K

k sm. Décima primeira letra do
alfabeto, usada em nomes
próprios como Kuwait e
Kennedy, ou derivados como
kuwaitiano, kardecista.

kaf.ki.a.no adj. Relativo a Franz
Kafka, escritor alemão (18831924); sm. grande admirador
de Kafka e/ou profundo
conhecedor de sua obra.
kan.tis.mo sm. Doutrina
filosófica de Emmanuel Kant,
filósofo alemão (1724-1804),
caracterizada pela intenção
de determinar os limites, o
alcance e o valor da razão.

karaokê sm. Em japonês,
espaço vazio; casa noturna
onde qualquer cliente
pode cantar ao microfone,
acompanhado por músicos ou
por playbacks instrumentais.
kar.de.cis.mo sm. Doutrina
religiosa de Allan Kardec,
pensador espírita francês
(1804-1869).

kart sm. Pequeno automóvel
dotado de embreagem,

sem carroceria, caixa de
mudanças ou suspensão.

kar.tis.ta s2g. Pessoa que corre
de kart.
kar.tó.dro.mo sm. Pista para
corridas de karts.

ke.ple.ri.a.no adj. Relativo ao
astrônomo alemão Johann
Kepler (1571-1683); diz-se
do sistema cosmológico
heliocêntrico, segundo o qual
os planetas giram em redor
do sol.
kibutz sm hebraico. Pequena
fazenda coletiva, em Israel.

kilt sm. ingl. Saia pregueada
que chega até os joelhos,
de lã quadriculada em cores
correspondentes aos diversos
clãs, fazendo parte do traje
masculino escocês.
kirsch sm. ingl. Aguardente
de cereja.

kit sm. ingl. Jogo, conjunto de
peças para certo serviço ou
atividade; embalagem com

diversos produtos vendidos
conjuntamente.
kitsch adj. ingl. Diz-se de
material artístico, literário,
etc. considerado de má
qualidade, em geral de
cunho sentimentalista,
sensacionalista, imediatista e
produzido com o propósito de
atrair o gosto popular.
know-how sm. ingl.
Expressão que designa os
conhecimentos técnicos,
culturais e administrativos;
conhecimento prático.
kümmel sm alemão. Licor
aromatizado com cominho,
fabricado sobretudo na
Alemanha e na Rússia.
kyogen sm. jap. Pequena farsa
com temas das lendas ou
contos populares japoneses.
kyrie sm 2n lat. Da locução
grega Kyrie eleison “Senhor,
tende piedade”; parte da
missa que se inicia com
esta invocação, recitada ou
cantada.
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