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h sm. Oitava letra do alfabeto.
habeas-corpus sm lat. Garantia 

constitucional outorgada em 
favor de quem sofre ou está 
na iminência de sofrer coação 
ou violência de sua liberdade 
de locomoção por ilegalidade 
ou abuso de poder.

há.bil adj. Destro; inteligente.
ha.bi.li.da.de sf. Capacidade.
ha.bi.li.do.so adj. Destro; hábil.
ha.bi.li.ta.ção sf. Aptidão.
ha.bi.li.ta.do adj. Apto; capaz.
ha.bi.li.tar vt. Tornar apto.
ha.bi.ta.ção sf. Residência.
ha.bi.tar vi. Residir; morar; 

viver.
há.bi.tat sm. Lugar de vida de 

um organismo; características 
ecológicas do lugar específico 
habitado por um organismo 
ou população.

ha.bi.tá.vel adj. Que pode ser 
habitado.

ha.bi.te-se sm. Documento 
fornecido pelo poder 
municipal autorizando 
ocupação e uso de edifício 
recém-concluído ou 
reformado.

há.bi.to sm. Costume, uso; 
vestimenta de frade ou freira.

ha.bi.tu.al adj. Usual; frequente; 
vulgar; comum.

ha.bi.tu.ar vt. Acostumar; 
exercitar; vp. acostumar-se.

há.li.to sm. Ar expirado; cheiro; 
exalação.

ha.lo sm. Auréola.
hal.te.re sm. Instrumento para 

ginástica constituído de duas 
esferas de ferro ligadas por 
uma haste do mesmo metal, 
para serem seguradas com 
facilidade pela mão.

hal.te.ro.fi.lis.mo sm. Ginástica 
praticada com halteres; o 
gosto por esse esporte.

ham.búr.guer sm. Massa de 
carne moída temperada com 
cebola, salsa, mostarda, etc., 
ligada com ovo, com formato 
arredondado, para ser frita.

han.gar sm. Abrigo fechado 
para aviões.

han.se.ni.a.no adj. e sm. 
Leproso; morfético.

ha.ra.qui.ri sm. Maneira 
japonesa de suicídio, em que 
se rasga o ventre com faca 
ou sabre.

ha.ras sm.2n. Estância onde se 
criam cavalos.

hardware sm. ingl. Os 
componentes de um 
computador.

ha.rém sm. Parte da habitação 
do sultão reservada às 
odaliscas; o conjunto das 
odaliscas; bordel.

har.mo.ni.a sf. Concórdia; 
acordo; ordem.

har.mô.ni.ca sf. Acordeão.
har.mô.ni.co adj. Coerente; 

proporcionado.
har.mô.nio sm. Pequeno órgão 

portátil; instrumento musical 
de teclado.

har.mo.ni.o.so adj. Que tem 
harmonia, melodia.

har.mo.ni.zar vt. Pôr em 
harmonia; conciliar.

har.pa sf. Instrumento musical 
de cordas.

har.to adj. Forte.
has.ta sf. Lança; pique; leilão.
has.te sf. Pau de bandeira; 

chifre; caule.
has.te.ar vt. Içar; desfraldar.

hau.rir vt. Esgotar; aspirar.
haus.to sm. Gole; sorvo.
ha.ver vt. Ter; possuir; obter; 

existir; sentir; experimentar; 
acontecer; considerar; julgar; 
existir; vp. comportar-se; 
sm. crédito; sm. pl. bens, 
riquezas, propriedades.

ha.xi.xe sm. Substância 
entorpecente ou narcótica 
extraída do cânhamo.

heb.do.ma.dá.rio adj. Semanal; 
sm. semanário.

he.brai.co adj. Relativo aos 
hebreus; sm. indivíduo da 
raça hebraica; o idioma dos 
hebreus.

he.breu adj. Relativo aos 
hebreus, antigo povo judaico; 
sm. indivíduo da raça 
hebraica.

he.ca.tom.be sf. Sacrifício de 
muitas vítimas.

he.di.on.do adj. Repugnante; 
sórdido; depravado; sinistro; 
pavoroso; horrendo.

he.ge.mo.ni.a sf. Supremacia 
de um povo sobre outro.

hé.gi.ra sf. Período maometano 
iniciado com a fuga de 
Maomé de Meca para 
Medina, em 662; fuga.

he.lê.ni.co adj. Concernente 
aos helenos, povo da antiga 
Grécia.

he.le.nis.ta s2g. Pessoa 
versada em grego, em 
estudos de coisas gregas 
antigas.

he.le.no adj. e sm. Grego.
hé.li.ce s2g Linha traçada em 

forma de um cilindro; peça 
propulsora do avião ou do 
navio; espiral.

he.li.coi.dal adj. Em forma de 
hélice.
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he.li.cóp.te.ro sm. Aparelho 
de aviação, cujo órgão 
sustentador é constituído por 
hélices de eixo vertical.

he.li.o.gra.fi.a sf. Descrição do 
Sol; processo de gravar por 
meio de decalque fotográfico 
de desenhos a traço, plantas, 
mapas, etc; forma de gravar 
pela utilização da luz do Sol.

he.li.o.grá.fi.co adj. 
Concernente à heliografia.

he.li.os.có.pio sm. Instrumento 
para observação do Sol.

he.lio.te.ra.pi.a sf. Tratamento 
de doenças pela luz solar.

he.li.por.to sm. Campo de 
pouso e partida, ou estação 
de helicópteros.

hem interj. Que diz? Como?
he.má.cia sf. Glóbulo vermelho 

do sangue.
he.ma.to.fo.bi.a sf. Horror a 

sangue.
he.ma.tó.fo.bo sm. Que tem 

horror a sangue.
he.me.ra.lo.pi.a sf. Cegueira 

noturna; dilatação e 
imobilidade da pupila.

he.mi.ple.gi.a sf. Paralisia de 
um dos lados do corpo.

he.mis.fé.rio sm. Cada uma 
das duas metades do globo 
terrestre.

he.mo.fi.li.a sf. Doença 
hereditária, que atinge 
apenas o sexo masculino, e 
se manifesta sob a forma de 
hemorragias profusas.

he.mo.fí.li.co adj. e sm. Que 
tem hemofilia.

he.mop.ti.se sf. Expectoração 
de sangue.

he.mor.ra.gi.a sf. 
Derramamento de sangue.

he.na sf. Substância corante 
obtida das folhas de certa 
planta e empregada na 
preparação de xampus e 
tintas para cabelos.

he.pá.ti.co adj. Concernente 
ao fígado.

he.pa.ti.te sf. Inflamação do 
fígado.

he.rál.di.ca sf. Arte ou ciência 
dos brasões.

he.rál.di.co adj. Relativo a 
brasões.

he.ran.ça sf. Legado.
her.bá.ceo adj. Concernente 

a erva.
her.bá.rio sm. Coleção de 

plantas secas para estudo.
her.bí.vo.ro adj. Que se 

alimenta de ervas.
her.cú.leo adj. Robusto; dotado 

de força prodigiosa.
hér.cu.les sm.2n. Constelação 

do hemisfério boreal; homem 
de força incomum; indivíduo 
valente.

her.da.de sf. Quinta.
her.dar vt. Receber por 

herança; legado.
her.dei.ro sm. Aquele que 

herda; legatário; sucessor.
he.re.di.tá.rio adj. Que se 

transmite de pais a filhos.
he.re.ge adj. e s2g. Diz-se de, 

ou pessoa que sustenta uma 
heresia; ateu; apóstata.

he.re.si.a sf. Doutrina 
condenada pela Igreja 
Católica; opinião falsa e 
absurda; disparate.

he.ré.ti.co sm. Herege.
her.ma adj. Escultura de um 

busto.
her.ma.fro.di.ta adj. e s2g. 

Diz-se do, ou o ser que reúne 
os caracteres e os órgãos 
genitais dos dois sexos; 
andrógino.

her.mé.ti.co adj. 
Completamente fechado; 
impenetrável; fig. de difícil 
compreensão.

he.rói sm. Homem 
extraordinário pelos seus 
feitos.

he.roi.co (ói) adj. Próprio de 
herói.

he.ro.ís.mo sm. Ato heroico.
her.pes sm. Moléstia da 

pele que se manifesta pela 
erupção de vesículas.

hertz sm. Unidade de 
frequência equivalente a um 
ciclo por segundo.

her.tzi.a.no adj. Relativo a 
ondulações elétricas.

he.si.ta.ção sf. Indecisão.
he.si.tan.te adj. Indeciso.
he.si.tar vi. Vacilar.

he.te.ro.do.xo adj. Diz-se 
daquilo que é contrário 
ou diferente dos dognmas 
estabelecidos; herético.

he.te.ro.gê.neo adj. De 
natureza diferente.

he.te.ros.se.xu.al adj. Relativo 
à afinidade ou aos atos 
sexuais entre indivíduos de 
sexos diferentes; s2g. pessoa 
que tem essa afinidade ou 
pratica esses atos.

heu.re.ca interj. Achei!, 
encontrei!

he.xa- el. de comp. Exprime a 
ideia de seis.

he.xá.go.no adj. Que tem seis 
lados e seis ângulos.

hi.a.li.no adj. Que se refere 
ao vidro; que tem a 
transparência ou aspecto 
do vidro.

hi.a.lur.gi.a sf. Arte de fabricar 
vidros.

hi.an.te adj. Que tem a boca 
aberta; faminto.

hi.ber.nal adj. Concernente ao 
inverno.

hi.ber.nar vi. Passar o 
inverno em estado de 
entorpecimento.

hí.bri.do adj. Resultante do 
cruzamento de espécies 
diferentes.

hi.dra sf. Serpente fabulosa; 
pólipo de água doce.

hi.dra.má.ti.co adj. Diz-se da 
mudança em que o comando 
é acionado automaticamente 
por um sistema hidráulico; 
automóvel com esse tipo de 
mudança.

hi.dra.tar vt. Tratar por água; 
combinar com água.

hi.dráu.li.ca sf. Ciência do 
emprego e direção de águas.

hi.dráu.li.co adj. Relativo à 
água e à hidráulica.

hi.dra.vi.ão ou hi.dro.a.vi.ão 
sm. Avião com flutuadores 
para pousar na água.

hi.dre.lé.tri.ca ou hi.dro.e.lé.
tri.ca sf. Empresa de energia 
elétrica; usina hidrelétrica.

hi.dre.lé.tri.co ou hi.dro.e.lé.
tri.co adj. Que produz 
eletricidade por meio de força 
hidráulica.
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hi.dro.fo.bi.a sf. Horror a água; 
raiva.

hi.dró.fo.bo adj. e sm. Atacado 
de hidrofobia.

hi.dro.mel sm. Mistura de água 
e mel.

hi.drô.me.tro sm. Aparelho 
para medir o consumo de 
água.

hi.dro.pla.no sm. Hidravião.
hi.dros.fe.ra sf. Superfície 

líquida do globo terrestre.
hi.dró.ti.co adj. Que faz suar.
hi.e.na sf. Mamífero carnívoro.
hi.e.rar.qui.a sf. Graduação de 

autoridade; categoria; classe.
hi.e.rár.qui.co adj. Conforme à 

hierarquia.
hi.e.rá.ti.co adj. Religioso.
hi.e.ró.gli.fo sm. Caracteres da 

antiga escrita egípcia.
hí.fen sm. Traço-de-união; 

traço (-) que serve para unir 
os elementos de palavras 
compostas.

hi.gi.dez sf. Estado de saúde 
perfeito.

hí.gi.do adj. Relativo à saúde 
perfeita.

hi.gi.e.ne sf. Asseio; limpeza.
hi.gi.e.ni.zar vt.
hi.gi.ê.ni.co adj. Saudável; 

limpo.
hi.grô.me.tro sm. Aparelho 

para medir a umidade do ar.
hi.gros.có.pio sm. Instrumento 

que indica a maior ou menor 
umidade do ar.

hí.la.re adj. Risonho; alegre; 
contente.

hi.la.ri.an.te adj. Que provoca 
riso.

hi.la.ri.da.de sf. Alegria; riso.
hi.la.ri.zar vt. Dar alegria a.
hi.lei.a (éi) sf. A floresta 

amazônica, segundo 
denominação de Alexander 
von Humboldt (1769-1859), 
naturalista alemão, e Aimé 
Goujaud Bonpland (1773-
1858), naturalista francês; a 
Amazônia.

hi.me.neu sm. Casamento.
hi.no sm. Canto de louvor; 

poema musicado em honra 

de uma nação, instituição 
pública, etc.; canto; canção.

hi.pe.rá.ci.do adj. Muito ácido.
hi.pér.bo.le sf. Figura 

que aumenta ou diminui 
exageradamente a verdade 
das coisas; exagero.

hi.per.bó.li.co adj. Que exagera 
muito.

hi.per.crí.ti.co sm. Censor 
exagerado.

hi.per.ten.são sf. Tensão, 
especialmente sanguínea, 
excessiva.

hi.per.tro.fi.a sf. 
Desenvolvimento anormal de 
um órgão.

hi.pi.a.tro sm. Veterinário.
hí.pi.co adj. Concernente a 

cavalos.
hi.pis.mo sm. Esporte de 

corrida de cavalos.
hip.no.se sf. Estado mental 

próximo da vigília, provocado 
por meios artificiais.

hip.nó.ti.co sm. Aquilo que 
produz sono.

hip.no.tis.mo sm. Processo de 
provocar o sono.

hip.no.ti.zar vt. Fazer cair em 
hipnose; fascinar.

hi.po.cri.si.a sf. Fingimento.
hi.pó.cri.ta adj. Fingido.
hi.pó.dro.mo sm. Pista de 

corridas de cavalo.
hi.pó.fa.go adj. Que come 

carne de cavalo.
hi.po.te.ca sf. Penhor de bens 

imóveis.
hi.po.te.car vt. Dar em 

hipoteca; garantir apoio.
hi.pó.te.se sf. Conjetura.
hi.po.té.ti.co adj. Concernente 

a hipótese.
hippie s.2g. ingl. Membro de 

um grupo não-conformista, 
caracterizado pelo 
rompimento com a sociedade 
tradicional em especial com 
relação à aparência pessoal e 
aos hábitos de vida e por um 
ideal de paz e amor universal.

hir.cis.mo sm. Cheiro 
desagradável que exalam 
as axilas.

hir.su.to adj. Eriçado; peludo.
hir.to adj. Rígido; ereto.
hís.pi.do adj. Hirsuto.
his.te.ri.a sf. Índole caprichosa; 

moléstia psicológica 
caracterizada por distúrbios 
nervosos, ataques, etc.

his.té.ri.co adj. Que se refere à 
histeria; afetado de histeria; 
sm. ataque histérico.

his.tó.ria sf. Narração metódica 
dos fatos políticos, sociais, 
econômicos e culturais 
notáveis na vida dos povos 
e da humanidade, em 
geral; conjunto de livros e 
autores que narram esses 
fatos; estudo da origem e 
desenvolvimento de uma 
arte ou ciência; narração; 
narrativa; conto; invenção; 
mentira; afetação; fingimento.

his.to.ri.a.dor sm. Aquele 
que se ocupa de assuntos 
históricos.

his.to.ri.ar vt. Fazer a história; 
contar.

his.tó.ri.co adj. Relativo à 
história; tradicional.

his.to.ri.e.ta sf. Conto; anedota.
his.to.ri.ó.gra.fo sm. Cronista.
his.tri.ão sm. Farsista; 

comediante cômico; bufão; 
palhaço; bobo; indivíduo 
ridículo, vil, abjeto.

hi.tle.ris.mo sm. Conjunto das 
doutrinas do austríaco Adolf 
Hitler (1889-1945) e sua 
influência na política.

hobby sm. ingl. Atividade de 
recreio ou de descanso, 
praticada, em geral, nas 
horas de lazer.

ho.di.er.no adj. Moderno.
ho.je adv. No dia em que 

estamos; atualmente.
ho.le.ri.te sm. Contracheque; 

demonstrativo do salário a 
receber.

ho.lo.caus.to sm. Imolação 
da vítima através do fogo; 
sacrifício; expiação.

ho.lo.fo.te sm. Projetor elétrico; 
foco elétrico.

ho.mem sm. Ser humano do 
sexo masculino; fam. marido 

H-I-J-K-L.indd   142 17.02.09   09:22:36



H

143

homenagear • hostilidade

ou amante; a humanidade; o 
gênero humano.

ho.me.na.ge.ar vt. Prestar 
homenagem a.

ho.me.na.gem sf. Protesto de 
veneração e respeito.

ho.men.zar.rão sm. Homem de 
grande estatura.

ho.me.o.pa.ti.a sf. med. 
Sistema terapêutico que 
consiste em tratar as doenças 
mediante substâncias 
ministradas em doses 
diluídas infinitesimais.

ho.mi.ci.da s2g Pessoa que 
mata um ser humano.

ho.mi.cí.dio sm. Assassínio.
ho.mi.nal adj. Relativo a 

homem.
ho.mi.zi.a.do sm. Aquele que 

anda fugido à justiça; adj. 
escondido.

ho.mi.zi.ar vt. Acoitar; 
esconder; vp. fugir à ação 
da justiça.

ho.mí.zio sm. Esconderijo.
ho.mo.ge.nei.zar ou ho.mo.

ge.ni.zar vt. Igualar.
ho.mo.gê.neo adj. Análogo; 

que tem a mesma natureza 
ou é do mesmo gênero que 
outro objeto.

ho.mo.lo.gar vt. Confirmar por 
autoridade administrativa ou 
judiciária; aprovar; ratificar.

ho.mo.mor.fo adj. Que tem a 
mesma forma.

ho.mô.ni.mo adj. Que tem o 
mesmo nome.

ho.mos.se.xu.al adj. s2g. 
Diz-se dos, ou os indivíduos 
do mesmo sexo, que praticam 
entre si atos sexuais.

ho.mó.to.no adj. Monótono.
ho.mún.cu.lo sm. Anão.
ho.nes.tar vt. Honrar.
ho.nes.ti.da.de sf. Honradez.
ho.nes.to adj. Honrado.
ho.no.rá.rio adj. Que dá 

ou recebe honras sem 
proventos ou desempenho de 
funções; honorífico; sm. pl. 
remuneração de profissional 
liberal (professor, advogado, 
médico, etc.).

ho.no.rí.fi.co adj. Honroso.
hon.ra sf. Probidade; virtude; 

fama; virgindade.
hon.ra.dez sf. Honestidade.
hon.ra.do adj. Honesto.
hon.rar vt. Venerar; respeitar; 

enobrecer; dignificar.
hon.ra.ri.a sf. Dignidade de um 

cargo; distinção honrosa.
hon.ro.so adj. Que honra.
hó.quei sm. Esporte jogado 

com uma pequena bola sólida 
que é empurrada com um 
taco de madeira curvado 
numa das extremidades.

ho.ra sf. Vigésima quarta parte 
de um dia e que tem duração 
de 60 minutos; ensejo.

ho.rá.rio sm. Tabela em que 
se indica a hora de se 
cumprir certas obrigações; 
adj. relativo a horas; que 
se percorre no espaço de 
uma hora.

hor.da sf. Bando indisciplinado; 
quadrilha; malta.

ho.ri.zon.tal adj. Relativo a 
horizonte; sf. linha paralela ao 
horizonte.

ho.ri.zon.te sm. Círculo que 
fecha a esfera celeste aos 
olhos do observador; fig. 
futuro; perspectiva.

hor.mô.nio sm. Substância 
química produzida no 
organismo que tem efeito 
específico sobre a função de 
determinado órgão.

ho.rós.co.po sm. Prognóstico 
da vida de uma pessoa pela 
configuração dos astros.

hor.ren.do adj. Que horroriza; 
hediondo; hórrido.

hór.ri.do adj. Horrendo.
hor.ri.pi.lan.te adj. Que 

horroriza.
hor.ri.pi.lar vt. Causar arrepios; 

horrorizar.
hor.rí.vel adj. Que causa horror; 

horrendo.
hor.ror sm. Medo arrepiante, 

pavor.
hor.ro.ri.zar vt. Horripilar.

hor.ro.ro.so adj. Medonho.
hor.ta sf. Terreno onde se 

cultivam hortaliças.
hor.ta.li.ça sf. Nome genérico 

de legumes comestíveis.
hor.ta.ti.vo adj. Que exorta.
hor.te.lão sm. O que cultiva 

horta.
hor.tên.sia sf. Planta 

ornamental.
hor.ti.cul.tor sm. Indivíduo que 

cultiva hortas ou jardins.
hor.ti.fru.ti.gran.jei.ro adj. Diz-

se dos produtos de hortas, 
pomares e granjas; sm. tais 
produtos.

hor.ti.gran.jei.ro adj. Diz-se dos 
produtos de hortas e granjas; 
sm. tais produtos.

hor.to sm. Pequena horta; 
jardim; fig. lugar de tormento.

hos.pe.da.gem sf. Ato de 
hospedar; agasalho.

hos.pe.dar vt. Dar hospedagem 
a; vp. tornar-se hóspede.

hos.pe.da.ri.a sf. Casa onde 
se recebem hóspedes; 
estalagem.

hós.pe.de sm. Indivíduo que 
vive temporariamente em 
casa alheia; adj. estranho.

hos.pí.cio sm. Lugar onde 
se recolhem loucos; casa 
de caridade para doentes 
pobres; asilo.

hos.pi.tal sm. Edifício onde se 
recolhem e tratam doentes.

hos.pi.ta.lei.ro adj. Que pratica 
hospitalidade.

hos.pi.ta.li.da.de sf. Ação de 
hospedar; bom acolhimento.

hos.pi.ta.li.zar vt. Converter ou 
internar em hospital.

hos.te sf. Tropa; exército.
hós.tia sf. Partícula de pão sem 

fermento, que se consagra 
na missa.

hos.ti.á.rio sm. Caixa para 
hóstias não consagradas.

hos.til adj. Adverso; agressivo.
hos.ti.li.da.de sf. Atitude 

agressiva de provocação.
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hos.ti.li.zar vt. Tratar com 
hostilidade; atacar; combater.

ho.tel sm. Hospedaria onde se 
alugam quartos mobiliados 
com ou sem refeições.

ho.te.lei.ro sm. Dono de hotel; 
adj. relativo a hotéis.

HQ sf. Abreviatura de história 
em quadrinhos.

hu.lha sf. Carvão.
hu.ma.ni.da.de sf. Natureza 

humana; o gênero humano; 
benevolência.

hu.ma.nis.mo sm. Sistema 
dedicado ao estudo da ética 
e da natureza humana; 
movimento literário da 
Renascença baseado no 
cultivo e na exaltação da 
cultura clássica greco-
romana.

hu.ma.ni.tá.rio adj. Bondoso.

hu.ma.ni.zar vt. Tornar humano; 
civilizar.

hu.ma.no adj. Relativo a 
homem; bondoso.

hu.mil.da.de sf. Modéstia; 
submissão; pobreza.

hu.mil.de adj. Modesto.
hu.mi.lha.ção sf. 

Rebaixamento; vexame; 
ultraje .

hu.mi.lhan.te adj. Aquilo que 
humilha, afronta; vexatório.

hu.mi.lhar vt. Rebaixar; vexar; 
vp. tornar-se humilde.

hu.mo sm. Produto de 
decomposição de restos 
vegetais acumulados no solo 
florestal, aos quais se juntam 
restos animais; tem grande 
importância na constituição 
do solo, pois é fonte de 
matéria orgânica para a 

nutrição vegetal, favorecendo, 
também, a estrutura do solo e 
retendo água; húmus.

hu.mor sm. Disposição de 
espírito; veia cômica; fluido 
contido num corpo organizado 
(sangue, linfa, bílis, etc.).

hu.mo.ra.do adj. Que está bem 
ou mal disposto.

hu.mo.ris.mo sm. Graça; ironia.
hu.mo.ris.ta s2g Escritor 

humorístico.
hu.mo.rís.ti.co adj. Relativo a 

humorismo; engraçado.
hú.mus sm. Humo.
hún.ga.ro adj. Da ou 

pertencente ou relativo à 
Hungria; sm. o natural ou 
habitabte da Hungria.

hu.no sm. Indivíduo dos hunos, 
povo bárbaro da Ásia que 
invadiu a Europa, sob a 
chefia de Átila.
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