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i sm. Nona letra do alfabeto.
ia.iá sf. Tratamento dado às 

meninas e às moças na 
época da escravidão; nhanhá, 
nhanhã.

i.an.que adj. e s2g. Norte-
americano; estadunidense.

i.a.te sm. Embarcação de lazer 
a vapor ou a vela.

i.a.tis.mo sm. Esporte praticado 
com iate.

i.be.ro-a.me.ri.ca.no adj. 
Relativo aos povos 
americanos colonizados pelos 
países da Península Ibérica.

ibidem adv lat. No mesmo 
lugar; aí mesmo; na mesma 
obra, capítulo ou página.

i.bo.pe sm. Índice de audiência; 
prestígio; sucesso.

i.çá sm. ou sf. Fêmea da saúva; 
tanajura.

i.çar vt. Erguer; levantar.
i.cás.ti.co adj. Natural.
iceberg sm. ingl. Grande 

massa de gelo que, ao se 
desprender das geleiras, 
flutua impelido pelas 
correntes marítimas.

í.co.ne sm. Quadro imagem 
ou qualquer estátua que, na 
Igreja Ortodoxa, representa 
um santo, da virgem ou de 
Cristo.

i.co.no.clas.ta adj.2g. Diz-se 
daquele que destrói ídolos ou 
imagens.

i.co.no.gra.fi.a sf. 
Representação por meio 
de imagens; documentação 
visual que constitui ou 
completa obra de caráter 
biográfico ou de referência.

ic.te.rí.cia sf. Moléstia 
caracterizada por amarelidão 

da pele, em razão de 
deposição de pigmento biliar.

ic.té.ri.co sm. Doente de 
icterícia.

ic.ti.ó.fa.go adj. Que se nutre 
de peixe.

ic.ti.o.lo.gi.a sf. Estudo dos 
peixes.

id sm. psic. A parte mais 
profunda da psique, onde 
estão os impulsos instintivos, 
dominados pelo princípio 
de prazer e pelo desejo 
impulsivo.

i.da.de sf. Número de anos com 
que conta alguém; época; 
velhice.

i.de.a.ção sf. Formação da 
ideia.

i.de.al adj. Quimérico; perfeito; 
sm. o que se supõe conter a 
felicidade almejada.

i.de.a.li.za.ção sf. Ato ou 
faculdade de idealizar.

i.de.a.li.zar vt. Criar na mente; 
visualizar; sublimar.

i.de.ar vt. Projetar.
i.dei.a (éi) sf. Imaginação; 

opinião; lembrança.
idem adj lat. A mesma coisa; 

da mesma forma; o mesmo 
autor.

i.dên.ti.co adj. Análogo.
i.den.ti.da.de sf. Qualidade de 

idêntico, exatamente igual; 
igualdade; características 
que possibilitam o 
reconhecimento; carteira de 
identidade; RG.

i.den.ti.fi.ca.ção sf. Ação de 
identificar.

i.den.ti.fi.car vt. Tornar idêntico; 
estabelecer a identidade de; 
vp. confundir-se; tomar o 
caráter de.

i.de.o.lo.gi.a sf. Conjunto de 
convicções acerca de uma 
doutrina.

i.dí.li.co adj. Romântico.
i.dí.lio sm. Amor poético.
i.di.o.ma sm. A língua de um 

povo.
i.di.o.má.ti.co adj. Peculiar a 

um idioma.
i.di.os.sin.cra.si.a sf. Modo 

pessoal de ver, sentir, reagir; 
propensão.

i.di.o.ta adj. Parvo; pateta.
i.di.o.ti.ce sf. Maluquice.
i.dó.la.tra adj. e s2g. Adorador 

de ídolos; pagão.
i.do.la.trar vt. Adorar ídolos; 

amar com excesso.
i.do.la.tri.a sf. Adoração de 

ídolos; paixão alucinada.
í.do.lo sm. Estátua de falsa 

divindade; pessoa que muito 
se estima, admira.

i.do.nei.da.de sf. Aptidão.
i.dô.neo adj. Apto; capaz.
i.do.so adj. Velho.
i.ga.ra sf. Canoa indígena.
i.glu sm. Habitação de esquimó, 

com formato arredondado, 
construída com blocos de 
neve.

ig.na.ro adj. Ignorante.
ig.na.vo adj. Indolente; covarde; 

fraco.
íg.neo adj. Da natureza ou da 

cor do fogo.
ig.nes.cen.te adj. Que está 

em fogo.
ig.ni.ção sf. Estado dos corpos 

em combustão.
ig.ni.zar-se vp. Inflamar-se.
ig.nó.bil adj. Abjeto; vil; 

desprezível.
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ig.no.mí.nia sf. Opróbrio; 
vergonha.

ig.no.mi.ni.o.so adj. Infame.
ig.no.ra.do adj. Obscuro.
ig.no.rân.cia sf. Falta de 

instrução, estudo.
ig.no.ran.te adj. Que não tem 

instrução; sm. analfabeto.
ig.no.rar vt. Não saber.
ig.no.to adj. Desconhecido.
i.gre.ja sf. Templo dedicado ao 

culto divino.
i.gual adj. Semelhante; sm. 

pessoa da mesma categoria.
i.gua.lar vt. Tornar igual; vp. 

pôr-se no mesmo nível.
i.gual.da.de sf. Qualidade do 

que é igual.
i.gua.lha sf. Igual posição 

social.
i.gua.ri.a sf. Manjar delicado.
i.í.di.che sm. Língua falada 

por uma parte dos judeus, 
baseada no alto-alemão 
do séc. XIV, acrescido de 
elementos hebraicos e 
eslavos; judeu-alemão.

i.la.ção sf. Dedução.
i.la.que.ar vt. Enlaçar; enredar.
i.la.ti.vo adj. Conclusivo.
i.le.gal adj. Ilícito.
i.le.ga.li.da.de sf. Falta de 

conformidade à lei.
i.le.gi.ti.mi.da.de sf. Bastardia.
i.le.gí.ti.mo adj. Bastardo; 

injusto; ilídimo.
i.le.gí.vel adj. Que não pode 

ser lido.
i.le.so adj. Incólume.
i.le.tra.do adj. Analfabeto.
i.lha sf. Porção de terra cercada 

de água por todos os lados.
i.lhar.ga sf. Cada uma das 

partes laterais e inferiores do 
baixo-ventre; lado; flanco.

i.lhéu adj. e sm. Natural de 
ilhas.

i.lho.ta sf. Pequena ilha.
i.li.ba.do adj. Sem mancha, 

puro.
i.li.be.ral adj. Mesquinho.
i.li.ção sf. Fomentação.

i.li.çar vt. Burlar; enganar.
i.lí.ci.to adj. Contrário à moral 

ou a leis.
i.lí.di.mo adj. Ilegítimo.
i.li.dir vt. Refutar; rebater.
i.li.mi.ta.do adj. Sem limites.
i.li.te.ra.do adj. Iletrado.
i.ló.gi.co adj. Absurdo.
i.lu.den.te adj. Que ilude.
i.lu.dir vt. Enganar; lograr.
i.lu.mi.na.ção sf. Distribuição 

de luz; ilustração.
i.lu.mi.na.do adj. Que recebe 

luz; sm. ilustrado; visionário.
i.lu.mi.nar vt. Verter luz sobre; 

esclarecer; instruir.
i.lu.mi.na.ti.vo adj. Instrutivo.
i.lu.mi.nu.ra sf. Durante a Idade 

Média, decoração colorida de 
letras iniciais, figuras e cenas, 
flores, etc. nas margens ou 
ocupando parte das páginas 
dos livros.

i.lu.são sf. Engano dos sentidos 
ou da mente.

i.lu.si.o.nis.mo sm. 
Prestidigitação.

i.lu.si.o.nis.ta s2g. 
Prestidigitador.

i.lu.si.vo adj. Ilusório.
i.lu.só.rio adj. Enganoso; falso.
i.lus.tra.ção sf. Ato ou efeito 

de ilustrar; saber; erudição; 
imagem ou desenho que 
acompanha texto de 
publicação.

i.lus.tra.do adj. Erudito; ornado 
ou explicado com gravuras.

i.lus.trar vt. Tornar ilustre; 
esclarecer; colocar desenhos 
ou imagens.

i.lus.tra.ti.vo adj. Que ilustra.
i.lus.tre adj. Nobre; célebre.
í.mã sm. Magneto natural; 

atração.
i.ma.cu.la.do adj. Puro.
i.ma.gem sf. Representação 

fotográfica, gráfica ou artística 
de pessoa ou objeto; estampa 
representanto motivo 
religioso; representação 
plástica de um santo; 

representação televisionado 
ou cinematografica de 
uma cena, pessoa, etc.; 
cópia; símbolo; metáfora; 
semelhança.

i.ma.gi.na.ção sf. Faculdade de 
imaginar; cisma.

i.ma.gi.nar vt. Construir com 
a imaginação; fantasiar; ter 
ideia de; supor; relembrar; vi. 
pensar, cismar; vp. supor-se; 
prefigurar-se.

i.ma.gi.ná.rio adj. Fantástico.
i.ma.gi.na.ti.vo adj. Que tem 

imaginação fértil.
i.ma.gi.no.so adj. De 

imaginação fértil; imaginativo.
i.ma.me sm. Ministro da religião 

muçulmana.
i.ma.ne adj. Enorme, muito 

grande; cruel, feroz.
i.ma.nen.te adj. Inseparável, 

inerente a um objeto. 
i.mar.ces.cí.vel adj. Incorrutível; 

duradouro.
i.ma.te.ri.al adj. Não material.
i.ma.te.ri.a.li.zar vt. Tornar 

imaterial; sutil; incorpóreo.
i.ma.tu.ro adj. Precoce.
im.be.cil adj. Idiota.
im.be.ci.li.da.de sf. Idiotia.
im.be.ci.li.zar vt. Tornar imbecil.
im.be.le adj. Incapaz para a 

guerra; fraco.
im.ber.be adj. Sem barba.
im.bu.ir vt. Embeber; 

impregnar; insinuar.
i.me.di.a.to adj. Próximo; 

instantâneo.
i.me.mo.rá.vel adj. De que não 

há memória.
i.men.si.da.de sf. Quantidade 

imensa; infinito.
i.men.so adj. Enorme; infinito.
i.men.su.rá.vel adj. Que não se 

pode medir.
i.me.re.ci.do adj. Não 

merecido.
i.mer.gir vt. e i. Mergulhar; 

afundar; penetrar.
i.mer.são sf. Ato de mergulhar.
i.mer.so adj. Mergulhado.
i.mi.gra.ção sf. Ato de imigrar.
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i.mi.gran.te adj. Que imigra; 
s2g. pessoa que imigra.

i.mi.grar vi. Entrar em país 
estrangeiro para viver nele.

i.mi.nên.cia sf. Qualidade do 
que está iminente.

i.mi.nen.te adj. Que ameaça 
acontecer breve.

i.mis.cí.vel adj. Que não se 
pode misturar.

i.mis.cu.ir-se vp. Intrometer-se.
i.mi.ta.ção sf. Ato de imitar.
i.mi.ta.dor adj. e sm. Que, ou 

pessoa que sabe imitar.
i.mi.tar vt. Tomar por modelo; 

copiar; falsificar.
i.mo adj. Íntimo.
i.mo.bi.li.da.de sf. Estabilidade.
i.mo.bi.li.zar vt. Tornar imóvel; 

fazer estacionar.
i.mo.de.ra.do adj. 

Descomedido.
i.mo.des.to adj. Vaidoso.
i.mó.di.co adj. Excessivo.
i.mo.la.ção sf. Ação ou efeito 

de imolar; sacrifício cruento.
i.mo.lar vt. Sacrificar tirando 

a vida.
i.mo.ral adj. Contrário à moral; 

libertino.
i.mo.ra.li.da.de sf. Indecência, 

devassidão.
i.mo.ri.ge.ra.do adj. De maus 

costumes; libertino.
i.mor.re.dou.ro adj. 

Imperecível.
i.mor.tal adj. Que terá duração 

eterna; perene.
i.mor.ta.li.da.de sf. Duração 

perpétua, eterna.
i.mor.ta.li.zar vt. Celebrizar; 

eternizar.
i.mó.vel adj. Parado; sm. 

propriedade; domínio.
im.pa.ci.ên.cia sf. Pressa.
im.pa.ci.en.tar vt. Tornar 

impaciente; exasperar.
im.pa.ci.en.te adj. Falto de 

paciência; inquieto.
im.pac.to adj. Impelido; sm. 

choque; colisão; impressão 
muito forte causada por 
motivos diversos.

im.pa.gá.vel adj. Que não pode 
ser pago; cômico.

im.pal.pá.vel adj. Imaterial.
im.pa.lu.dis.mo sm. Malária.
ím.par adj. Que não é par.
im.par.ci.al adj. Reto; justo.
im.par.ci.a.li.da.de sf. Caráter 

ou qualidade daquele ou 
daquilo que é imparcial; 
retidão.

im.pas.se sm. Dilema.
im.pas.si.bi.li.da.de sf. 

Qualidade de impassível.
im.pas.sí.vel adj. Sereno.
im.pa.tri.ó.ti.co adj. Que não 

tem patriotismo.
im.pa.vi.dez sf. Denodo; 

intrepidez; destemor.
im.pá.vi.do adj. Destemido.
impeach.ment sm. ingl. No 

regime presidencialista, 
ato pelo qual se destitui, 
mediante deliberação do 
legislativo, o ocupante 
de cargo governamental 
que pratica crime de 
responsabilidade; 
impedimento.

im.pe.cá.vel adj. Imaculável.
im.pe.di.do adj. Que sofreu 

impedimento; vedado ao 
trânsito; obstruído.

im.pe.di.men.to sm. Ato ou 
efeito de impedir; aquilo 
que impede; obstáculo; 
impeachment.

im.pe.dir vt. Embaraçar, 
estorvar; obstar; dificultar; 
não consentir; privar de.

im.pen.den.te adj. Iminente.
im.pen.der vi. Estar a ponto de 

cair; cumprir.
im.pe.ne.trá.vel adj. Obscuro; 

confuso.
im.pe.ni.ten.te adj. Que 

continua no pecado, erro 
ou crime.

im.pen.sa.do adj. Não 
pensado.

im.pe.ra.dor sm. O que impera.
im.pe.rar vt. Dominar.
im.pe.ra.ti.vo adj. Autoritário; 

sm. ditame; tempo do verbo 
que exprime ordem.

im.per.cep.tí.vel adj. Que 
não se pode perceber; 
insignificante.

im.per.do.á.vel adj. 
Condenável.

im.pe.re.ce.dou.ro adj. 
Imorredouro; imperecível.

im.pe.re.cí.vel adj. 
Imperecedouro; duradouro; 
eterno.

im.per.fei.ção sf. Incorreção.
im.per.fei.to adj. Não perfeito; 

defeituoso.
im.pe.ri.al adj. Do império.
im.pe.ri.a.lis.mo sm. Política 

de expansão e hegemonia de 
uma nação sobre outras.

im.pe.rí.cia sf. Inexperiência; 
inabilidade.

im.pé.rio sm. Estado governado 
por imperador; domínio; 
predomínio.

im.pe.ri.o.so adj. Impreterível; 
forçoso.

im.pe.ri.to adj. Falto de perícia.
im.per.me.a.bi.li.da.de sf. 

Qualidade de impermeável.
im.per.me.a.bi.li.zar vt. Tornar 

impermeável.
im.per.me.á.vel adj. Que não 

se deixa atravessar por água 
ou fluidos.

im.per.ti.nên.cia sf. Rabugice.
im.per.ti.nen.te adj. Insolente; 

que não vem a propósito.
im.per.tur.bá.vel adj. 

Impassível; indiferente.
im.pes.so.al adj. Não pessoal.
ím.pe.to sm. Impulso violento.
im.pe.trar vt. Requerer; 

suplicar; rogar.
im.pe.tu.o.si.da.de sf. 

Violência.
im.pe.tu.o.so adj. Arrebatado.
im.pi.e.da.de sf. Descrença.
im.pi.e.do.so adj. Desumano.
im.pin.gir vt. Vender por mais 

do que o justo valor; impor; 
fazer acreditar.

ím.pio adj. Desumano; sm. 
herege; apóstata.

im.pla.cá.vel adj. Inexorável.
im.plan.tar vt. Estabelecer; 

introduzir; inserir.
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im.ple.men.to sm. O que é 
indispensável para executar 
alguma coisa; apetrecho; 
cumprimento; execução.

im.ple.xo adj. Emaranhado; 
envolvido, enredado.

im.pli.cân.cia sf. Embirração; 
implicação; má vontade; 
rabugice.

im.pli.can.te adj. Que implica.
im.pli.car vt. Pressupor; 

envolver; acarretar; requerer; 
incompatibilizar; irritar; vp. 
envolver-se.

im.plí.ci.to adj. Subentendido.
im.plo.rar vt. Pedir com 

instância; suplicar; exorar.
im.plu.me adj. Privado de 

penas ou plumas.
im.po.li.dez sf. Falta de 

delicadeza, educação.
im.po.li.do adj. Indelicado.
im.po.lu.to adj. Não poluído.
im.pon.de.ra.do adj. Irrefletido.
im.pon.de.rá.vel adj. Que não 

se pode pesar; sutil.
im.po.nên.cia sf. Magnificência.
im.po.nen.te adj. Majestoso.
im.po.pu.lar adj. Sem 

popularidade.
im.por vt. Tornar obrigatório; 

instituir; estabelecer; 
determinar; conferir; atribuir; 
pôr; obrigar a aceitar; imputar; 
infundir.

im.por.ta.ção sf. Ato ou efeito 
de importar.

im.por.ta.dor adj e sm. Que, 
ou quem faz comércio de 
importação.

im.por.tân.cia sf. Grau de valor, 
valor, mérito; autoridade, 
influência; soma, quantia em 
dinheiro; custo.

im.por.tan.te adj. Que tem 
importância ou mérito; sm. 
o essencial; fam. pessoa 
presumida.

im.por.tar vt. Introduzir num 
país artigos estrangeiros; 
trazer para dentro; causar, 
originar, implicar; envolver, 
encerrar; produzir; vi. 
interessar.

im.por.te sm. Preço; custo.

im.por.tu.nar vt. Molestar.
im.por.tu.no adj. Incômodo.
im.po.si.ção sf. Ação de impor.
im.pos.si.bi.li.da.de sf. 

Qualidade de impossível.
im.pos.si.bi.li.tar vt. Tornar 

impossível, impraticável.
im.pos.sí.vel adj. Irrealizável; 

muito difícil; incrível; 
excêntrico; insuportável, 
rebelde.

im.pos.tar vt. Emitir a voz 
corretamente.

im.pos.to sm. Tributo; adj. o 
que se impôs.

im.pos.tor sm. Embusteiro.
im.pos.tu.ra sf. Embuste.
im.po.tên.cia sf. Falta de 

forças; incapacidade.
im.po.ten.te adj. Que não tem 

potência; fraco; incapaz.
im.pra.ti.cá.vel adj. Não 

praticável; inexequível.
im.pre.car vi. Praguejar.
im.pre.ci.são sf. Falta de 

precisão, de exatidão.
im.pre.ci.so adj. Indeterminado.
im.preg.nar vt. Embeber; vp. 

compenetrar-se.
im.pren.sa sf. Máquina com a 

qual se imprime ou estampa; 
a atividade tipográfica; 
conjunto de jornais (escritos e 
falados), revistas e similares, 
ou de jornalistas, repórteres, 
etc.; qualquer meio de 
comunicação de massa.

im.pren.sar vt. Imprimir; 
comprimir.

im.pres.cin.dí.vel adj. 
Indispensável; necessário.

im.pres.são sf. Ato ou efeito 
de imprimir, encontro de um 
corpo com outro; a arte de 
imprimir; vestígio; influência 
que um fato, uma situação 
exerce sobre alguém, 
repercutindo-lhe nos sentidos.

im.pres.si.o.nan.te adj. Que 
impressiona, chama a 
atenção, comove; toca.

im.pres.si.o.nar vt. Produzir 
impressão moral em; abalar; 
comover; vp. sentir-se 
abalado.

im.pres.si.o.ná.vel adj. Muito 
sensível.

im.pres.si.o.nis.mo sm. Escola 
de pintura francesa, surgida 
por volta de 1870, que 
procura captar e transmitir a 
impressão visual produzida 
por cenas e formas derivadas 
da natureza e as variações 
nela ocasionadas pela 
incidência da luz e de suas 
relações e contrastes para 
obter efeitos plasticamente 
dinâmicos e subjetivos; 
estilo literário e musical 
caracterizado por expressar 
vaga, fluida e delicadamente 
impressões subjetivas e/ou 
sensoriais.

im.pres.so adj. Que se 
imprimiu; sm. obra; folheto; 
papel; catálogo; formulário; 
panfleto.

im.pres.sor adj. Que imprime; 
sm. o que trabalha com o 
prelo.

im.pres.so.ra sf. Máquina de 
imprimir.

im.pres.tá.vel adj. Inútil; sem 
préstimo.

im.pre.te.rí.vel adj. 
Indeclinável; indispensável; 
inadiável.

im.pre.vi.dên.cia sf. Descuido.
im.pre.vi.são sf. Desmazelo.
im.pre.vi.sí.vel adj. Que não se 

pode prever.
im.pre.vis.to adj. Inesperado.
im.pri.mir vt. e i. Imprensar; 

deixar gravado.
im.pro.ba.bi.li.da.de sf. 

Incerteza.
im.pro.bi.da.de sf. Mau caráter; 

perversidade.
im.pro.ce.den.te adj. Que não 

se justifica, que não procede.
im.pro.du.ti.vo adj. Estéril.
im.pro.fí.cuo adj. Inútil; 

baldado; improdutivo.
im.pro.pé.rio sm. Vitupério.
im.pro.pri.e.da.de sf. 

Incoerência; inconveniência.
im.pró.prio adj. Inoportuno.
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im.pro.vá.vel adj. Não provável.
im.pro.vi.sa.ção sf. Ato de 

improvisar.
im.pro.vi.sar vt. Inventar de 

repente; vi. mentir.
im.pro.vi.so sm. Produto 

intelectual feito sem preparo 
anterior.

im.pru.dên.cia sf. Falta de 
prudência.

im.pru.den.te adj. Irrefletido.
im.pú.be.re adj. e s2g. Que, ou 

pessoa que ainda não chegou 
à puberdade.

im.pu.dên.cia sf. Atrevimento.
im.pu.den.te adj. Atrevido.
im.pu.di.cí.cia sf. Lascívia.
im.pu.di.co adj. Que não tem 

pudor; libidinoso.
im.pug.na.ção sf. Contestação.
im.pug.nar vt. Contestar.
im.pul.si.o.nar vt. Impelir.
im.pul.si.vo adj. Que dá 

impulso; arrebatado.
im.pul.so sm. Estímulo.
im.pu.ne adj. Que escapou à 

punição.
im.pu.ni.da.de sf. Estado de 

impune; falta de castigo.
im.pu.re.za sf. Falta de pureza.
im.pu.ro adj. Não puro; sujo.
im.pu.ta.ção sf. Inculpação.
im.pu.tar vt. Atribuir a alguém a 

responsabilidade de.
i.mun.dí.cia ou i.mun.dí.cie sf. 

Sujidade; lixo; falta de asseio.
i.mun.do adj. Sujo; nojento.
i.mu.ne adj. Livre de encargos, 

ônus; isento; não atingível por 
certa doença.

i.mu.ni.da.de sf. Qualidade 
de imune; isenção; direitos, 
privilégios decorrentes de 
cargo ou funções exercidos; 
capacidade do organismo 
para resistir a determinadas 
doenças.

i.mu.tá.vel adj. Que não se 
pode mudar; inalterável.

i.na.ba.lá.vel adj. Inexorável.

i.ná.bil adj. Inepto.
i.na.bi.li.da.de sf. 

Incompetência; inaptidão.
i.na.bi.li.tar vt. Incapacitar.
i.na.bi.tá.vel adj. Que não se 

pode habitar.
i.na.ca.ba.do adj. Que não foi 

acabado.
i.na.ção sf. Inércia.
i.na.cei.tá.vel adj. Inadmissível.
i.na.ces.sí.vel adj. Aque não 

se pode chegar ou entrar; 
intratável; incompreensível.

i.na.cre.di.tá.vel adj. Incrível.
i.na.dap.tá.vel adj. Que não se 

pode adaptar.
i.na.de.qua.do adj. Impróprio.
i.na.di.á.vel adj. Impreterível.
i.na.dim.ple.men.to sm. ou 

i.na.dim.plên.cia sf. Falta de 
cumprimento de um contrato 
ou de qualquer uma de suas 
condições.

i.na.dim.plen.te adj. e s2g. 
Devedor que pratica o 
inadimplemento; devedor que 
não cumpre o contrato ou 
alguma das cláusulas nele 
contidas.

i.nad.mis.sí.vel adj. Inaceitável.
i.nad.ver.tên.cia sf. Descuido.
i.nad.ver.ti.do adj. Feito sem 

reflexão.
i.na.la.ção sf. Absorção feita 

pelas vias respiratórias, 
de vapor de água puro ou 
misturado a medicamentos.

i.na.lan.te adj. Que inala; sm. 
medicamento próprio para 
inalação.

i.na.lar vt. Aspirar.
i.na.li.e.ná.vel adj. Não 

alienável; não cedível; 
intransferível.

i.nal.te.ra.do adj. Não alterado.
i.nal.te.rá.vel adj. Imutável.
i.na.mo.ví.vel adj. Fixo.
i.na.ne adj. Vazio; oco; fútil.
i.na.ni.ção sf. Enfraquecimento.
i.na.ni.ma.do adj. Sem ânimo; 

sem sentidos; morto.
i.na.pli.cá.vel adj. Que não 

pode ser aplicado.

i.na.pro.vei.tá.vel adj. Que não 
pode ser aproveitado.

i.nap.ti.dão sf. Incapacidade.
i.nap.to adj. Incapaz.
i.nar.ti.cu.lá.vel adj. Que não 

pode ser articulado.
i.na.ta.cá.vel adj. Incontestável.
i.na.tin.gí.vel adj. Inacessível.
i.na.ti.vi.da.de sf. Inércia.
i.na.ti.vo adj. Não ativo; adj. 

e sm. (pessoa) retirada do 
serviço efetivo, aposentado, 
reformado.

i.na.to adj. Inerente; congênito.
i.nau.di.to adj. Que nunca se 

ouviu dizer; extraordinário; 
incrível.

i.nau.dí.vel adj. Que não se 
pode ouvir.

i.nau.gu.ral adj. Inicial.
i.nau.gu.rar vt. Expor pela 

primeira vez ao público; 
iniciar o funcionamento 
de; introduzir o uso de; vp. 
começar; principiar.

in.cal.cu.lá.vel adj. 
Incomensurável; inumerável.

in.can.des.cen.te adj. Posto 
em brasa; ardente.

in.can.des.cer vt. Pôr em 
brasa.

in.can.sá.vel adj. Laborioso; 
ativo; infatigável.

in.ca.pa.ci.da.de sf. Inaptidão.
in.ca.pa.ci.tar vt. Tornar 

incapaz, inapto.
in.ca.paz adj. Inábil; inútil.
in.cau.to adj. Descautelado.
in.cen.di.ar vt. Pôr fogo a; vp. 

exaltar-se.
in.cen.di.á.rio adj. e sm. Que, 

ou quem põe fogo a alguma 
coisa; fig. revolucionário; 
agitador.

in.cên.dio sm. Fogo que lavra 
com intensidade; calamidade; 
fig. entusiasmo.

in.cen.sar vt. Perfumar com 
incenso; adular.

in.cen.so sm. Resina 
aromática; adulação.
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in.cen.ti.var vt. Estimular.
in.cen.ti.vo adj. Estimulante; 

sm. estímulo.
in.cer.te.za sf. Dúvida.
in.cer.to adj. Duvidoso.
in.ces.san.te adj. Contínuo.
in.ces.to sm. União sexual 

entre parentes consaguíneos 
proibida por lei.

in.cha.ço sm. Intumescência.
in.cha.do adj. Que tem inchaço; 

cheio de si.
in.char vt. e i. Aumentar o 

volume de; tornar enfático.
in.ci.dên.cia sf. Ação de incidir.
in.ci.den.tal adj. Que tem 

caráter de incidente.
in.ci.den.te adj. Que sobrevém; 

sm. episódio.
in.ci.dir vi. Acontecer; sobrevir; 

vt. cair; recair; incorrer; 
refletir.

in.ci.ne.rar vt. Reduzir a cinzas.
in.ci.pi.en.te adj. Principiante.
in.ci.são sf. Corte; golpe.
in.ci.si.vo adj. Eficaz; decisivo.
in.ci.ta.ção sf. Incitamento.
in.ci.ta.men.to sm. Excitação.
in.ci.tan.te adj. Provocante.
in.ci.tar vt. Excitar; provocar.
in.ci.vil adj. Descortês.
in.ci.vi.li.da.de sf. Descortesia.
in.clas.si.fi.cá.vel adj. 

Inqualificável.
in.cle.mên.cia sf. Falta de 

clemência; rigor excessivo.
in.cle.men.te adj. Severo; cruel.
in.cli.na.ção sf. Ato ou efeito de 

inclinar; propensão; gosto.
in.cli.na.do adj. Desviado 

da linha vertical; tendente, 
propenso.

in.cli.nar vt. Fazer pender; vi. 
ter declive; vp. ter vocação.

ín.cli.to adj. Ilustre; egrégio.
in.clu.ir vt. Colocar dentro.
in.clu.são sf. Ação de incluir.
in.clu.si.ve adv. Com a inclusão 

de.

in.clu.si.vo adj. Que inclui.
in.clu.so adj. Incluído.
in.co.er.cí.vel adj. Irreprimível.
in.co.e.rên.cia sf. Desconexão.
in.co.e.ren.te adj. Desconexo.
in.co.gi.tá.vel adj. Incalculável; 

impensável.
in.cóg.ni.ta sf. Quantida a ser 

determinada; aquilo que é 
desconhecido e se procura 
saber.

in.cóg.ni.to adj. Que não se dá 
a conhecer; adv. sob nome 
suposto.

in.co.lor adj. Descolorido; 
sem cor.

in.có.lu.me adj. São e salvo.
in.co.men.su.rá.vel adj. 

Imenso.
in.co.mo.dar vt. Importunar; vp. 

ter trabalho com.
in.co.mo.da.ti.vo adj. Que 

incomoda, aborrece.
in.cô.mo.do adj. Importuno; 

sm. indisposição; fam. 
menstruação.

in.com.pa.rá.vel adj. Único.
in.com.pa.ti.bi.li.zar vt. Tornar 

incompatível.
in.com.pa.tí.vel adj. 

Irreconciliável; incombinável.
in.com.pe.tên.cia sf. 

Inabilidade.
in.com.pe.ten.te adj. Inútil.
in.com.ple.to adj. Inacabado; 

imperfeito.
in.com.pre.en.são sf. Falta de 

compreensão.
in.com.pre.en.sí.vel adj. Que 

não se pode compreender; 
obscuro.

in.co.mum adj. Invulgar.
in.co.mu.ni.cá.vel adj. Que não 

deve comunicar-se; que não 
é comunicável.

in.con.ce.bí.vel adj. Que não 
se pode conceber.

in.con.ci.li.á.vel adj. 
Incompatível; que não se 
pode conciliar.

in.con.fi.dên.cia sf. Falta de 
lealdade, fidelidade.

in.con.gru.ên.cia sf. 
Incoerência.

in.con.gru.en.te adj. Que não 
tem congruência.

in.con.quis.tá.vel adj. 
Indomável.

in.cons.ci.ên.cia sf. Falta de 
consciência.

in.cons.ci.en.te adj. Que não 
tem consciência de si; sm. 
parte da vida psíquica da qual 
não se tem consciência.

in.con.se.quên.cia (ü) sf. 
Incongruência; incoerência.

in.con.se.quen.te (ü) adj. Sem 
consequência ou coerência; 
contraditório.

in.con.si.de.ra.do adj. 
Imprudente; temerário.

in.con.so.lá.vel adj. Que não 
pode ser consolado.

in.cons.tân.cia sf. Instabilidade.
in.cons.tan.te adj. Volúvel.
in.cons.ti.tu.ci.o.nal adj. 

Contrário à constituição do 
Estado.

in.con.tá.vel adj. Inumerável.
in.con.tes.tá.vel adj. 

Indiscutível.
in.con.ti.nen.te adj. Imoderado.
in.con.ti.nen.ti adv. 

Imediatamente; sem demora.
in.con.ve.ni.ên.cia sf. Ação 

descortês ou indecorosa.
in.con.ve.ni.en.te adj. 

Importuno; sm. desvantagem; 
coisa inconveniente ou 
desvantajosa.

in.cor.po.ra.ção sf. Inclusão.
in.cor.po.rar vt. Juntar num só 

corpo; vp. congregar-se.
in.cor.pó.reo adj. Imaterial.
in.cor.rer vi. Expor-se; vt. atrair 

sobre si.
in.cor.re.to adj. Errado.
in.cor.ri.gí.vel adj. Incapaz de 

correção ou emenda.
in.cor.rup.to adj. São; íntegro.
in.cre.du.li.da.de sf. 

Descrença.
in.cré.du.lo adj. Ímpio.
in.cre.men.tar vt. Desenvolver.
in.cre.men.to sm. Aumento.
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in.cre.par vt. Repreender; vt. 
rel. censurar; acusar.

in.cri.mi.na.ção sf. Imputação 
de crime; inculpação.

in.cri.mi.nar vt. Culpar.
in.crí.vel adj. Inacreditável.
in.crus.ta.ção sf. Ação de 

incrustar.
in.crus.tar vt. Embutir.
in.cu.ba.ção sf. Choco das 

aves;  fig. elaboração, 
preparação; período de 
latência.

in.cu.bar vt. e i. Chocar (ovos); 
elaborar; premeditar; planejar; 
possuir em estado latente; vp. 
convencer-se; comprenetrar-
se.

in.cul.car vt. Gravar no espírito 
(opinião, doutrina) à força de 
repetição; repisar; propor; 
insinuar; apontar, citar; 
demonstrar; dar a entender.

in.cul.par vt. Acusar.
in.cul.to adj. Não cultivado.
in.cum.bên.cia sf. Encargo.
in.cum.bir vt. Encarregar; vi. 

estar a cargo; vp. encarregar-
se.

in.cu.rá.vel adj. Que não tem 
cura; irremediável.

in.cú.ria sf. Desleixo.
in.cur.são sf. Invasão militar.
in.cur.so adj. Que incorreu em 

crime ou pena.
in.cu.tir vt. Sugerir; inspirar.
in.da.ga.ção sf. Investigação.
in.da.gar vt. Averiguar.
in.dé.bi.to sf. Indevido.
in.de.cên.cia sf. Obscenidade.
in.de.cen.te adj. Indecoroso.
in.de.ci.são sf. Hesitação.
in.de.ci.so adj. Duvidoso; vago; 

irresoluto; hesitante; sm. 
pessoa indecisa.

in.de.co.ro.so adj. Falto de 
decoro.

in.de.fec.tí.vel adj. Que não 
falha; infalível.

in.de.fen.sá.vel adj. Que não 
pode ser defendido.

in.de.fe.rir vt. Desatender.
in.de.fe.so adj. Desarmado.

in.de.fes.so adj. Laborioso.
in.de.fi.ni.do adj. Incerto.
in.de.lé.vel adj. Indestrutível.
in.de.li.ca.de.za sf. Grosseria.
in.de.li.ca.do adj. Rude; 

malcriado; grosseiro.
in.de.ne adj. Que não sofreu 

dano; incólume.
in.de.ni.za.ção sf. 

Compensação.
in.de.ni.zar vt. Reparar o dano 

de; compensar.
in.de.pen.dên.cia sf. Caráter de 

quem rejeita qualquer tipo de 
sujeição; autonomia política; 
fortuna, bem-estar.

in.de.pen.den.te adj. Que não 
depende de ninguém.

in.des.cri.tí.vel adj. Que 
não se pode descrever; 
extraordinário; indizível; 
inaudito.

in.de.se.já.vel adj. Não 
desejável.

in.des.tru.tí.vel adj. Firme.
in.de.ter.mi.na.ção sf. 

Indecisão.
in.de.ter.mi.na.do adj. 

Indefinido.
in.de.vas.sá.vel adj. Que não 

se pode devassar.
in.de.vi.do adj. Inconveniente.
ín.dex sm. Índice; catálogo de 

livros proibidos pela Igreja.
in.de.xa.ção sf. Ação ou efeito 

de indexar; fazer índices 
para livros ou organizar 
em ordem alfabética (ou 
outra) série de palavras ou 
frases destinada a facilitar 
a obtenção de informações 
específicas; reajuste dos 
preços das mercadorias e dos 
salários baseado num índice 
específico e com variação 
determinada.

in.de.xar vt. Organizar como 
índice; controlar a economia 
de um país com intervenções 
decorrentes de um índice pré-
estabelecido pelo Governo.

in.di.ca.dor adj. Que indica ou 
que serve de indicação; sm. 
livro de indicações úteis; dedo 
indicador.

in.di.car vt. Designar; apontar; 
demonstrar.

ín.di.ce sm. Catálogo; lista de 
capítulos de um livro.

in.di.ci.ar vt. Denunciar.
in.dí.cio sm. Vestígio.
in.di.fe.ren.ça sf. Desinteresse.
in.di.fe.ren.te adj. Que mostra 

indiferença.
in.dí.ge.na adj. e s2g. Indivíduo 

originário do país em que 
habita.

in.di.gên.cia sf. Miséria.
in.di.gen.te s2g. Mendigo; 

paupérrimo, pobríssimo.
in.di.ges.tão sf. Perturbação 

das funções digestivas.
in.di.ges.to adj. Difícil de 

digerir; fig. aborrecido.
in.di.gi.tar vt. Apontar; mostrar; 

inculcar.
in.dig.na.ção sf. Cólera; ódio, 

raiva; desprezo; repulsa.
in.dig.nar vt. Revoltar; indispor; 

vp. revoltar-se.
in.dig.ni.da.de sf. Ação indigna.
in.dig.no adj. Desprezível; vil.
ín.di.go sm. Anil.
in.di.re.ta sf. Alusão 

disfarçadamente feita.
in.di.re.to adj. Não direto.
in.dis.ci.pli.na sf. Desordem, 

anarquia.
in.dis.ci.pli.na.do adj. 

Desordeiro, anarquista.
in.dis.cre.to adj. Imprudente.
in.dis.cri.ção sf. Falta de 

discrição.
in.dis.cri.mi.na.do adj. Não 

discriminado.
in.dis.cu.tí.vel adj. Evidente.
in.dis.pen.sá.vel adj. 

Absolutamente necessário.
in.dis.por vt. Perturbar as 

funções do organismo; alterar 
a disposição de; aborrecer, 
irritat; vp. enfadar-se.

in.dis.po.si.ção sf. Leve 
alteração na saúde; zanga, 
irritação.

in.dis.pos.to adj. Adoentado.
in.dis.so.lú.vel adj. Que não 

pode ser dissolvido.
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in.dis.tin.to adj. Mal definido, 
indeciso, vago.

in.di.to.so adj. Infeliz.
in.di.vi.du.al adj. Peculiar a 

uma só pessoa.
in.di.vi.du.a.li.zar vt. Tornar 

individual; caracterizar.
in.di.ví.duo sm. Ser distinto; 

pessoa.
in.di.vi.sí.vel adj. Que não se 

pode dividir.
in.di.zí.vel adj. Inexplicável.
in.dó.cil adj. Indomável.
ín.do.le sf. Caráter.
in.do.lên.cia sf. Preguiça.
in.do.len.te adj. Ocioso.
in.do.lor adj. Sem dor.
in.do.má.vel adj. Invencível.
in.dô.mi.to adj. Arrogante; 

indomável.
in.du.bi.tá.vel adj. 

Incontestável; certo; evidente.
in.du.ção sf. Processo mental 

de tirar conclusões gerais 
de fatos particulares; 
generalização.

in.dul.gên.cia sf. Tolerância; 
perdão; indulto; clemência.

in.dul.gen.te adj. Tolerante; 
demente.

in.dul.to sm. Perdão.
in.du.men.tá.ria sf. Vestimenta.
in.dús.tria sf. Qualquer ramo 

da atividade humana; aptidão; 
engenho.

in.dus.tri.al adj. Referente a 
indústria. s2g. proprietário de 
uma indústria.

in.dus.tri.a.li.zar vt. Dar caráter 
industrial.

in.dus.tri.ar vt. Tornar 
hábil; ensinar; exercitar; 
industrializar.

in.dus.tri.o.so adj. Laborioso; 
habilidoso; astuto.

in.du.tar vt. Cobrir; revestir.
in.du.ti.vo adj. Que procede por 

indução; feito por indução.
in.du.zir vt. Causar; persuadir; 

inferir, concluir; revestir;  
mover, levar; instigar, incitar; 
fazer incorrer.

i.ne.bri.an.te adj. Que inebria.

i.ne.bri.ar vt. Embriagar; 
deliciar; entusiasmar.

i.né.di.to adj. Não publicado.
i.ne.fá.vel adj. Indizível.
i.ne.fi.cá.cia sf. Falta de 

eficácia, utilidade.
i.ne.fi.caz adj. Inconveniente.
i.ne.fi.ci.en.te adj. Sem 

eficiência; ineficaz.
i.ne.gá.vel adj. Evidente.
i.ne.nar.rá.vel adj. Indizível.
i.nép.cia sf. Falta de aptidão.
i.nep.to adj. Inábil; estúpido.
i.ne.quí.vo.co adj. Claro; 

evidente; certo.
i.nér.cia sf. Falta de ação.
i.ne.ren.te adj. Unido 

intimamente; inseparável.
i.ner.me adj. Desarmado.
i.ner.te adj. Inativo; indolente; 

que não pode mudar 
espontaneamente de estado.

i.nes.cru.pu.lo.so adj. Sem 
escrúpulos, sem consciência.

i.nes.go.tá.vel adj. Muito 
abundante; copioso.

i.nes.pe.ra.do adj. Imprevisto.
i.nes.ti.má.vel adj. De enorme 

valor; inapreciável.
i.ne.vi.tá.vel adj. Fatal.
i.ne.xa.ti.dão sf. Falta de 

exatidão ou correção.
i.ne.xa.to adj. Não exato.
i.ne.xe.quí.vel (ü) adj. 

Irrealizável.
i.ne.xis.ten.te adj. Que não 

existe, que falta.
i.ne.xo.rá.vel adj. Implacável.
i.nex.pe.ri.ên.cia sf. Falta de 

experiência.
i.nex.pe.ri.en.te adj. Ingênuo.
i.nex.pli.cá.vel adj. Que não se 

pode explicar.
i.nex.pres.si.vo adj. Que não é 

expressivo.
i.nex.pug.ná.vel adj. Invencível.
i.nex.tin.guí.vel adj. 

Permanente.
in.fa.lí.vel adj. Inevitável.
in.fa.ma.ção sf. Difamação.
in.fa.mar vt. Desonrar.

in.fa.me adj. Vil; abjeto.
in.fâ.mia sf. Torpeza, desonra.
in.fân.cia sf. Período da vida 

até os sete anos.
in.fan.ti.cí.dio sm. Assassínio 

de criança.
in.fan.til adj. Próprio de 

crianças; ingênuo.
in.fan.ti.li.da.de sf. Qualidade 

de infantil.
in.fan.to-ju.ve.nil adj. Relativo 

à infância e à juventude.
in.far.te ou in.far.to sm. 

Necrose de um tecido por 
obstrução da artéria que 
o irriga.

in.fa.ti.gá.vel adj. Incansável.
in.faus.to adj. Infeliz.
in.fec.ção sf. Penetração e 

multiplicação de micróbios no 
organismo; fig. corrupção.

in.fec.ci.o.nar vt. Contaminar.
in.fec.tar vt. Contaminar.
in.fec.to adj. Pestilento.
in.fec.to.con.ta.gi.o.so adj. 

Que produz infecção e se 
propaga por contágio.

in.fe.cun.do adj. Estéril.
in.fe.li.ci.da.de sf. Infortúnio.
in.fe.li.ci.tar vt. Tornar infeliz.
in.fe.liz adj. Desventurado; 

desafortunado; funesto; mal 
realizado.

in.fen.so adj. Inimigo.
in.fe.rên.cia sf. Indução.
in.fe.ri.or adj. Que está abaixo.
in.fe.ri.o.ri.da.de sf. Qualidade 

de inferior.
in.fe.rir vt. Deduzir por 

raciocínio, conclusões.
in.fer.nal adj. Do inferno.
in.fer.no sm. Lugar de 

pena eterna, segundo o 
cristianismo; tormento; 
grande desordem; confusão.

ín.fe.ro adj. Inferior.
in.fér.til adj. Estéril.
in.fes.tar vt. Assolar; devastar.
in.fes.to adj. Inimigo; nocivo.
in.fi.de.li.da.de sf. Traição.
in.fi.el adj. Desleal; s2g. pagão.
in.fil.tra.ção sf. Ato de infiltrar.
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in.fil.trar vt. Embeber; 
impregnar; vp. introduzir-se.

ín.fi.mo adj. O mais baixo.
in.fin.dá.vel adj. Permanente.
in.fin.do adj. Infindável.
in.fi.ni.da.de sf. Qualidade do 

que é infinito.
in.fi.ni.té.si.mo adj. 

Infinitamente pequeno.
in.fi.ni.to adj. Ilimitado.
in.fir.mar vt. Enfraquecer.
in.fla.ção sf. Ato ou efeito de 

inchar, encher; vaidade; 
crescimento econômico 
anormal e contínuo dos 
meios de pagamento (moeda 
e crédito) em relação às 
necessidades de circulação 
dos bens de consumo; 
desequilíbrio do sistema 
monetário, decorrente da 
redução do poder aquisitivo 
da moeda e simultânea 
elevação geral dos preços.

in.fla.ma.ção sf. Ato de 
inflamar, infeccionar.

in.fla.ma.do adj. Irritado.
in.fla.mar vt. Fazer arder; 

estimular.
in.fla.má.vel adj. Que se 

inflama facilmente.
in.flar vt. Encher de ar.
in.flec.tir ou in.fle.tir vt. Dobrar; 

curvar; flexionar.
in.fle.xão sf. Ato de inflectir; 

modulação de voz.
in.fle.xí.vel adj. Inexorável; 

indiferente; impassível.
in.fli.gir vt. Aplicar pena.
in.flo.res.cên.cia sf. 

Florescência.
in.flu.ên.cia sf. Ato de influir.
in.flu.en.ci.ar vt. Exercer 

influência, predomínio sobre.
in.flu.en.te adj. e s2g. Que, ou 

pessoa que exerce influência, 
predomínio sobre.

in.flu.en.za sf. Gripe.
in.flu.ir vt. Incutir; entusiasmar; 

exercer influência, predomínio 
sobre.

in.flu.xo sm. Força, ação de 
um corpo sobre outro, ou 

de uma pessoa sobre outra; 
influência; enchente de maré; 
convergência.

in.for.ma.ção sf. Notícia que 
se dá ou recebe; opinião a 
respeito de alguém.

in.for.mar vt. Dar informação; 
avisar; vp. inteirar-se.

in.for.má.ti.ca sf. Ciência 
do tratamento racional e 
automático da informação, 
considerada esta como 
suporte dos conhecimentos 
e comunicações; ciência do 
emprego do computador.

in.for.ma.ti.vo adj. Próprio 
para informar ou noticiar; sm. 
noticioso.

in.for.ma.ti.zar vt. Implantar a 
utilização do computador.

in.for.me adj. Sem forma; 
monstruoso; sm. informação, 
notícia.

in.for.tu.na.do adj. Infeliz.
in.for.tú.nio sm. Infelicidade.
in.fra.ção sf. Ato de infringir; 

violação.
in.fra.es.tru.tu.ra sf. Base 

material ou econômica 
de uma sociedade ou 
organização; parte inferior de 
uma estrutura.

in.fran.gí.vel adj. Que não se 
pode quebrar.

in.fra.tor sm. Transgressor.
in.fre.ne adj. Descomedido.
in.frin.gir vt. Transgredir; 

desrespeitar.
in.fun.da.do adj. Sem 

fundamento, sem base.
in.fun.dir vt. Pôr de infusão; 

incutir; inspirar.
in.fu.são sf. Maceração 

farmacêutica.
in.gen.te adj. Enorme.
in.ge.nu.i.da.de sf. Credulidade 

exagerada.
in.gê.nuo adj. Inocente.
in.ge.rir vt. Engolir; tomar; vp. 

intrometer-se.
in.ges.tão sf. Ato de ingerir; 

deglutição.
in.gló.rio adj. Que não tem 

glória.

in.gra.ti.dão sf. Falta de 
gratidão.

in.gra.to adj. Desagradecido; 
que não reconhece os 
benefícios que recebeu; 
fig. estéril; improdutivo; 
desagradável; molesto.

in.gre.di.en.te sm. Substância 
que entra na composição de 
um produto.

ín.gre.me adj. Escarpado; difícil 
de subir.

in.gres.sar vi. Dar entrada.
in.gres.so sm. Admissão; 

entrada; bilhete de entrada.
i.ni.bi.ção sf. Estado ou 

condição de pessoa inibida; 
limitação de uma função; 
impedimento.

i.ni.bir vt. Impedir; proibir; 
embaraçar.

i.ni.ci.a.ção sf. Recebimento 
das primeiras noções 
de coisas secretas ou 
misteriosas.

i.ni.ci.a.do sm. Neófito, 
principiante.

i.ni.ci.a.dor adj. e sm. Que, ou 
aquele que inicia.

i.ni.ci.al adj. Primitivo; sf. a 
primeira letra de um nome.

i.ni.ci.ar vt. Começar; principiar; 
vp. introduzir-se.

i.ni.ci.a.ti.va adj. 
Empreendimento; atividade; 
diligência.

i.ní.cio sm. Princípio.
i.ni.lu.dí.vel adj. Que não 

admite dúvidas.
i.ni.ma.gi.ná.vel adj. Incrível.
i.ni.mi.go adj. e sm. Adversário.
i.ni.mi.za.de sf. Aversão.
i.ni.mi.zar vt. Tornar inimigo; vp. 

malquistar-se.
i.nin.te.li.gí.vel adj. Que não se 

pode entender; obscuro.
i.nin.ter.rup.to adj. Contínuo.
i.ni.qui.da.de (ü) sf. 

Perversidade.
i.ní.quo adj. Perverso.
in.je.ção sf. Ato de injetar; 

líquido que se injeta; bras. 
importunação.
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in.je.tar vt. Fazer injeção com; 
bras. aborrecer,

in.ju.cun.do adj. Desagradável.
in.jun.ção sf. Obrigação 

imposta.
in.jun.ti.vo adj. Imperativo.
in.jú.ria sf. Ultraje.
in.ju.ri.ar vt. Insultar; ofender.
in.ju.ri.o.so adj. Em que há 

injúria.
in.jus.ti.ça sf. Falta de justiça.
in.jus.to adj. Infundado.
i.no.cên.cia sf. Candura.
i.no.cen.tar vt. Desculpar; 

considerar inocente.
i.no.cen.te adj. Ingênuo; sem 

culpa.
i.no.cu.lar vt. Contagiar.
i.nó.cuo adj. Inofensivo.
i.no.do.ro adj. Que não tem 

odor, cheiro.
i.no.fen.si.vo adj. Que não 

ofende; que não faz mal.
i.nol.vi.dá.vel adj. Inesquecível.
i.no.pe.ran.te adj. Não 

eficiente.
i.no.pi.na.do adj. Súbito.
i.no.por.tu.no adj. Fora de 

propósito; intempestivo.
i.nós.pi.to adj. Que não pratica 

a hospitalidade; em que não 
se pode viver; inabitável.

i.no.va.ção sf. Novidade.
i.no.var vt. Fazer inovações; 

renovar.
input sm. ingl. Combinação 

dos fatores de produção 
(matérias-primas, horas 
trabalhadas, energia 
consumida, taxa de 
amortização, etc.) que entram 
na produção de determinada 
quantidade de bens ou 
serviços; insumo; dados 
fornecidos ao computador e 
que serão processados por 
um programa específico.

in.qua.li.fi.cá.vel adj. Que não 
se pode classificar; indigno.

in.que.bran.tá.vel adj. 
Inflexível.

in.qué.ri.to sm. Sindicância.
in.qui.e.ta.ção sf. Agitação.
in.qui.e.tar vt. Excitar.
in.qui.e.to adj. Agitado.
in.qui.li.no sm. O que mora em 

casa alugada; locatário.
in.qui.ri.ção sf. Inquérito.
in.qui.rir vt. e i. Indagar. 
in.sa.ci.á.vel adj. Ávido.
in.sa.lu.bre adj. Doentio.
in.sa.ná.vel adj. Incurável.
in.sâ.nia sf. Demência.
in.sa.no adj. Demente; louco; 

sm. pessoa insana.
ins.ci.ên.cia sf. Ignorância.
ins.ci.en.te adj. Ignorante.
ins.cre.ver vt. Assentar em 

registro; gravar.
ins.cri.ção sf. Legenda; letreiro.
ins.cri.to sm. Indivíduo incluído 

em lista.
in.se.gu.ran.ça sf. Falta de 

segurança, garantia.
in.sen.sa.to adj. Falto de 

senso.
in.sen.si.bi.li.da.de sf. Apatia; 

indiferença.
in.sen.si.bi.li.zar vt. Tornar 

insensível, apático.
in.sen.sí.vel adj. Indiferente.
in.se.pa.rá.vel adj. Que não se 

pode separar.
in.ser.ção sf. Introdução.
in.se.rir vt. Introduzir.
in.se.tos sm. pl. Animais 

artrópodes, da classe 
Insecta, cujo corpo se divide 
em cabeça com um par de 
antenas (que servem como 
órgão de olfato e tato), em 
geral apenas um par de olhos 
(compostos ou facetados) e 
tórax com três pares de patas 
e um par de asas; pessoa 
insignificante.

in.si.di.o.so adj. Traiçoeiro.
in.sig.ne adj. Ilustre.
in.síg.nia sf. Emblema.
in.sig.ni.fi.cân.cia sf. Bagatela.
in.sig.ni.fi.can.te adj. Que não 

tem valor.

in.si.nu.a.ção sf. Coisa que se 
dá a entender; sugestão.

in.si.nu.an.te adj. Simpático; 
que se insinua.

in.si.nu.ar vt. Dar a entender; 
vp. cativar a amizade de 
alguém.

in.si.pi.dez sf. Sensaboria.
in.sí.pi.do adj. Sem sabor.
in.si.pi.en.te adj. Ignorante.
in.sis.tên.cia sf. Contumácia.
in.sis.ten.te adj. Perseverante.
in.sis.tir vt. Teimar; repetir.
in.so.ci.al adj. Insociável.
in.so.ci.á.vel adj. Intratável.
in.so.fri.do adj. Impaciente.
in.so.lên.cia sf. Arrogância.
in.so.len.te adj. Atrevido.
in.só.li.to adj. Não habitual.
in.so.lú.vel adj. Que não se 

pode dissolver.
in.sol.vên.cia sf. Qualidade ou 

estado de insolvente.
in.sol.ven.te adj. e s2g. Que, 

ou aquele que não pode 
pagar o que deve.

in.son.dá.vel adj. Impenetrável.
in.sô.nia sf. Falta de sono.
in.so.no.ro adj. Desarmonioso.
in.sos.so adj. Sem sal.
ins.pe.ção sf. Vistoria.
ins.pe.ci.o.nar vt. Examinar; 

fiscalizar; vistoriar.
ins.pe.tor sm. O encarregado 

de inspeção.
ins.pi.ra.ção sf. Ato de fazer 

entrar ar nos pulmões; 
insuflação divina; conselho; 
insinuação.

ins.pi.rar vt. Fazer sentir; vp. 
receber inspiração.

ins.ta.bi.li.da.de sf. 
Inconstância.

ins.ta.la.ção sf. Ato de instalar.
ins.ta.lar vt. Estabelecer; dispor 

para funcionar.
ins.tân.cia sf. Insistência; 

veemência; hierarquia 
judiciária.
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ins.tan.tâ.neo adj. Repentino.
ins.tan.te adj. Urgente; sm. 

momento; ocasião.
ins.tar vt. e i. Solicitar com 

instância; suplicar; rogar; 
insistir.

ins.tau.rar vt. Fundar.
ins.tá.vel adj. Inconstante.
ins.ti.ga.ção sf. Estímulo.
ins.ti.gar vt. Estimular.
ins.ti.lar vt. Pôr gota a gota; 

insinuar; persuadir.
ins.tin.ti.vo adj. Espontâneo; 

ditado pelo instinto.
ins.tin.to sm. Impulso 

irrefletido.
ins.ti.tu.i.ção sf. Fundação; 

pl. leis, princípios de uma 
sociedade.

ins.ti.tu.ir vt. Fundar; dar 
começo a; educar.

ins.ti.tu.to sm. Corporação 
literária, científica, etc.

ins.tru.ção sf. Educação 
literária; pl. ordens.

ins.tru.ir vt. Dar instrução a.
ins.tru.men.tal adj. Que serve 

de instrumento; sm. conjunto 
de instrumentos.

ins.tru.men.to sm. Qualquer 
aparelho; todo meio para 
conseguir um fim.

ins.tru.ti.vo adj. Que instrui.
ins.tru.tor adj. e sm. Que, ou 

aquele que instrui.
in.sub.mis.são sf. Falta de 

submissão, obediência.
in.su.bor.di.na.ção sf. 

Rebelião.
in.su.bor.di.ná.vel adj. Que não 

se subordina.
in.subs.ti.tu.í.vel adj. Que não 

pode ser substituído.
in.su.ces.so sm. Mau 

resultado.
in.su.fi.ci.ên.cia sf. 

Incompetência; deficiência.
in.su.fi.ci.en.te adj. 

Incompetente; deficiente.
in.su.flar vt. Encher por meio 

de sopro; soprar; incutir, 
inspirar.

in.su.la.no adj. e sm. Ilhéu.
in.su.lar vt. Ilhar; isolar; separa 

da sociedade; adj.2g e s2g. 
insulano.

in.sul.so adj. Insípido.
in.sul.tan.te adj. Que insulta.
in.sul.tar vt. Ultrajar; afrontar; 

injuriar.
in.sul.to sm. Injúria grave. 
in.su.mo sm. Conjunto de 

recursos básicos (materiais, 
equipamentos, fundos) 
requeridos para a produção 
de bens ou serviços.

in.su.pe.rá.vel adj. Invencível.
in.su.por.tá.vel adj. Intolerável.
in.sur.gen.te sm. Rebelde.
in.sur.gir vt. Sublevar; revoltar; 

insurrecionar.
in.sur.rei.ção sf. Rebelião.
in.sur.re.to adj. e sm. 

Revoltoso.
in.sus.pei.to adj. Não suspeito.
in.tac.to ou in.ta.to adj. Inteiro; 

puro; ileso.
ín.te.gra sf. Totalidade.
in.te.gral adj. Inteiro; total.
in.te.grar vt. Inteirar; 

complementar.
in.te.gri.da.de sf. Inteireza; 

imparcialidade.
ín.te.gro adj. Inteiro; reto.
in.tei.rar vt. Completar; vp. 

tornar-se ciente.
in.tei.ri.ço adj. De uma só peça.
in.tei.ro adj. Completo, que não 

está quebrado; não castrado 
(animal).

in.te.lec.to sm. Inteligência.
in.te.lec.tu.al adj. e s2g. 

Diz-se de, ou pessoa culta e 
inteligente.

in.te.li.gên.cia sf. Faculdade de 
compreender; intelecto.

in.te.li.gen.te adj. Hábil; destro.
in.te.me.ra.to adj. Íntegro, 

incorrupto.
in.tem.pé.rie sf. Mau tempo.
in.tem.pes.ti.vo adj. 

Inoportuno.

in.ten.ção sf. Intento, tenção; 
vontade, desejo; propósito; 
desígnio.

in.ten.si.da.de sf. Grau muito 
elevado de tensão.

in.ten.si.fi.car vt. Tornar intenso 
ou mais intenso.

in.ten.so adj. Enérgico; ativo.
in.ten.tar vt. Projetar.
in.ten.to sm. Propósito; 

plano; intenção; adj. atento; 
aplicado.

in.ten.to.na sf. Conluio de 
revolta ou motim; plano mal 
articulado.

in.ter.ca.lar vt. Interpor; inserir; 
pôr no meio.

in.ter.câm.bio sm. Permuta 
de relações comerciais ou 
culturais.

in.ter.ce.der vt. Intervir a favor 
de alguém.

in.ter.cep.tar vt. Interromper o 
que estava em curso; deter; 
impedir.

in.ter.ces.são sf. Ato de 
interceder.

in.ter.di.ção sf. Proibição.
in.ter.di.tar vt. Proibir.
in.te.res.san.te adj. Que 

interessa; importante.
in.te.res.sar vt. Dar interesse; 

vp. empenhar-se.
in.te.res.sei.ro adj. 

Ganancioso; egoísta; sm. 
pessoa que só visa a seu 
próprio interesse.

in.ter.fe.rên.cia sf. Intervenção; 
interposição.

in.ter.fe.rir vt. Intervir.
ín.te.rim sm. O tempo de 

uma interrupção; tempo 
intermediário; el. da loc. 
adv. neste ou nesse ínterim: 
neste ou nesse meio-tempo; 
entrementes.

in.ter.fo.ne sm. Aparelho 
dotado de microfone e 
pequeno alto-falante 
para comunicação entre 
compartimentos comerciais 
ou residenciais.

in.te.ri.no adj. Provisório.
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in.te.ri.or adj. e sm. O que 
está dentro; região afastada 
do litoral.

in.ter.lo.cu.tor sm. O que fala 
com outro.

in.ter.me.di.á.rio sm. 
Medianeiro; mediador.

in.ter.mé.dio sm. Mediação.
in.ter.mis.são sf. Intervalo.
in.ter.mi.ten.te adj. 

Descontinuado; intervalado.
in.ter.na.ci.o.nal adj. Relativo a 

relações entre nações.
in.ter.nar vt. Colocar no interior; 

pôr como residente em 
colégio, etc.

in.ter.no adj. De dentro; íntimo.
in.ter.pe.lar vt. Pedir 

explicações; perguntar.
in.ter.por vt. e i. Intervir; vp. 

meter-se de permeio.
in.ter.po.si.ção sf. Posição 

entre duas coisas.
in.ter.pre.ta.ção sf. Maneira de 

interpretar.
in.ter.pre.tar vt. Representar no 

palco; comentar.
in.tér.pre.te s2g. Pessoa que 

interpreta.
in.ter.ro.ga.ção sf. Pergunta.
in.ter.ro.gar vt. Inquirir.
in.ter.ro.ga.tó.rio sm. 

Inquirição.
in.ter.rom.per vt. Fazer cessar.
in.ter.rup.ção sf. Suspensão.
in.ter.rup.to adj. Interrompido.
in.ter.rup.tor adj. e sm. O que 

interrompe; sm. aparelho para 
interromper ou restabelecer a 
passagem de corrente elétrica 
através de um circuito.

in.ter.se.ção ou in.ter.sec.ção 
sf. Corte.

in.ters.tí.cio sm. Fenda; 
intervalo; abertura; espaço.

in.te.rur.ba.no sm. Telefonema 
entre duas cidades.

in.ter.va.lar vt. Entremear; adj. 
relativo a intervalo

in.ter.va.lo sm. Distância entre 
duas coisas.

in.ter.ven.ção sf. Ato de intervir.
in.ter.vir vt. Colocar-se de 

permeio; vi. sobrevir.
in.tes.ti.no sm. Víscera 

abdominal; adj. interno; 
interior.

in.ti.ma.ção sf. Citação.
in.ti.mar vt. Notificar.
in.ti.mi.da.de sf. Trato íntimo.
in.ti.mi.dar vt. Assustar; vp. 

tornar-se tímido.
ín.ti.mo adj. Que está muito 

dentro; sm. o âmago.
in.ti.mo.ra.to adj. Destemido.
in.ti.tu.lar vt. Dar título a.
in.to.le.rân.cia sf. Falta de 

tolerância.
in.to.le.ran.te adj. Que não 

admite opinião contrária.
in.to.le.rá.vel adj. Insuportável.
in.to.xi.ca.ção sf. Ação de 

intoxicar; envenenamento.
in.to.xi.car vt. Envenenar.
in.tran.qui.li.da.de (ü) sf. 

Inquietação; desassossego.
in.tran.si.gên.cia sf. 

Intolerância; falta de 
transigência.

in.tran.si.gen.te adj. 
Intolerante; que não transige.

in.tran.si.tá.vel adj. Por onde 
não se pode transitar.

in.tra.tá.vel adj. Insociável.
in.tre.pi.dez sf. Ousadia; 

coragem; valor.
in.tré.pi.do adj. Corajoso; 

audaz; ousado.
in.tri.ca.do adj. Emaranhado; 

intrincado.
in.tri.car vt. Enredar; complicar.
in.tri.ga sm. Mexerico; traição.
in.tri.gar vt. Enredar; fazer 

mexericos.
in.trin.ca.do adj. Intricado.
in.trín.se.co adj. Inerente; 

íntimo; interior.
in.tro.du.ção sf. Prefácio; 

penetração; entrada.
in.tro.du.zir vt. Admitir; iniciar.
in.troi.to (ói) sm. Entrada; 

prefácio.

in.tro.me.ter vt. Intercalar; vp. 
tomar parte.

in.tro.me.ti.do adj. Atrevido; 
ousado; metediço.

in.tro.mis.são sf. Ato de 
intrometer, introduzir.

in.tros.pec.ti.vo adj. Que 
examina o interior de si 
mesmo.

in.tro.ver.ti.do adj. Voltado para 
dentro; absorto.

in.tru.jão sm. Mentiroso; 
velhaco; impostor.

in.tru.ji.ce sf. Impostura; 
charlatanice.

in.tru.são sf. Posse violenta.
in.tru.so adj. Intrometido.
in.tu.i.ção sf. Pressentimento; 

percepção clara sem 
intermediação do raciocínio.

in.tu.i.ti.vo adj. Relativo a 
intuição, percebido por 
intuição.

in.tui.to sm. Desígnio; intento.
in.tu.mes.cer vi. Inchar. 
i.nu.ma.ção sf. Enterramento.
i.nu.ma.no adj. Desumano.
i.nu.mar vt. Enterrar; sepultar.
i.nun.da.ção sf. Enchente.
i.nun.dar vt. Alagar.
i.nup.to adj. Solteiro.
i.nu.si.ta.do adj. Desusado; 

novo.
i.nú.til adj. Sem préstimo.
i.nu.ti.li.da.de sf. Coisa sem 

préstimo; ineficácia.
i.nu.ti.li.zar vt. Tornar inútil.
in.va.dir vt. Entrar, penetrar 

hostilmente.
in.va.li.da.de sf. Nulidade.
in.va.li.dar vt. Tornar inválido.
in.va.li.dez sf. Estado de 

inválido; incapacidade.
in.vá.li.do adj. Que não tem 

vigor; sm. o que não pode 
trabalhar.

in.va.ri.á.vel adj. Constante.
in.va.são sf. Entrada por meios 

violentos.
in.va.sor adj. e sm. Que, ou 

aquele que invade.
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in.vec.ti.va sf. Expressão 
injuriosa, insulto.

in.vec.ti.var vt. e i. Injuriar.
in.ve.ja sf. Desejo de possuir o 

que outros possuem.
in.ve.jar vt. Cobiçar.
in.ve.jo.so adj. e sm. Que, ou 

aquele que tem inveja.
in.ven.ção sf. Coisa inventada; 

invento; ficção.
in.ven.cí.vel adj. Que não pode 

ser vencido.
in.ven.tar vt. Idear; criar; 

fantasiar.
in.ven.tá.rio sm. Balanço.
in.ven.ti.vo adj. Engenhoso.
in.ven.to sm. Invenção; criação; 

descoberta.
in.ven.tor adj. Que inventa; 

sm. autor.
in.ver.no sm. Estação do ano; 

tempo frio.
in.ve.ros.sí.mil adj. 

Inacreditável; incrível.
in.ver.são sf. Modificação da 

ordem natural.
in.ver.so adj. Invertido.
in.ver.ter vt. Pôr às avessas.
in.vés el. da loc. adv. Ao invés: 

ao contrário; el. da loc. prep. 
ao invés de: ao contrário de.

in.ves.ti.da sf. Ataque.
in.ves.ti.du.ra sf. Ação de 

investir, dar posse.
in.ves.ti.ga.ção sf. Pesquisa.
in.ves.ti.gar vt. Pesquisar; 

indagar; inquirir.
in.ves.tir vt. e i. Dar posse, 

atacar; acometer; aplicar 
capitais.

in.ve.te.ra.do adj. Arraigado.
in.vic.to adj. Invencível.
in.vi.sí.vel adj. Que não pode 

ser visto.
in.vo.ca.ção sf. Alegação; apelo 

à proteção divina.
in.vo.car vt. Suplicar.
in.vó.lu.cro sm. Tudo o que 

serve para envolver.
in.vo.lun.tá.rio adj. Não 

voluntário; inconsciente.
in.vul.gar adj. Raro.

in.vul.ne.rá.vel adj. Inatacável.
i.o.ga sf. Sistema filosófico 

indiano que procura, através 
de exercícios corporais, 
respiratórios, mentais, etc., 
o domínio do espírito sobre 
a matéria.

i.o.gue adj. Relativo à ioga; adj. 
e s2g. pessoa que pratica 
ioga.

i.o.gur.te sm. Espécie de 
coalhada, geralmente 
industrializada, preparada 
com fermentos lácteos.

io.iô sm. Brinquedo formado 
por dois discos de madeira, 
plástico, etc, unidos pelo meio 
por um cilindro, que funciona 
impulsionado por um cordão; 
tratamento que os escravos 
davam aos senhores.

í.on sm. Partícula carregada 
eletricamente, derivada 
de um átomo ou grupo de 
átomos.

ir vi. Dirigir-se; deslocar-se de 
um ponto a outro; retirar-se, 
sair; progredir; suceder, 
ocorrer; progredir, continuar; 
partir, morrer; vt. ir, ser 
levado; suceder, progredir, 
achar-se; estar; passar.

i.ra sf. Cólera; raiva; indignação.
i.ra.cun.do adj. Colérico.
i.ra.do adj. Colérico.
i.rar vt. Causar ira em.
i.ras.cí.vel adj. Sujeito a irar-se; 

neurastênico.
i.ri.ar vt. Matizar.
i.ri.sar vt. Iriar; matizar.
ir.ma.nar vt. Tornar irmão.
ir.man.da.de sf. Confraria 

religiosa; parentesco de 
irmãos.

ir.mão sm. Filho do mesmo pai 
e da mesma mãe ou só do 
mesmo pai, ou só da mesma 
mãe.

i.ro.ni.a sf. Zombaria; 
sarcasmo; mordacidade.

i.rô.ni.co adj. Em que há ironia.
ir.ra.ci.o.nal adj. Falto de 

raciocínio; desarrazoado.
ir.ra.di.a.ção sf. Emissão de 

raios luminosos.

ir.ra.di.ar vt. Emitir raios 
luminosos; propagar.

ir.re.al adj. Ilusório.
ir.re.fle.ti.do adj. Não refletido.
ir.re.fle.xão sf. Imprudência.
ir.re.fu.tá.vel adj. Evidente.
ir.re.gu.lar adj. Contrário a 

regras; anômalo.
ir.re.gu.la.ri.da.de sf. Qualidade 

de irregular; erro.
ir.re.li.gi.ão sf. Falta de religião; 

ateísmo.
ir.re.me.di.á.vel adj. Sem 

remédio; inevitável.
ir.re.pa.rá.vel adj. Que não se 

pode reparar.
ir.re.par.tí.vel adj. Indivisível.
ir.re.pre.en.sí.vel adj. Perfeito.
ir.re.qui.e.to adj. Agitado.
ir.re.sis.tí.vel adj. Fatal.
ir.re.so.lu.ção sf. Indecisão.
ir.re.so.lu.to adj. Indeciso.
ir.res.pon.sá.vel adj. e s2g. 

Que, ou quem revela 
irresponsabilidade.

ir.res.tri.to adj. Ilimitado.
ir.re.ve.rên.cia sf. Falta de 

reverência; desacato.
ir.ri.ga.ção sf. Rega artificial.
ir.ri.ga.dor sm. Vaso para regar.
ir.ri.gar vt. Regar.
ir.ri.são sf. Zombaria; escárnio.
ir.ri.só.rio adj. Que provoca o 

riso; ridículo.
ir.ri.ta.ção sf. Excitação; 

indignação, cólera.
ir.ri.tan.te adj. Excitante; que 

provoca irritação.
ir.ri.tar vt. Exasperar.
ir.rom.per vi. Aparecer de 

repente; surgir.
ir.rup.ção sf. Ato de irromper.
is.ca sf. Engodo que se põe no 

anzol para pescar; pequena 
porção de comida; interj. 
usada para açular cães.

i.sen.ção sf. Ato ou efeito de 
eximir; liberação.

i.sen.tar vt. Tornar isento.
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i.sen.to adj. Livre; dispensado.
is.lã, is.la.me ou is.lão 

sm. Conjunto dos países 
muçulmanos; islamismo.

is.la.mis.mo sm. Islão, religião 
muçulmana.

i.so.lar vt. Tornar solitário; 
deixar só.

i.so.por sm. Espuma de 
poliestireno, utilizada como 
isolante térmico; objeto 
produzido com tal material.

is.quei.ro sm. Pequeno 
acendedor portátil.

is.ra.e.li.ta adj. Pertencente ao 
povo de Israel; s2g. indivíduo 
desse povo.

is.sei s2g. Japonês que emigra 
para a América.

is.so pron. dem. Essa coisa ou 
essas coisas.

ist.mo sm. Faixa de terra que 
une uma península a um 
continente.

is.to pron. dem. Esta coisa ou 
estas coisas.

it sm. Magnetismo pessoal; 
encanto; charme.

i.ta.li.a.nis.mo sm. Palavra, 
locução ou construção própria 
do, ou que imita o italiano.

i.tem sm. Artigos de uma 
argumentação; requerimento, 
contrato, etc.

i.te.ra.ção sf. Repetição.
i.te.rar vt. Repetir.
i.te.ra.ti.vo adj. Repetido.
i.ti.ne.ran.te adj. Que viaja; s2g. 

viajante, andarilho.
i.ti.ne.rá.rio adj. Relativo a 

caminhos; sm. roteiro.
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