar.bo sm. Galhardia.
gar.bo.so adj. Elegante.
gar.çó adj. Verde-azulado.
gar.çom sm. Empregado que 

serve à mesa ou ao balcão 
em restaurantes, bares, etc.

gar.ço.ne.te sf. Empregada que 
serve à mesa ou ao balcão 
em restaurantes, bares, etc.

ga.re sf. Estação estrada de 
ferro.

gar.fo sm. Utensílio de mesa 
com três ou quatro dentes; 
enxerto; forquilha.

gar.ga.lha.da sf. Risada 
espalhafatosa, estentórea.

gar.ga.lhar vi. Soltar, dar 
gargalhadas.

gar.ga.lo sm. Colo de garrafa.
gar.gan.ta sf. Parte interna do 

pescoço; adj. e s2g. pessoa 
jactanciosa.

gar.ga.re.jar vt. Agitar na boca 
um líquido.

gar.ga.re.jo sm. Ato de 
gargarejar.

ga.ri sm. Varredor de ruas.
ga.rim.par vi. Procurar pedras 

ou metais preciosos.
ga.rim.pei.ro sm. Aquele que 

procura pedras ou metais 
preciosos.

ga.rim.po sm. Região onde se 
exploram pedras ou metais 
preciosos; povoado habitado 
por garimpeiros.

gar.na.cha sf. Toga.
gar.ni.men.to sm. Enfeite.
ga.ro.a sf. Chuvisco.

ga.ro.ar vi. Chuviscar.
ga.ro.tar vi. Vadiar.
ga.ro.to adj. Travesso; sm. 

rapaz vadio; menino.
gar.ra sf. Unha adunca.
gar.ra.fa sf. Vaso com gargalo 

estreito usado para conter 
líquidos.

gar.ra.fal adj. Que tem forma de 
garrafa; graúdo.

gar.ra.fão sm. Grande garrafa.
gar.rar vi. Ficar à mercê (navio) 

de ondas.
gar.ri. di.ce sf. Apuro no trajar; 

janotismo; fig. elegância.
gar.ri.do adj. Elegante; janota; 

alegre; vivo.
gar.rir vi. Chilrear; tagarelar; 

folgar.
gar.ru.cha sf. Pistola de 

carregar pela boca.
gar.ru.lar vi. Tagarelar.
gár.ru.lo adj. e sm. Tagarela; 

prosa.
ga.ru.pa sf. Anca do cavalo; 

lugar ou espaço atrás da sela 
ou do selim.

gás sm. Fluido aeriforme, 
que enche uniformemente 
qualquer espaçoem se 
encerre.

ga.sei.fi.car vt. Reduzir(-se) 
a gás.

ga.so.du.to sm. Tubulação 
destinada a conduzir a 
grandes distâncias produtos 
gasosos.

ga.so.gê.nio sm. Aparelho para 
produzir gás.

ga.so.li.na sf. Éter líquido de 
petróleo.

ga.sô.me.tro sm. Aparelho para 
medir gás; reservatório de 
gás para iluminação.

ga.so.so adj. Que tem a 
natureza do gás.

gas.ta.dor adj. e sm. 
Esbanjador; perdulário.

gas.tar vt. Despender; 
consumir; deteriorar pelo uso.

gas.to sm. Consumo; adj. 
usado.

gás.tri.co adj. Relativo ao 
estômago.

gas.trô.no.mo sm. O que gosta 
de boas iguarias.
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gas.tu.ra sf. Comichão; 
irritação.

ga.ta sf. Fêmea do gato.
ga.ta.fu.nhos sm. pl. Garatujas.
ga.tar.rão sm. Gato grande.
ga.ti.lho sm. Peça dos fechos 

das armas de fogo, para fazê-
las disparar.

ga.ti.nhar vi. Engatinhar.
ga.ti.nhas el. sf. us. na 

loc. andar de gatinhas: 
engatinhar.

ga.to sm. Mamífero doméstico, 
carnívoro, da família do 
felídeos; indivíduo esperto, 
ágil; bras. grampo telefônico; 
bras. erro tipográfico; bras. 
gír. homem muito bonito, 
galã; ladrão, gatuno.

ga.to-pin.ga.do sm. Cada um 
dos raros espectadores, 
ouvintes, alunos, etc. 
que participam de algum 
espetáculo, reunião, etc.

ga.to-sa.pa.to sm. Coisa 
desprezível; fazer gato-
sapato de: fazer alguém de 
joguete; tratar alguém com 
pouco caso.

ga.tu.nar vt. e i. Furtar.
ga.tu.no sm. e adj. Larápio.
ga.ú.cho adj. e sm. Natural do 

estado do Rio Grande do Sul.
gau.dé.rio sm. Folgança; 

malandro; vadio.
gáu.dio sm. Júbilo; alegria.
ga.ve.ta sf. Caixa corrediça, 

sem tampa, que se encaixa 
em mesa, prateleira, etc.

ga.vi.ão sm. Ave falconiforme 
de rapina.

gay adj. e s2g. Guei.
ga.ze sf. Tecido leve.
ga.ze.ar vi. Faltar à aula para 

vadiar; cabular.
ga.ze.ta sf. Jornal; ato de faltar 

às aulas.
ga.ze.tei.ro sm. Vendedor de 

jornais; gazeador.
ga.zu.a sf. Chave falsa.
ge.a.da sf. Orvalho congelado.
ge.ar vt. Congelar; vi. cair 

geada.
ge.ba sf. Corcunda.
ge.bo adj. Corcunda; 

maltrajado; sm. zebu.

ge.e.na sf. Inferno.
gel sm. Substância gelatinosa 

resultante da coagulação de 
um líquido coloidal.

ge.la.dei.ra sf. Refrigerador.
ge.la.do adj. Muito frio; sm. 

sorvete.
ge.lar vt. Congelar.
ge.la.ti.no.so adj. Pegajoso.
ge.lei.a (éi) sf. Alimento feito de 

frutas cozidas com açúcar, 
que depois de frio toma 
consistência gelatinosa.

ge.lei.ra sm. Grande massa de 
gelo em montanhas.

gé.li.do adj. Muito frio; 
insensível.

ge.lo sm. Água congelada.
ge.ma sf. Rebento; parte central 

e amarela do ovo das aves; 
pedra preciosa.

ge.ma.da sf. Gemas de ovo, 
batidas com açúcar até 
formar um creme.

ge.me.bun.do adj. Gemente.
ge.men.te adj. Que geme.
gê.meo adj. e sm. Que, ou 

aquele que nasceu do mesmo 
parto; igual.

ge.mer vt. Exprimir dor física ou 
moral por meio de gemidos; 
lastimar.

ge.mi.do sm. Lamento 
doloroso.

ge.mi.na.do adj. Duplicado.
ge.mi.nar vt. Duplicar (letras 

consoantes).
ge.ne.bra sf. Espécie de 

aguardente a que se 
acrescentam os frutos do 
zimbro.

ge.ne.ral sm. Oficial militar de 
graduação imediatamente 
superior à de coronel; chefe; 
comandante.

ge.ne.ra.li.da.de sf. Qualidade 
daquilo que é geral.

ge.ne.ra.li.za.ção vt. Ato de 
generalizar; vulgarização.

ge.né.ri.co adj. Geral.
gê.ne.ro sm. Conjunto de 

seres que entre si têm 
semelhanças; p. ext. 
qualquer grupo de objetos, 
fatos, pessoas, que tenham 

características em comum; 
qualidade, tipo, ordem, casta; 
gênero, modo, estilo; unidade 
taxionômica; pl. mercadorias.

ge.ne.ro.si.da.de sf. Qualidade 
do que é generoso.

ge.ne.ro.so adj. Que gosta 
de dar; que perdoa com 
facilidade; nobre; leal.

gen.gi.bre sm. Planta da 
família das zingiberáceas de 
propriedades medicinais.

gen.gi.va sf. Tecido 
fribromuscular que guarnece 
as arcadas dentárias.

ge.ni.al adj. Dotado de gênio; 
excelente, ótimo.

ge.ni.a.li.da.de sf. Qualidade de 
genial, de grande talento.

gê.nio sm. Talento inventivo; 
pop. irascibilidade.

ge.ni.o.so adj. Que tem mau 
gênio.

ge.ni.tal adj. Relativo à 
reprodução dos animais, ou 
aos órgãos sexuais.

gê.ni.to adj. Gerado; inato.
ge.ni.tor sm. O pai.
ge.ni.tu.ra sf. Raça; origem.
gen.ro sm. O marido da filha.
gen.ta.lha sf. Ralé; plebe.
gen.te sf. População.
gen.til adj. Nobre; 

cavalheiresco; esbelto, 
elegante; amável.

gen.ti.le.za sf. Caráter do que é 
gentil; graça; amabilidade.

gen.ti.o sm. Pagão; índio; 
incivilizado; idólatra.

ge.nu.fle.tir vi. Dobrar o joelho; 
ajoelhar(-se).

ge.nu.fle.xão sf. Ação de 
ajoelhar-se.

ge.nu.fle.xo adj. Ajoelhado.
ge.nu.í.no adj. Puro; legítimo.
ge.o.gra.fi.a sf. Ciência que se 

ocupa do estudo da superfície 
da Terra.

ge.o.grá.fi.co adj. Relativo à 
geografia.

ge.o.lo.gi.a sf. Ciência que se 
ocupa do estudo da formação 
da Terra.

ge.o.ló.gi.co adj. Relativo à 
geologia.
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ge.ô.me.tra s2g. Matemático 
especialista em geometria.

ge.o.me.tri.a sf. Ciência 
que estuda a medida das 
linhas, das superfícies e dos 
volumes.

ge.o.po.lí.ti.ca sf. Geografia 
política.

ge.ra.ção sf. Função pela qual 
se reproduzem os seres 
organizados.

ge.ral adj. Comum.
ge.rar vt. Criar; produzir; formar; 

fecundar.
ge.rên.cia sf. Administração.
ge.ren.te adj. e s2g. Que, 

ou pessoa que administra 
negócios, bens, etc.

ge.rin.gon.ça sf. Coisa malfeita; 
calão; gíria.

ge.rir vt. Administrar.
ger.me ou gér.men sm. 

Embrião; parte da semente 
que originará a planta; 
micróbio; origem; causa; 
motivo.

ger.mi.na.ção sf. 
Desenvolvimento do germe.

ger.mi.nar vi. Começar a 
semente a desenvolver-
se; nascer; vt. dar causa, 
princípio a.

ges.sar vt. Revestir com gesso; 
engessar.

ges.so sm. Sulfato de cálcio 
hidratado.

ges.ta sf. Façanhas, feitos 
guerreiros, história, 
acontecimento histórico.

ges.ta.ção sf. Gravidez.
ges.tan.te sf. Mulher grávida.
ges.tão sf. Administração.
ges.ti.cu.la.do adj. Indicado, 

expresso por gestos.
ges.ti.cu.lar vi. Fazer, exprimir-

se por gestos.
ges.to sm. Movimento de 

braços e mãos.
ges.tor sm. Gerente.
gi.ba sf. Corcunda.
gi.bão sm. Espécie de casaco 

curto; veste de couro dos 
vaqueiros.

gi.bi sm. Revista, em 
geral infanto-juvenil, em 
quadrinhos.

gi.bo.so adj. Corcovado.
gi.gan.te sm. Homem de 

estatura descomunal.
gi.gan.tes.co adj. Relativo a 

gigante; colossal.
gi.le.te sf. Lâmina descartável 

de aparelho de barbear; esse 
aparelho; indivíduo bissexual.

gil.vaz sm. Golpe ou cicatriz 
no rosto.

gim sm. Aguardente de cereais 
(trigo, cevada ou aveia) ou 
malte, aromatizada com 
zimbro.

gi.na.si.al adj. Concernente a 
ginásio.

gi.ná.sio sm. Liceu; colégio; 
escola secundária; lugar onde 
se pratica a ginástica.

gi.nás.ti.ca sf. Exercício físico 
para fortificar o corpo.

gi.ne.ceu sm. Órgãos femininos 
da flor.

gi.ne.te sm. Cavalo de boa 
raça; cavaleiro bom.

gin.gar vi. Bambolear-se.
gíp.seo adj. Feito de gesso.
gip.si.ta sf. Gesso.
gi.ra adj. e sm. pop. Maluco.
gi.ra.fa sf. Mamífero ruminante, 

de pescoço muito longo.
gi.rân.do.la sf. Conjunto de 

fogos de artifício agrupados 
numa roda ou travessão para 
serem detonados juntos ou 
simultaneamente.

gi.rar vi. Mover-se 
circularmente; vaguear.

gi.ra.tó.rio adj. Circulatório.
gí.ria sf. Calão; geringonça.
gi.ro sm. Volta, rotação, 

circuito; rodeio, circunlóquio; 
turno, vez; movimento de 
dinheiro num estabelecimento 
comercial; circulação de 
moeda; passeio.

gi.ta.no sm. Cigano.
giz sm. Bastonete de carbonato 

de cal para escrever na lousa.
gi.zar vt. Traçar com giz.
gla.bro adj. Imberbe; sem 

pelos.
gla.cê sm. Cobertura de bolo 

à base de açúcar, calda de 
frutas, etc.; certo tipo de seda 
lustrosa.

gla.ci.al adj. Relativo a gelo.
gla.di.ar vi. e p. Digladiar.
glá.dio sm. Espada de dois 

gumes; combate.
glân.du.la sf. Órgão, grupo 

de células ou célula 
especializadas na produção 
e secreção de certos líquidos 
orgânicos ou elementos 
celulares.

glan.du.lar adj. Relativo a 
glândula.

gle.ba sf. Porção de terra 
cultivável.

gli.ce.ri.na sf. Líquido incolor, 
orgânico, viscoso.

gli.co.se sf. Açúcar.
glo.bal adj. Integral. 
glo.bo sm. Corpo esférico; bola, 

a esfera terrestre.
glo.bu.lar adj. Esférico.
gló.bu.lo sm. Globo pequeno.
glo.me.rar vt. Aglomerar.
gló.ria sf. Honra; fama.
glo.ri.ar vt. Cobrir de glória.
glo.ri.fi.ca.ção sf. Exaltação.
glo.ri.fi.car vt. Dar glória a; 

honrar; beatificar; canonizar.
glo.ri.o.so adj. Cheio de glória; 

honroso; vitorioso.
glo.sa sf. Nota explicativa do 

sentido de uma palavra ou 
de um texto; comentário; 
interpretação; anotação na 
margem ou entrelinha; crítica.

glo.sar vt. Comentar; anotar.
glos.sá.rio sm. Vocabulário.
glos.sa.ris.ta s2g. Autor de 

glossário; vocabulário.
glu.tão adj. e sm. Que, ou 

quem come muito.
glú.ten ou glu.te sm. Matéria 

proteínica, viscosa, 
encontrada na farinha dos 
cereais quando dela é 
separado o amido.

glú.teo adj. Concernente às 
nádegas.

glu.ti.nar vt. Colar; unir.
glu.to.na.ri.a sf. Vício de glutão.
gno.ma sf. Gnome.
gno.me sf. Frase que encerra 

um sentido moral, adágio, 
provérbio.
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gno.mo sm. Ser imaginário, 
feio e de baixa estatura que, 
segundo a cabala, governa 
todas as riquezas da terra, 
ligando-se ao reino mineral.

go.dê sm. Corte de tecido 
em diagonal, ideal para 
confecção de saias; tigelinha 
usada por pintores para 
diluição de tinta.

go.do sm. Indivíduo dos godos, 
antigo povo da Germânia 
que, do séc. III ao V, invadiu 
os impérios romanos do 
Ocidente e do Oriente.

go.e.la sf. Entrada dos canais 
que põem em comunicação 
a boca com o estômago e os 
pulmões; garganta.

go.e.lar vi. Falar muito.
go.e.thi.a.no adj. Relativo a 

Johann Wolfgang Goethe, 
poeta alemão (1749-1832); 
sm. admirador e/ou profundo 
conhecedor da obra de 
Goethe.

go.gó sm. Pomo-de-adão.
goi.a.ba sf. Fruto comestível da 

goiabeira, muito empregado 
no fabrico de doce.

goi.va sf. Espécie de formão.
goi.vo sm. Flor de certa 

planta ornamental chamada 
goiveiro.

gol sm. Linha ou quadro que 
a bola, nos jogos de futebol, 
deve ultrapassar, como 
principal objetivo; meta; ponto 
obtido.

go.la sf. Colarinho.
go.le sm. Trago.
go.lei.ro sm. O jogador que 

defende a meta no futebol.
gol.fa.da sf. Jorro; jato.
gol.far vt. Jorrar; vomitar.
gol.fe sm. Esporte de origem 

escocesa em que uma 
pequena bola, impelida por 
um taco, entra em um dos 
diversos buracos abertos no 
campo para esse fim.

gol.fo sm. Parte de mar entre 
as terras.

gol.pe sm. Pancada; 
movimento súbito; manobra 
para lesar alguém.

gol.pe.ar vt. Dar golpes em; 
cortar; retalhar; açoitar.

go.ma sf. Cola; substância 
viscosa de alguns vegetais.

go.mar vt. Engomar; lançar 
gomos ou rebentos; abrolhar.

go.mil sm. Jarro de boca 
estreita.

go.mo sm. Rebento vegetal; 
partes em que se dividem 
os frutos.

go.mo.so adj. Viscoso como a 
goma; que tem gomos.

gôn.do.la sf. Barco a remos, 
usado em Veneza.

gon.do.lei.ro sm. Tripulante de 
gôndola.

gon.go sm. Disco metálico, que 
se faz vibrar batendo-o com 
uma baqueta.

go.rar vt. Malograr.
gor.do adj. Que tem muita 

gordura; corpulento.
gor.du.ra sf. Substância gorda; 

obesidade.
gor.du.ren.to adj. Que tem 

gordura; gorduroso.
gor.du.ro.so adj. Gordurento; 

que tem a consistência da 
gordura.

gor.go.lão sm. Borbotão.
gor.go.lar vi. Brotar em 

gorgolão.
gor.go.le.jar vi. Produzir o ruído 

do gargarejo.
gor.go.le.jo sm. Ato de 

gorgolejar, gorgolar.
gor.go.re.jo sm. Som gutural.
gor.ja sf. Garganta; pop. 

gorjeta.
gor.je.ar vi. Trilar; cantar.
gor.jei.o sm. Trinado; chilreio.
gor.je.ta sf. Gratificação em 

dinheiro; donativo; esmola.
go.ro adj. Que gorou.
gor.ra sf. Carapuça.
gor.ro sm. Espécie de boina.
gos.ma sf. pop. Escarro.
gos.mar vt. Escarrar.
gos.tar vi. Simpatizar; vt. gozar; 

provar.
gos.to sm. Paladar; sabor; 

prazer; simpatia.
gos.to.so adj. Saboroso.

gos.to.su.ra sf. Prazer intenso.
go.ta sf. Pingo; lágrima; doença 

caracterizada por dores nas 
juntas.

go.tei.ra sf. Fenda no telhado 
por onde entra água quando 
chove; aparelho para 
imobilizar um membro.

go.te.jan.te adj. Que goteja.
go.te.jar vt. Cair em gotas.
gó.ti.co adj. Relativo 

aos godos; sm. estilo 
arquitetônico caracterizado 
pelo formato ogival das 
abóbadas e arcos; tipo de 
letra; estilo de literatura 
fantástica e sobrenatural, 
principalmente inglesa, do 
séc. XVIII.

go.ver.na.do adj. Dirigido.
go.ver.na.dor adj. e sm. Que, 

ou aquele que governa.
go.ver.na.men.tal adj. Relativo 

a governo.
go.ver.nan.ta sf. Mulher que 

dirige a casa de outrem; 
ama-seca.

go.ver.nan.te adj. e s2g. Que, 
ou pessoa que governa.

go.ver.nar vt. Dirigir; 
administrar; vp. manter-se; 
controlar-se.

go.ver.no sm. Administração; 
autoridade.

go.za.do adj. bras. Engraçado; 
divertido; agradável.

go.zar vt. Desfrutar; vi. divertir-
se; ter prazer.

go.zo sm. Satisfação; prazer.
gra.ça sf. Favor; perdão; 

dito espirituoso; atrativo; 
elegância; dom sobrenatural; 
ajuda divina.

gra.ce.jar vi. Dizer gracejos.
gra.ce.jo sm. Graça; pilhéria.
grá.cil adj. Delgado; fino.
gra.ci.o.so adj. Elegante; gentil; 

galante.
gra.ço.la sf. Gracejo.
gra.da.ção sf. Aumento ou 

diminuição gradual.
gra.da.ti.vo adj. Gradual.
gra.de sf. Armação de madeira 

ou metal para resguardar ou 
vedar algum lugar; pl. cadeia, 
prisão.
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gra.dil sm. Pequena grade que 
cerca um recinto.

gra.do sm. Vontade, 
consentimento; adj. graúdo; 
importante.

gra.du.a.ção sf. Ato de graduar.
gra.du.al adj. Que aumenta ou 

diminui por graus.
gra.du.ar vt. Regular; vp. tomar 

grau universitário.
gra.far vt. Escrever; ortografar.
gra.fi.a sf. Escrita; ortografia.
grá.fi.ca sf. Arte de grafar os 

vocábulos; oficina de artes 
gráficas.

grá.fi.co adj. Descrito com 
figuras; sm. representação.

gra.fi.ta sf. Variedade de 
carbono, mole, negro, 
empregado na fabricação 
de lápis.

gra.fi.te sf. Grafita; lápis para 
desenho; desenhos, letras, 
palavras executadas em 
muros, paredes de prédios, 
etc., com caráter decorativo, 
de protesto ou obsceno 

grã-fi.nis.mo sm. Qualidade ou 
condição de grã-fino; ato ou 
hábito de grã-fino; o grupo 
dos grã-finos.

grã-fi.no sm. Indivíduo rico, de 
hábitos requintados.

gral sm. Pilão.
gra.lhar vi. Grasnar; tagarelar; 

palrar.
gra.ma sf. Planta rasteira 

forrageira, ornamental, etc.; 
sm. unidade de massa do 
sistema CGS, equivalente a 
um milésimo do quilograma.

gra.ma.do adj. Terreno relvado.
gra.má.ti.ca sf. Estudo dos 

fatos da linguagem.
gra.ma.ti.cal adj. Relativo à 

gramática.
gram.pe.ar vt. Prender com 

grampos; prender; deter; 
imobilizar a vítima para que 
o outro a roube; roubar; 
furtar; colocar dispositivo 
para interceptar ligações 
telefônicas.

gram.po sm. Pequena presilha 
para o cabelo; gír. dispositivo 

para escuta clandestina de 
ligações telefônicas.

gra.na sf. gír. Dinheiro.
gra.na.da sf. Bomba 

pequena; espécie de pedra 
semipreciosa.

gran.de adj. Vasto; comprido; 
crescido; poderoso; bom.

gran.de.vo adj. De muita idade.
gran.de.za sf. Magnitude; 

vastidão; ostentação.
gran.di.lo.quên.cia (ü) sf. 

Capacidade de se exprimir 
com linguagem nobre, 
pomposa.

gran.dí.lo.quo adj. Eloquente.
gran.di.o.si.da.de sf. Qualidade 

daquilo que é grandioso.
gran.di.o.so adj. Sublime; 

pomposo; magnificente; 
nobre.

gran.do.te adj. Um tanto 
grande.

gra.nel sm. Celeiro; tulha; el. 
sm. da loc adv. a granel: 
em grande quantidade; não 
ensacado nem encaixotado.

gra.ní.ti.co adj. Que tem a 
natureza do granito.

gra.ni.to sm. Rocha magmática 
muito dura.

gra.ní.vo.ro adj. Que se 
alimenta de grãos.

gra.ni.zo sm. Saraiva; chuva 
de pedra.

gran.ja sf. Sítio de pequena 
cultura; chácara.

gran.je.ar vt. Cultivar; adquirir; 
conquistar.

gran.jei.ro sm. O que cuida da 
granja; chacareiro; caseiro.

gra.nu.la.ção sf. Ato de 
granular; redução a grânulos

gra.nu.la.do adj. Composto de 
grânulos.

gra.nu.lar vt. Reduzir a 
grânulos; adj. composto de 
grãos ou grânulos.

grâ.nu.lo sm. Pequeno grão.
gra.nu.lo.so adj. Formado, 

coberto de grânulos.
grão sm. Semente de cereais; 

adj. grande.

gras.nar vi. Crocitar; vozear.
gras.sar vi. Alastrar-se.
gras.so adj. Gorduroso.
gra.ti.dão sf. Reconhecimento; 

agradecimento.
gra.ti.fi.ca.ção sf. 

Remuneração; retribuição 
de serviço extraordinário; 
gorjeta.

gra.ti.fi.car vt. Dar gratificação, 
gorjeta.

grá.tis adv. e adj. 
Gratuitamente; de graça.

gra.to adj. Agradecido.
gra.tui.da.de sf. Qualidade 

daquilo que é gratuito.
gra.tui.to adj. Dado ou feito 

de graça; espontâneo; 
infundado; sem razão.

gra.tu.la.tó.rio adj. Em que se 
manifesta gratidão.

grau sm. Cada uma das 360 
partes iguais em que se 
divide a circunferência do 
círculo; passo, gradação; 
divisão de escalas; posição; 
classe categoria; ordem; 
unidade de temperatura; título 
obtido ao se completar a 
universidade.

gra.ú.do adj. Grande; crescido.
gra.va.ção sf. Ato de gravar.
gra.va.dor adj. e sm. Que, ou 

aquele que grava; artista que 
faz gravuras; aparelho que 
grava sons.

gra.va.me sm. Encargo; ônus.
gra.var vt. Esculpir; fazer com 

que o som fique gravado 
em discos, fitas; fixar na 
memória; vexar.

gra.va.ta sf. Tira de pano que 
se ata em volta do pescoço.

gra.ve adj. Pesado; sério, 
circunspecto; baixo (som).

gra.ve.to sm. Pedaço de lenha 
miúda.

gra.vi.da.de sf. Atração que a 
Terra exerce sobre os corpos; 
sisudez; profundidade; 
circunstância perigosa;.

gra.vi.dez sf. Estado da 
mulher durante o período de 
gestação.
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grávido • guardar

grá.vi.do adj. Que se encontra 
em estado de gravidez.

gra.vi.ta.ção sf. Ação de 
gravitar; atração celeste.

gra.vi.tar vt. Tender para 
o centro pela força de 
gravidade.

gra.vo.so adj. Oneroso.
gra.vu.ra sf. Estampa.
gra.xa sf. Pasta lubrificante.
gra.xo adj. Oleoso.
gre.co-la.ti.no adj. Relativo aos 

gregos e latinos, ou ao grego 
e ao latim.

gre.co-ro.ma.no adj. Comum 
aos gregos e aos romanos.

gre.da sf. Sedimento argiloso 
de cor clara.

grei sf. Rebanho de gado 
miúdo; fig. sociedade.

gre.lha sf. Grade de ferro 
para assar substâncias 
comestíveis.

gre.lhar vt. Assar na grelha.
grê.mio sm. Corporação.
gre.ná adj. Que tem a 

cor da granada (pedra 
semipreciosa); cor arroxeada; 
sm. essa cor.

gre.nha sf. Crina do leão; 
cabelo em desalinho.

gre.nhu.do adj. bras. Que 
tem cabeleira abundante e 
desalinhada.

gre.ta sf. Fenda.
gre.ta.do adj. Rachado.
gre.ve sf. Acordo entre 

empregados, estudantes, 
funcionários, etc, para 
que suas atividades sejam 
suspensas até que atendam 
suas reivindicações.

gre.vis.ta s2g. Pessoa que 
promove greve ou adere 
a ela.

gri.far vt. Frisar; sublinhar.
gri.fe sf. Marca de confecção.
gri.fo sm. Letra inclinada, 

itálico; animal lendário com 
cabeça de águia e garras 
de leão; certo tipo de chave 
de cano.

gri.lei.ro sm. Aquele que 
procura apossar-se de 
terra(s) alheia(s) mediante 
falsas escrituras de 
propriedade.

gri.lhe.ta sm. Forçado; grande 
anel de ferro.

gri.lo sm. Nome comum 
de insetos da família 
dos grilídeos; gír. grande 
preocupação ou cisma; ideia 
fixa; obsessão; terreno cuja 
escritura de propriedade é 
falsa; complicação; confusão; 
problema.

grim.pa sf. Auge.
grim.par vi. Investir; subir.
gri.nal.da sf. Diadema.
grin.go sm. Estrangeiro, em 

especial o de tipo alourado ou 
arruivado.

gri.pal adj. Relativo a gripe.
gri.par-se vp. Ser atacado de 

gripe; resfriar-se.
gri.pe sf. Moléstia contagiosa 

caracterizada por febre, 
dores de cabeça, inflamação 
das vias respiratórias, 
inapetência, etc.; influenza.

gri.sa.lho adj. Mistura de 
branco e preto ou louro e 
branco (cabelo).

gri.sar vi. Acinzentar-se.
gri.tan.te adj. Que grita; que 

chama a atenção; berrante; 
que se destaca.

gri.tar vt. e i. Soltar gritos; pedir 
socorro; reclamar.

gri.ta.ri.a sf. Barulho.
gri.to sm. Brado; clamor.
gro.gue sm. Bebida alcoólica 

misturada com açúcar, casca 
de limão e água quente; adj. 
cambaleante; tonto como 
bêbado.

gro.sa sf. Doze dúzias.
gros.sei.rão adj. e sm. 

Estúpido, sem educação.
gros.sei.ro adj. Rude; áspero; 

indelicado; incivil.
gros.se.ri.a sf. Impolidez.
gros.so adj. De grande 

diâmetro ou volume; 
deseducado; grosseiro, 
denso; consistente; grave; 
abundante; espesso.

gros.su.ra sf. Espessura.
gro.ta sf. Vale profundo.

gro.tes.co adj. Ridículo.
gru.da.do adj. Pegado; unido; 

ligado com grude.
gru.dar vt. Ligar; unir.
gru.de sm. Espécie de cola; 

pop. refeição.
gru.lhar vi. Palrar.
gru.me.te sm. Ajudante de 

marinheiro.
gru.mo sm. Grânulo.
gru.nhi.do sm. Voz do porco ou 

do javali.
gru.nhir vt. Soltar vozes que 

lembram a do porco ou do 
javali; soltar grunhidos (o 
porco ou o javali)0.

gru.par vt. Reunir; ajuntar.
gru.po sm. Reunião de pessoas 

ou coisas; ajuntamento.
gru.ta sf. Caverna; antro.
gua.che sm. Preparado 

de substâncias corantes 
dissolvidas em água e goma; 
quadro pintado com esse 
preparado.

guai.ar vi. Queixar-se.
gual.dir vt. fam. Comer; gastar.
gua.po adj. Corajoso; esbelto.
gua.ra.ná sm. Planta nativa 

do Brasil, da família das 
sapindáceas, de cujas 
sementes se faz uma pasta 
comestível rica em cafeína 
e tanino; bebida refrigerante 
feita com o pó dessa planta.

gua.ra.ni sm. Índio do Brasil; 
língua dos guaranis.

guar.da sf. Vigilância; proteção; 
sm. vigia.

guar.da-chu.va sm. Pequeno 
abrigo portátil para resguardar 
da chuva ou do sol.

guar.da-cos.tas sm.2n. Navio 
que vigia a costa para evitar 
contrabandos; pessoa que 
acompanha outra para 
defendê-la de agressões; 
capanga.

guar.da-li.vros s2g. e 2n. 
Contador.

guar.da-lou.ça sm. Armário 
para guardar louças.

guar.dar vt. Conservar; 
proteger, defender, 
resguardar; pôr em lugar 
adequado; acondicionar; 
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guarda-roupa • gutural

arrecadar; ocultar; vp. abster-
se; acautelar-se.

guar.da-rou.pa sm. Armário 
onde se guarda a roupa; 
conjunto do vestuário de uma 
pessoa, de um grupo (teatral, 
etc.) ou de uma instituição; 
o encarregado do guarda-
roupa de um teatro, de uma 
instituição, etc.

guarda-sol sm. Guarda-chuva, 
parasol.

gua.ri.da sf. Covil de feras; fig. 
abrigo, refúgio; proteção.

gua.ri.ta sf. Abrigo de 
sentinelas.

guar.ne.cer vt. Prover do 
necessário; adornar.

guar.ni.ção sf. Tudo que 
guarnece ou enfeita.

guas.ca sf. Correia de couro 
cru; chicote.

gue.de.lho sm. Cabelo 
desgrenhado e comprido.

guei adj. e s2g. Homossexual 
masculino.

guei.xa sf. Jovem educada 
como dançarina e cantora, 
em cerimônia do chá, etc. 
e que entretém a clientela 
de certos estabelecimentos 
públicos no Japão.

guel.ra sf. Brânquias.
guer.ra sf. Luta armada entre 

nações; conflito; hostilidade.
guer.re.ar vt. Fazer guerra a; 

hostilizar; vi. combater.
guer.rei.ro adj. Combativo; 

belicoso; sm. soldado.
guer.ri.lha sf. Luta de tocaia por 

iniciativa de pequeno corpo 
irregular de voluntários.

guer.ri.lhei.ro sm. Participante 
ou chefe de guerrilha.

gue.to sm. Nome que recebia 
o bairro, em certas cidades 
europeias, onde os judeus 
eram obrigados a viver, 
durante o nazismo; bairro 
onde se concentram 
grupos marginalizados pela 
sociedade, por imposições 
econômicas e/ou raciais.

gui.a sf. Ação ou efeito de 
guiar; documento que 
acompanha mercadoria e 
lhe confere trânsito livre; 
documento que acompanha 
a correspondência oficial; sm. 
indivíduo que guia outros; 
cicerone; livro que informa 
sobre uma cidade; manual 
prático de instrução; roteiro.

gui.ar vt. Encaminhar; 
aconselhar; dirigir; governar.

gui.chê sm. Portinhola em 
parede, porta, etc., por onde 
o público se comunica com 
funcionários de repartição 
pública, banco, bilheteria, etc.

gui.dão ou gui.dom sm. Barra 
de direção das bicicletas.

gui.lho.ti.na sf. Antigo 
instrumento de decapitação 
para os condenados à morte; 
aparelho para cortar papéis.

gui.lho.ti.nar vt. Decapitar com 
a guilhotina.

guin.cha.men.to sm. bras. 
Ação de guinchar.

guin.char vi. Dar guinchos; 
vt. bras. puxar ou arrastar 
veículos com um pequeno 
guindaste (guincho).

guin.cho sm. Som agudo e 
inarticulado; veículo provido 
de guindaste para puxar 
carros.

guin.dar vt. Içar; levantar.
guin.das.te sm. Aparelho para 

levantar pesos.
gui.sa sf. Modo; maneira.
gui.sa.do sm. Preparação 

culinária que leva temperos 
refogados e carne; picadinho.

gui.sar vt. Cozinhar; preparar.
gui.tar.ra sf. Instrumento 

musical de cordas.
gui.zo sm. Pequena esfera oca 

de metal contendo bolinhas 
para produzir som ao serem 
agitadas.

gu.la sf. Vício de comer ou 
beber em excesso.

gu.lo.di.ce sf. Doce ou qualquer 
iguaria muito apetitosa; gula.

gu.lo.sei.ma sf. Gulodice.
gu.lo.so adj. Que tem o vício da 

gula; glutão.
gu.me sm. O lado afiado de 

uma lâmina; fig. agudeza; 
perspicácia.

gu.ri sm. Criança.
gus.ta.ti.vo adj. Concernente 

ao sentido do gosto.
gu.tu.ral adj. Relativo à 

garganta; (som) produzido na 
garganta.
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