J
j sm. Décima letra do alfabeto;
sétima consoante.
já adv. Agora; neste instante;
conj. ora.
ja.bá sm. Charque; carne-seca.
ja.bu.ru sm. bras. Pessoa
desajeitada, feiosa; ave
pernalta.
ja.bu.ti sm. Nome comum
a diversas espécies de
tartarugas terrestres.
ja.bu.ti.ca.ba sf. O fruto da
jabuticabeira.
ja.cá sm. Espécie de cesto.
ja.ça sf. Falha.
ja.ca.ré sm. Crocodilo.
ja.cen.te adj. Que jaz.
já-co.me.ça sf. bras. Comichão.
jac.tân.cia sf. Arrogância.
jac.tan.ci.o.so adj. Arrogante.
jac.tar-se vp. Vangloriar-se;
blasonar.
jac.to ou ja.to sm. Saída
impetuosa de um líquido;
impulso; arremesso.
ja.cu.la.tó.ria sf. Oração
concisa e fervorosa.
ja.de sm. Nome comum
a diversos minerais,
esverdeados, usados para
confeccionar estatuetas e
adornos.
ja.ez sm. Arreio de cavalo;
espécie.
ja.guar sm. Designação geral
dos animais do gênero Felis,
carnívoros, comuns em toda
a América; onça, onçapintada.
ja.gun.ço sm. Capanga;
sectário de Antônio
Conselheiro (1828-1897),
na campanha de Canudos
(Bahia, 1896-1897).
ja.le.co sm. Casaco curto.

jal.ne adj. Amarelo vivo.
ja.lo.fo adj. Rude; boçal.
ja.mais adv. Nunca; não mais.
ja.me.gão sm. fam. Assinatura;
rubrica.
ja.nei.ro sm. O primeiro mês
do ano.
ja.ne.la sf. Abertura na parede
de um edifício para deixar
entrar luz e ar.
jan.ga.da sf. Armação de
madeira que navega; balsa.
jân.gal sm. Floresta; selva;
mata.
ja.no.ta adj. Garrido; sm.
peralta; estroina; almofadinha;
dândi.
ja.no.ti.ce sf. Garridice.
jan.ta sf. pop. Jantar.
jan.tar sf. A refeição da tarde;
vi. comer o jantar.
ja.que.ta sf. Casaco masculino.
ja.que.tão sm. Paletó de
transpasse.
ja.ra.ra.ca sf. Variedade de
cobra venenosa.
jar.da sf. Medida linear inglesa
(914 mm).
jar.dim sm. Terreno onde se
cultivam flores.
jar.di.nei.ra sf. Ônibus aberto
lateralmente.
jar.di.nei.ro sm. Cultor ou
zelador de jardins.
jar.gão sm. Linguagem
específica de determinados
grupos e profissões;
gíria profissional;
linguagem corrompida ou
incompreensível.
jar.ra sf. Vaso para flores ou
para água.
jar.ro sm. Vaso alto com bico
e asa.

jas.pe sm. Variedade
semicristalina de quartzo, e
que pode ser encontrado em
várias cores, sendo a mais
comum o vermelho.
jau.la sf. Gaiola para feras.
ja.va.li sm. Porco selvagem.
ja.zer vi. Estar deitado; estar
morto; estar sepultado.
ja.zi.da sf. Lugar onde alguém
jaz; mina.
ja.zi.go sm. Sepultura; túmulo.
jazz sm. Música profana, vocal
ou instrumental, dos negros
norte-americanos, que se
tornou progressivamente,
depois da Primeira Guerra
Mundial, uma forma de
expressão quase universal.
je.ca sm. Caipira, matuto.
je.ca-ta.tu sm. Personagem de
Monteiro Lobato, do conto
“Urupês”, nome e símbolo do
caboclo do interior do Brasil.
je.gue sm. Jumento.
jei.to sm. Maneira; feição.
jei.to.so adj. Hábil.
je.ju.ar vi. Praticar o jejum;
abster-se.
je.jum sm. Abstinência de
alimento em certos dias.
je.ju.no adj. Que está em
jejum; sm. parte do intestino
delgado.
Je.o.vá sm. Nome de Deus nos
textos bíblicos.
je.re.mi.ar vi. Lastimar-se.
je.re.ré sm. Sarna; chuva miúda
e persistente; pequena rede
para pegar siris ou peixes
miúdos.
je.ri.bi.ta sf. Cachaça.
je.ri.co sm. Jumento.
je.ri.mum ou je.ri.mu sm.
Abóbora ou aboboreira (nas
regiões do Norte).
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jesuíta

J

je.su.í.ta sm. Religioso da
Companhia de Jesus; adj. fig.
deprec. hipócrita; falso.
je.su.í.ti.co adj. De jesuíta;
fanático; astucioso.
je.ta.tu.ra sf. Mau-olhado.
ji.boi.a (ói) sf. Grande serpente.
jingle sm. ingl. Canção
curta e simples usada em
propaganda comercial no
rádio e na televisão.
ji.pe sm. Pequeno automóvel
para transporte de reduzido
número de pessoas,
fabricado no período da
Segunda Guerra Mundial,
para fins militares, e, hoje em
dia, utilizado principalmente
em serviços rurais.
ji.rau sm. Grade de varas sobre
esteios fixados no chão.
ji.ri.ban.da sf. Repreensão
violenta; descompostura.
jiu-jít.su sm. Sistema japonês
de luta corporal em que
se procura imobilizar o
adversário mediante golpes
de agilidade aplicados em
pontos sensíveis do corpo.
jo.a.lha.ri.a ou jo.a.lhe.ri.a sf.
Arte ou loja de joalheiro.
jo.a.lhei.ro sm. Artífice de joias;
vendedor de joias.
joão-nin.guém sm. Indivíduo
sem importância.
jo.ça sf. Coisa imprestável,
sem valor.
jo.co.si.da.de sf. Ação ou dito
jocoso, alegre.
jo.co.so adj. Alegre; chistoso.
jo.ei.ra sf. Grande peneira.
jo.ei.rar vt. Passar por joeira.
jo.e.lhei.ra sf. Peça para
resguardar o joelho.
jo.e.lho sm. Parte anterior da
articulação da perna com
a coxa.
jo.ga.da sf. Ato de jogar; lance
ou esquema de negócio.
jo.gar vt. Tomar parte no jogo;
arremessar; aventurar.
jo.ga.ti.na sf. O vício do jogo.
jo.go sm. Atividade física ou
mental norteada por um
conjunto de regras que
definem quem ganha ou

• jungir

quem perde; brinquedo,
passatempo, qualquer jogo
(de cartas, loto, xadrez,
etc.); conjunto de objetos
ou utensílios domésticos;
articulação.

jo.go-da-ve.lha sm. Jogo em
que dois parceiros desenham,
num papel, duas linhas
horizontais sobrepostas a
duas verticais, formando nove
casas, nas quais assinalam
suas marcas respectivas,
vencendo quem antes
conseguir, na horizontal,
vertical ou diagonal, uma
sequência de marcas.
jo.gral sm. Na Idade Média,
músico que percorria
as cortes, cantando ou
declamando as composições
dos trovadores; farsista;
recitador, trovador, truão.

jo.gue.te sm. Objeto ou pessoa
alvo de zombaria, mofa;
brinquedo; ludíbrio.
joi.a (ói) sf. Artefato de ouro,
prata ou pedraria; pessoa
ou coisa de grande valor ou
estimação.

jo.vi.a.li.zar vt. Ser jovial.

ju.ba sf. Crina de leão.

ju.bi.la.ção sf. Grande alegria;
aposentadoria de professor.

ju.bi.lar vt. e i. Encher de júbilo;
vt. conceder aposentadoria;
adj. relativo a jubileu.
ju.bi.leu sm. Quinquagésimo
aniversário.
jú.bi.lo sm. Grande alegria.

ju.bi.lo.so adj. Cheio de júbilo.

ju.cun.do adj. Aprazível; alegre;
prazenteiro.
ju.das sf. Traidor; boneco que
se queima no sábado de
aleluia; indivíduo malvestido.

ju.deu sm. Indivíduo natural da
Judeia; israelita; hebreu; adj.
relativo aos judeus.
ju.di.a.ção sf. Mau trato.

ju.di.ci.al adj. Da justiça.

ju.di.ci.á.rio adj. Judicial.

ju.di.ci.o.so adj. Sensato.
ju.dô sm. Modalidade de
jiu-jítsu.

ju.do.ca s2g. Pessoa que
pratica o judô.

jó.quei sm. Clube de reuniões
de corridas de cavalo, jóqueiclube; o cavaleiro que monta
nessas corridas.

ju.go sm. Canga; opressão.

jor.na.da sf. Caminho de um
dia; viagem por terra.

ju.iz sm. Magistrado que julga;
árbitro.

jó.quei-clu.be sm. Jóquei.

jor.nal sm. Salário por dia
de trabalho; publicação
periódica.

jor.na.lei.ro sm. Operário que
trabalha por dia; vendedor
de jornais.
jor.na.lis.mo sm. A imprensa
periódica; profissão de
jornalista.

jor.na.lis.ta s2g. Pessoa que
redige, trabalha ou colabora
em jornal.
jor.rar vi. Sair com ímpeto;
rebentar com força.

jor.ro sm. Saída impetuosa.
jo.vem adj. e s2g. Moço.

jo.vi.al adj. Alegre; folgazão.

jo.vi.a.li.da.de sf. Bom humor.

ju.gu.lar vt. Extinguir; dominar;
debelar; adj.2g. relativo à
garganta ou ao pescoço; sf.
veia jugular.

ju.í.zo sm. Tribunal em que se
julga; razão; opinião.

jul.ga.men.to sm. Ato de julgar;
sentença; apreciação.

jul.gar vt. e i. Sentenciar; formar
juízo; supor.
ju.lho sm. Sétimo mês do ano.
ju.men.to sm. Burro; asno;
jegue; jerico.

jun.cal sm. Campo de juncos.

jun.ção sf. Incorporação; ato ou
efeito de juntar.

jun.car vt. Cobrir de juncos;
espalhar; cobrir.

jun.co sm. Planta delgada e
flexível; embarcação oriental.
jun.gir vt. Ligar por meio de
jugo; prender.
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ju.nho sm. Sexto mês do ano.
jú.ni.or adj. Mais moço, mais
jovem entre dois; qualificativo
anexado ao nome do
filho homônimo do pai;
qualificativo empregado para
especificar determinadas
funções profissionais; sm.
nos esportes, os atletas de
menos idade.
jun.ta sf. Parelha; ligação;
articulação; assembleia.
jun.tar vt. Ajuntar; vp. unir-se;
associar-se; copular.
jun.to adj. Unido; contíguo; adv.
ao lado; perto.
jun.tu.ra sf. Junta; articulação.
ju.ra sf. Juramento; praga.
ju.ra.men.to sm. Ato de jurar;
promessa solene.
ju.rar vt. e i. Declarar sob
juramento.
jú.ri sm. Conjunto dos que em
Tribunal julgam de fato uma
causa.
ju.rí.di.co adj. Relativo a
Direito.

• juventude

ju.ris.con.sul.to sm. Jurista;
advogado.
ju.ris.di.ção sf. Alçada.
ju.ris.pru.dên.cia sf. Ciência do
direito e das leis.
ju.ris.ta s2g. Jurisconsulto.
ju.ro sm. Lucro de dinheiro
emprestado; ágio; interesse.
ju.ru.ru adj. Melancólico.
jus sm. Direito; justiça; el. da
loc. fazer jus a: ter direito a;
merecer.
ju.san.te sf. Baixa-mar.
jus.ta sf. Torneio; luta.
jus.ta.por vt. Sobrepor; vp.
juntar-se.
jus.ta.po.si.ção sf. Situação
contígua; sobreposição.
jus.tar vt. Ajustar; vi. competir,
entrar em justa.
jus.te.za sf. Exatidão; certeza;
precisão.
jus.ti.ça sf. Execução fiel das
leis e do direito; conformidade
com o direito; a falcudade de
julgar segundo o direito.

jus.ti.ça.do adj. e sm. Diz-se
de, ou o indivíduo que foi
supliciado ou punido com a
pena de morte.
jus.ti.çar vt. Castigar com a
pena de morte; supliciar;
demandar em juízo.
jus.ti.cei.ro adj. Que faz justiça;
imparcial; equitativo; severo
na aplicação da lei; inflexível;
adj. e sm. quem se incumbe
de matar malfeitores, em
troca, ou não, de pagamento.
jus.ti.fi.ca.ção sf. Desculpa;
prova judicial; razão.
jus.ti.fi.car vt. Desculpar;
vp. explicar a razão do seu
procedimento.
jus.ti.fi.cá.vel adj. Desculpável.
jus.to adj. Imparcial; exato;
virtuoso; sm. homem virtuoso,
santo.
ju.ta sf. Planta de fibras têxteis.
ju.ve.nil adj. Relativo à
juventude; jovem; moço.
ju.ve.ni.li.da.de sf. Juventude.
ju.ven.tu.de sf. Mocidade.

J
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