l sm. Décima segunda letra do
alfabeto.

lá adv. Ali; além; sm. sexta nota
musical.
lã sf. Pelo de certos animais;
tecido desse pelo.

la.ba.re.da sf. Grande chama.
lá.ba.ro sm. Bandeira.

la.be.lo sm. Pequeno lábio.
la.béu sm. Nota infamante.

lá.bia sf. Arte de iludir com boas
palavras; astúcia.
la.bi.a.do adj. Que tem forma
de lábio.
la.bi.al adj. De lábios.

lá.bil adj. Transitório; fraco.

lá.bio sm. Beiço; pl. a boca;
bordas de ferida.

la.bi.o.so adj. De lábios
grandes; em que há lábia.

la.bi.rín.ti.co adj. Em forma de
labirinto; labirintiforme.
la.bi.rin.to sm. Construção de
feitio intrincado; confusão.
la.bor sm. Trabalho; lida.

la.bo.ra.ção sf. Atividade;
trabalho.

la.bo.rar vt. e i. Trabalhar.

la.bo.ra.tó.rio sm. Lugar
onde se processam
experimentações científicas.
la.bo.ri.o.so adj. Amigo de
trabalhar; difícil; penoso.

la.bre.go sm. Rústico; aldeão.
la.brus.co adj. Inculto.

la.bu.ta sf. Lida; trabalho.

la.bu.ta.ção sf. Labuta; afã.
la.bu.tar vt. Trabalhar
afanosamente; lidar.

la.ca sf. Verniz da China.
la.ça.da sf. Nó corredio.

la.cai.o sm. Criado de libré;
indivíduo sem dignidade,
ordinário.
la.çar vt. Prender com laço.
la.ce.ra.ção sf. Ato de lacerar.
la.ce.ran.te adj. Dilacerante.
la.ce.rar vt. Dilacerar; rasgar.
la.ço sm. Laçada; armadilha.
la.cô.ni.co adj. Breve.
la.co.ni.zar vt. Sintetizar.
la.crai.a sf. Centopeia.
la.crar vt. Fechar com lacre.
la.cri.ma.ção sf. Derramamento
de lágrimas.
la.cri.mal adj. Relativo a
lágrimas; lagrimal.
la.cri.man.te adj. Lacrimoso.
la.cri.me.jar vi. Deitar lágrimas.
la.cri.mo.gê.neo adj. Que
provoca lágrimas.
la.cri.mo.so adj. Que chora.
lac.ta.ção sf. Amamentação.
lac.tan.te adj. Que produz leite;
sf. mulher que amamenta.
lac.ten.te adj. e s2g. Diz-se de,
ou bebê que ainda mama.
lác.teo ou lá.teo adj. Branco
como leite.
lac.ti.cí.nio ou la.ti.cí.nio sm.
Tudo que se refere à indústria
do leite; alimento derivado
do leite.
lac.to.se sf. Açúcar do leite.
la.cu.na sf. Espaço vazio; falta.
la.cu.nar adj. Que tem lacunas;
lacunoso.
la.cu.no.so adj. Lacunar.
la.cus.tre adj. Relativo a lagos.
la.da.i.nha sf. Série de
invocações dirigidas à Virgem
ou aos santos; enumeração
enfadonha.
la.dei.ra sf. Declive; encosta.

L

la.dei.ren.to adj. Declivoso.
la.di.no adj. Finório; sabido.
la.do sm. Flanco; partido;
banda; aspecto.
la.drão sm. Gatuno; tubo de
descarga para escoamento
do excesso de líquido; biol.
broto, geralmente infrutífero
que aparece na base do
tronco das árvores.
la.drar vi. Dar ladridos.
la.dri.do sm. A voz do cão.
la.dri.lhar vt. Cobrir com
ladrilhos.
la.dri.lho sm. Peça retangular
de barro cozido para
revestimento.
la.dro.ei.ra sf. Roubo.
la.gar sm. Tanque para
espremer a uva ou a
azeitona.
la.gar.ta sf. Larva de
borboletas.
la.gar.ti.xa sf. Réptil que anda
por muros e paredes e se
alimenta de insetos.
la.gar.to sm. Réptil de
quatro patas, cauda e pele
escamosa; certa parte da
carne de vaca (polpa da
perna).
la.go sm. Extensão de água
cercada de terra.
la.go.a sf. Pequeno lago.
la.gos.ta sf. Crustáceo marinho.
lá.gri.ma sf. Gota de humor
expelida do olho.
la.gri.man.te adj. Lacrimante.
la.gri.me.jar sf. Lacrimejar.
la.gu.na sf. Canal entre ilhas ou
entre bancos de areia.
lai.a sf. Casta; espécie.
lai.cal adj. De leigo.
lai.co adj. Leigo; secular.
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laivar

lai.var vt. Manchar; sujar.

lai.vo sm. Nódoa; mancha.

la.je ou la.jem sf. Pedra plana;
cobertura ou piso de concreto
armado.
la.je.a.do sm. Pavimento
coberto de lajes; adj. coberto
de laje.
la.je.ar vt. Cobrir de lajes.

la.ma sf. Mistura de terra e
água; lodo; fig. labéu; sm.
sacerdote budista.
la.ma.çal sm. Lodaçal.

L

la.ma.cen.to adj. Coberto de
lama; lodoso; pantanoso.

lam.ba.da sf. Paulada; golpe;
tipo de dança.
lam.ban.ça sf. Bazófia;
patranha; adulação.

lam.ban.ce.ar vi. Intrigar; fazer
lambança.
lam.bão sm. Glutão; guloso.
lam.bar vt. Chicotear.

lam.ba.raz sm. Lambão.

lam.ba.ri.ce sf. Gulodice.
lam.baz adj. Glutão.

lam.be-lam.be sm. ant.
Fotógrafo ambulante; a
primeira fila dos teatros de
revista.
lam.ber vt. Passar a língua
sobre; devorar; fig. adular.
lam.bi.ção sf. Adulação.

lam.bi.da sf. Ato de lamber.

lam.bis.car vt. Comer pouco.
lam.bis.goi.a (ói) sf. Mulher
convencida, presumida,
orgulhosa.

lam.bis.quei.ro adj. Guloso.

lam.bu.jem sf. Guloseima; bras.
pequeno lucro ou vantagem.
lam.bu.zar vt. Sujar.

la.mei.rão sm. Pântano.
la.mei.ro sm. Lodaçal.

la.me.la sf. Folha delgada.
la.men.ta.ção sf. Queixa.

la.men.tar vt. Lastimar; vp.
queixar-se.

la.men.tá.vel adj. Lastimável;
deplorável.
la.men.to sm. Queixa.

lâ.mi.na sf. Folha delgada.

• lapiseira

la.mi.na.ção sf. Ato de laminar;
redução a lâminas.
la.mi.na.gem sf. Laminação.
la.mi.nar vt. Chapear; adj. em
forma de lâmina.
la.mi.ré sm. Diapasão.
lâm.pa.da sf. Vaso com torcida
e azeite para alumiar;
aparelho para dar luz por
meio da eletricidade.
lam.pa.dá.rio sm. Lustre.
lam.pa.de.jar vi. Brilhar.
lam.pa.ri.na sf. Pequena
lâmpada com pavio flutuante.
lam.pei.ro adj. Temporão;
vivo; ágil.
lam.pe.jan.te adj. Que lampeja.
lam.pe.jar vi. Emitir lampejos.
lam.pe.jo sm. Clarão; faísca.
lam.pi.ão sm. Lanterna grande.
la.mú.ria sf. Lamentação.
la.mu.ri.an.te adj. Lamentoso.
la.mu.ri.ar vi. Lamentar-se.
lan.ça sf. Haste de madeira
terminada em ponta.
lan.ça.da sf. Golpe de lança.
lan.ça.di.ço adj. Desprezível.
lan.ça.men.to sm. Ação de
lançar; assentamento;
distribuição de impostos,
contribuições, etc.;
escrituração em livro
comercial; campanha
publicitária para colocar no
mercado qualquer produto.
lan.ça-per.fu.me sm.
Recipiente cilíndrico, de
vidro ou metal, que contém
éter perfumado mantido sob
pressão e lançado em jato,
e que se usa especialmente
durante o carnaval; o líquido
do lança-perfume.
lan.çar vt. Arremessar; vomitar;
vp. precipitar-se.
lan.ce sm. Risco; perigo;
acontecimento; ímpeto;
seção; etapa; oferta do preço
em leilão.
lan.ce.ar vt. Ferir com lança.
lan.ce.ta sf. Instrumento para
incisões cirúrgicas.
lan.ce.tar vt. Abrir com lanceta.
lan.cha sf. Pequena
embarcação com motor.

lan.char vi. Comer o lanche.
lan.che sm. Merenda.
lan.cho.ne.te sf.
Estabelecimento
especializado no preparo
de refeições ligeiras e
sanduíches, servidos,
geralmente, no balcão.
lan.ci.nan.te adj. Pungente.
lan.ci.nar vt. Golpear; pungir;
picar; afligir.
lan.ço sm. Arremesso; preço
oferecido em leilão.
lan.gor sm. Languidez.
lan.go.ro.so adj. Lânguido.
lan.gues.cer vi. Afrouxar.
lan.gui.dez sf. Moleza.
lân.gui.do adj. Debilitado;
enfraquecido; voluptuoso;
fig. frouxo.
la.nhar vt. Golpear.
la.nho sm. Golpe de
instrumento cortante.
la.no.so adj. Lanudo.
lan.te.jou.la sf. Pequena
lâmina, de formato
arredondado, de metal,
madrepérola ou de matéria
plástica, furada, para ser
costurada em tecido, a fim de
lhe dar um aspecto cintilante.
lan.ter.na sf. Caixa de folha
com vidros para resguardar a
luz interior.
la.nu.do adj. Cheio de lã;
lanoso.
la.nu.gem sf. Buço; pelos que
cobrem flores ou frutos.
la.pa sf. Gruta em rochas.
la.pe.la sf. Parte da frente de
um casaco.
la.pi.da.ção sf. Operação de
lapidar; bras. educação.
la.pi.dar vt. Desbastar; educar;
adj. gravado em pedra;
conciso; primoroso.
la.pi.dá.rio sm. O que lavra
pedras finas.
lá.pi.de sf. Laje tumular.
la.pi.di.fi.car vt. Petrificar.
lá.pis sm.2n. Estilete de grafita,
para riscar, escrever, etc.
la.pi.sei.ra sf. Estojo onde se
guardam lápis; espécie de
caneta com ponta de grafite.

164

H-I-J-K-L.indd 164

17.02.09 09:22:39

lapso

lap.so sm. Descuido; engano
involuntário; decurso de
tempo.
la.quê sm. Produto com que se
vaporizam os cabelos a fim
de fixar o penteado.
la.que.ar vt. Cobrir com laca.
lar sm. Lareira; a casa; pátria;
família.
la.ran.ja sf. Fruto comestível.
la.ran.ja.da sf. Bebida feita do
suco da laranja.
la.ran.jal sm. Pomar de árvores
de laranja.
la.ra.pi.ar vt. Furtar; surrupiar.
la.rá.pio sm. Gatuno.
la.rei.ra sf. Lar; fornalha ou
fogão para aquecer a casa.
lar.ga sf. Ação de largar;
liberdade; largueza.
lar.ga.da sf. Momento inicial
de uma corrida; partida;
arrancada.
lar.gar vt. Abandonar; soltar;
pôr em liberdade.
lar.go adj. Amplo; espaçoso;
extenso; sm. praça; adv. com
largueza.
lar.gue.za sf. Largura;
amplitude; desafogo;
liberalidade.
lar.gu.ra sf. Qualidade do que é
largo; espaçoso.
la.rin.ge sf. Parte superior da
traqueia e órgão principal
da voz.
lar.va sf. Lagarta; primeira
etapa da metamoforse de
anfíbios, insetos, etc.
lar.va.do adj. Desequilibrado.
la.sa.nha sf. Massa alimentícia
cortada em tiras com
aproximadamente 6 cm de
largura; iguaria preparada
com esta massa em camadas
alternadas de recheio de
carne, presunto, molho
branco e mozarela.
las.ca sf. Tira; estilhaço.
las.car vt. Fazer em lascas.
las.cí.via sf. Luxúria;
sensualidade.
las.ci.vo adj. Sensual.
laser sm. ingl. Amplificador
que emite radiação visível
fortemente monocromática e
corrente.

• lazeira

las.si.dão sf. Tédio.

las.so adj. Frouxo; bambo.
lás.ti.ma sf. Compaixão;
miséria.

las.ti.mar vt. Lamentar;
deplorar; vp. queixar-se.

las.ti.má.vel adj. Digno de
lástima, pena, dó.

las.ti.mo.so adj. Deplorável.

las.tro sm. Peso adicional ao
da carga; base; contrapeso;
depósito em ouro que serve
de garantia ao papel-moeda.
la.ta sf. Folha de ferro
estanhado; pop. rosto.

la.ta.gão sm. Homem
agigantado e possante.

la.tão sm. Liga de cobre e
zinco; lata grande.

la.ta.ri.a sf. De lata; alimentos
enlatados; carroceria do
automóvel.

lá.te.go sm. Açoite; azorrague;
flagelo.
la.te.jar vi. Pulsar; palpitar.
la.te.jo sm. Pulsação.

la.ten.te adj. Oculto;
subentendido; dissimulado.

la.te.ral adj. Do lado; ao lado.

lá.tex sm. Suco leitoso de
certas plantas; espec. da
seringueira, de que se faz a
borracha.
la.tí.bu.lo sm. Esconderijo.
la.ti.do sm. Ladrido.

la.ti.fun.di.á.rio adj. Relativo
a latifúndio; sm. dono de
latifúndio.

la.ti.fún.dio sm. Propriedade
rural de grande extensão,
onde se pratica o cultivo de
um só produto.

la.tim sm. A língua falada pelos
romanos antigos.

la.ti.nis.ta s2g. Pessoa versada
em latim.

la.ti.no-a.me.ri.ca.no adj. Dos
países americanos de línguas
neolatinas; sm. o natural
ou habitante de um desses
países.
la.tir vi. Soltar latidos; ladrar.
la.to adj. Largo; amplo.
la.to.ei.ro sm. Funileiro.

la.tri.na sf. Privada; local para
expelir fezes.
la.tro.cí.nio sm. Roubo à mão
armada.
lau.da sf. Página de livro;
cada lado de uma folha de
papel; página; em redações
jornalísticas, folha de papel
para datilografia.
lau.dá.vel adj. Louvável.
lau.do sm. Parecer de perito.
láu.rea sf. Prêmio.
lau.re.ar vt. Premiar.
lau.rel sm. Homenagem; coroa
de louros.
lau.to adj. Abundante; farto.
la.va sf. Torrente.
la.va.bo sm. Depósito de água
com torneira para lavagens
parciais em refeitórios,
latrinas; pia; lavatório;
banheiro social; pequeno
banheiro; cerimônia da
lavagem dos dedos na missa.
la.va.dei.ra sf. Mulher que lava
roupa.
la.va.du.ra sf. Lavagem.
la.va.gem sf. Ato de lavar.
la.var vt. Banhar em água para
limpar; regar.
la.va.tó.rio sm. Móvel onde se
lavam as mãos.
la.vor sm. Trabalho manual;
enfeite em relevo.
la.vou.ra sf. Agricultura.
la.vra sf. Lavoura; extração de
minérios; fabricação.
la.vra.dor sm. Agricultor.
la.vra.gem sf. Ato de lavrar.
la.vrar vt. Sulcar a terra com o
arado; vi. alastrar-se.
la.xa.ção sf. Lassidão; ato
de laxar.
la.xan.te sm. Substância que
facilita a evacuação das
fezes; purgante brando;
laxativo; adj. que afrouxa.
la.xar vt. Afrouxar.
la.xa.ti.vo adj. e sm. Laxante.
la.xo adj. Lasso; frouxo.
layout sm. ingl. Leiaute.
la.za.ren.to adj. Leproso.

L

lá.za.ro sm. Leproso.

la.zei.ra sf. Miséria; lepra.
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lazer

la.zer sm. Ócio; descanso;
folga; vagar.

lead sm. O papel ou
personagem principal de
uma peça; a abertura da
notícia, da reportagem, etc.,
na qual se procura expor o
fato objetiva e sinteticamente,
com a intenção de responder:
o quê, quem, quando, onde,
como e por quê.
le.al adj. Fiel; sincero.

le.al.da.de sf. Fidelidade.

L

le.ão sm. Mamífero da ordem
dos carnívoros, da família dos
felídeos; fig. homem valente.
le.ão-de-chá.ca.ra sm.
Funcionário encarregado
da segurança em casas de
diversões; segurança.

leasing sm. ingl. Arrendamento;
sistema de aquisição de dado
produto, p. ex. carro.
le.bre sf. Mamífero roedor.

le.ci.o.nan.do sm. Discípulo.
le.ci.o.nar vt. Dar lições.

le.do adj. Risonho; alegre.
le.dor adj. e sm. Leitor.

le.ga.ção sf. Ato de legar; sede
diplomática.
le.ga.do sm. Quinhão de
herança; núncio do papa.
le.gal adj. Da lei; gír. bom,
correto.
le.ga.li.da.de sf. De
conformidade com a lei;
qualidade de legal.
le.ga.li.zar vt. Legitimar.

le.gar vt. Deixar em legado.

le.gen.da sf. Letreiro; inscrição;
dizeres; pequeno texto,
descritivo ou explicativo,
que acompanha ilustrações,
gravuras, mapas, etc.; texto
impresso junto às imagens de
um filme, com tradução das
falas dos personagens.
le.gi.ão sf. Esquadrão;
multidão.

le.gi.o.ná.rio sm. Soldado de
legião; adj. relativo a legião.
le.gis.la.ção sf. Conjunto de
leis; ciência que estuda
as leis.

• lente

le.gis.la.dor adj. sm. O que, ou
quem legisla.
le.gis.lar vi. Fazer leis.
le.gis.la.ti.vo adj. Próprio para
legislar; que legisla; sm.
poder estatal que elabora
as leis.
le.gis.ta s2g. Jurisconsulto;
perito em leis; médico-legista.
le.gí.ti.ma sf. Quinhão do
herdeiro.
le.gi.ti.mar vt. Legalizar.
le.gí.ti.mo adj. Conforme às
leis; autêntico; genuíno.
le.gí.vel adj. Que se pode ler.
lé.gua sf. Medida
correspondente a seis
quilômetros.
le.gu.me sm. Hortaliça.
le.gu.mi.no.so adj. Relativo a
legumes.
lei sf. Prescrição emanada de
autoridade legítima; relação
constante e necessária entre
causa e efeito.
lei.au.te sm. Esboço de
anúncio, em que se
apresentam destacados
seus diversos elementos
(título, texto, ilustração, etc.);
esboço; projeto; planejamento
ou esquema de uma obra
apresentados graficamente.
lei.go adj. e sm. Que ou quem
não tem ordens sacras;
laical; alheio a um assunto;
ignorante.
lei.lão sm. Venda em público a
quem mais der.
lei.lo.ar vt. Pôr em leilão.
lei.lo.ei.ro sm. Pregoeiro em
leilões.
lei.tão sm. Porco novo.
lei.te sm. Líquido segregado
pelas glândulas mamárias;
suco branco de certas
plantas.
lei.tei.ro adj. Que produz leite;
sm. vendedor de leite.
lei.te.lho sm. Leite
desengordurado.
lei.te.ri.a sf. Estabelecimento
de laticínios.
lei.to sm. Cama; lugar por
onde corre o rio; superfície
aplainada de rua, estrada,
etc.

lei.to.a sf. A fêmea do leitão.
lei.tor adj. e sm. Que, ou o que
lê; ledor.
lei.to.so adj. Lácteo.
lei.tu.ra sf. Ato de ler; a arte ou
o hábito de ler.
le.ma sm. Divisa.
lem.bra.do adj. Memorável.
lem.bran.ça sf. Recordação;
presente; pl. cumprimentos.
lem.brar vt. Trazer à memória;
sugerir; vp. ter lembrança.
lem.bre.te sm. Apontamento.
le.me sm. Aparelho com que
se dá direção a navios; fig.
direção; governo.
len.ço sm. Tecido de tamanho
pequeno que se usa para
assoar, ou enfeitar o pescoço.
len.çol sm. Peça de roupa de
cama; depósito natural de
água, petróleo, etc., existente
no subsolo.
len.da sf. Tradição popular;
história fantástica; mentira.
len.dá.rio adj. Místico.
lên.dea sf. Ovo de piolho.
len.ga.len.ga sf. Narração
longa, monótona e
desinteressante.
le.nha sf. Madeira para
queimar; bras. pancadaria.
le.nho.so adj. De lenha.
le.ni.da.de sf. Brandura.
le.ni.en.te adj. Lenitivo.
le.ni.men.to sm. Lenitivo.
le.ni.nis.mo sm.
Desenvolvimento teórico
e prático do marxismo
realizado por Vladimir Ilitch
Ulianov, conhecido como
Lenin, russo (1870-1924),
que se baseia no caráter
democrático da tomada de
decisões internas, como
princípio de organização
do partido comunista, e no
estabelecimento do poder
absoluto da classe operária
como primeira etapa na
construção do socialismo.
le.ni.ti.vo adj. e sm. Que, ou o
que suaviza; alívio.
len.te sf. Disco de material
transparente usado para
compensar defeitos de visão
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lenticular

ou nos instrumentos ópticos
(microscópio, máquina
fotográfica, etc.); s2g.
professor de curso superior;
catedrático.

len.ti.cu.lar adj. Em forma de
lente; lentiforme.
len.ti.dão sf. Demora;
vagareza.
len.to adj. Vagaroso.

le.o.ni.no adj. Próprio de leão.

lé.pi.do adj. Alegre; ligeiro.

le.pi.dóp.te.ros sm. pl. Animais
artrópodes, da classe dos
insetos, cuja pupa se aloja
em casulo ou crisálida
(borboletas e mariposas).
le.pra sf. Infecção crônica da
pele causada pelo bacilo de
Hansen.
le.pro.sá.rio sm. Hospital de
leprosos.
le.pro.so adj. e sm. Que,
ou o que está com lepra;
morfético; hanseniano.

lep.tos.pi.ro.se sf. Infecção
causada por algumas
espécies de bactérias com
espiral muito delgada.

le.que sm. Espécie de abano.
ler vt. e i. Pronunciar as
palavras escritas; fig.
adivinhar.

ler.da.ço adj. Aparvalhado.
ler.do adj. Vagaroso.

lé.ria sf. Lábia; lengalenga.

le.ro-le.ro sm. Conversa mole;
conversa fiada; conversa
sem resultado prático;
conversa vazia; conversa
para boi dormir; conversa
desinteressante; papo-furado.
le.são sf. Ofensa; prejuízo.

• licença

le.tí.cia sf. Alegria.

le.ti.vo adj. Diz-se do período
do ano em que há aulas.
le.tra sf. Cada um dos
caracteres escritos do
alfabeto.

le.tra.do adj. e sm. Literato;
erudito.

le.trei.ro sm. Inscrição;
título; anúncio em letras de
tamanho grande.

léu sm. Ensejo; vagar; el. da
loc. adv. ao léu sem destino,
ao relento.
le.va sf. Magote.

le.va.di.ço adj. Movediço;
que pode ser levantado ou
abaixado.
le.va.do adj. Traquinas; que
se levou.
le.va-e-traz s2g. Pessoa
intrigante, mexeriqueira;
fofoqueiro; mexeriqueiro.

le.van.ta.di.ço adj. Leviano.
le.van.ta.men.to sm. Ato de
levantar; rebelião.

li.be.lo sm. Escrito satírico;
acusação escrita.

li.be.ral adj. Generoso; próprio
de cidadão livre; adj. e s2g.
que(m) não se apega a um
sistema religioso, moral ou
político.
li.be.ra.li.da.de sf.
Generosidade.

li.be.ra.lis.mo sm. Doutrina
que defende a livre iniciativa
e os direitos básicos de
pensamento, comunicação,
associação e movimentação
dos homens, inspirada
na filosofia iluminista dos
séculos XVII e XVIII; doutrina
econômica baseada na
livre iniciativa dos agentes
econômicos e no livre fluxo
dos mecanismos da oferta e
da procura nos mercados.

le.var vt. Conduzir; transportar;
impelir; tirar; consumir; gastar.

li.ber.ta.dor adj. e sm. Que, ou
o que restitui a liberdade.

le.van.te sm. Oriente;
insurreição, motim.

le.ve adj. De pouco peso; ágil;
delicado; fácil.
le.ve.dar vt. e i. Fermentar.
lê.ve.do sm. Levedura;
bras. levedo; adj. que se
fermentou.
le.ve.du.ra sf. Fermento.

le.vi.an.da.de sf. Falta de juízo.
le.vi.a.no adj. Irrefletido.

les.te sm. Oriente; este.

le.xi.có.lo.go sm. Dicionarista.

le.tal adj. Mortal; fúnebre.

lha.no adj. Franco; sincero.

le.si.vo adj. Prejudicial.

lé.xi.co sm. Vocabulário.

les.to adj. Ágil.

lha.ne.za sf. Franqueza.

le.tar.gi.a sf. Sono patológico;
inércia.

lhe pron. pess. A ele; a ela.
li.a sf. Sedimento; borra.

li.a.me sm. Ligação; laço.

L

li.be.rar vt. Tornar livre.

li.ber.da.de sf. Condição de
homem livre; independente;
pl. regalias; intimidades
forçadas.

lés.bi.ca sf. Mulher
homossexual.

le.tár.gi.co adj. Insensível.

li.bar vt. Chupar; gozar; beber.

le.van.tar vt. Erguer; pôr em pé;
edificar; vp. sair da cama.

le.vi.tar vi. e p. Erguer-se acima
do chão, nas experiências
mágicas e segundo a crença
espiritista, sem nenhuma
sustentação física.

le.sar vt. Prejudicar; contundir;
molestar.

li.ar vt. Ligar; conciliar.

li.ber.ta.ção sf. Ato de libertar
ou de libertar-se.

li.ber.tar vt. Pôr em liberdade;
vp. escapar-se.

li.ber.ti.na.gem sf. Devassidão.

li.ber.ti.no adj. e sm. (Indivíduo)
devasso.
li.ber.to adj. e sm. Livre; solto.
li.bi.di.na.gem sf.
Sensualidade.

li.bi.di.no.so adj. Sensual; sm.
indivíduo dissoluto.
li.bi.do sf. Desejo sexual; o
instinto sexual como energia
vital.
li.bra.ção sf. Oscilação.
li.brar vt. Equilibrar.

li.bré sf. Uniforme, farda de
criado.

li.ça sf. Campo de combate.

li.ção sf. Preleção; exemplo;
castigo
li.cen.ça sf. Permissão.
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licenciado

L

li.cen.ci.a.do sm. O que
tem grau universitário; adj.
autorizado por licença.
li.cen.ci.a.men.to sm. Ato de
licenciar, dar licença.
li.cen.ci.ar vt. Autorizar; isentar
de serviço temporariamente.
li.cen.ci.o.si.da.de sf.
Devassidão.
li.cen.ci.o.so adj. Dissoluto.
li.ceu sm. Estabelecimento de
instrução secundária.
li.ci.ta.ção sf. Oferta em leilão
ou hasta pública.
li.ci.tar vt. Pôr à venda por meio
de lances, em leilão ou hasta
pública.
lí.ci.to adj. Permitido.
li.cor sm. Bebida alcoólica
açucarada.
li.co.ro.so adj. Que tem o
aroma e o teor alcoólico
do licor; forte, aromático,
espirituoso.
li.da sf. Faina; azáfama.
li.dar vt. e i. Lutar; pelejar;
trabalhar com afã.
li.de sf. Lida; contenda.
lí.der sm. Chefe; condutor.
li.de.ran.ça sf. Chefia.
li.di.mar vt. Legitimar.
lí.di.mo adj. Legítimo.
li.ga sf. Ligação; junção;
aliança; mistura.
li.ga.ção sf. União; relação.
li.ga.du.ra sf. Atadura.
li.ga.me sm. Ligação.
li.ga.men.to sm. Vínculo; anat.
parte fibrosa que liga órgãos.
li.gar vt. Atar; prender; unir;
estabelecer contato.
li.gei.re.za sf. Agilidade.
li.gei.ro adj. Veloz; expedito.
li.lás ou li.lá sm. Planta de
flores violeta; adj. arroxeado;
cor de violeta.
li.ma sf. Instrumento de aço
para polir; fruto comestível.
li.ma.du.ra sf. Limalha.

li.ma.lha sf. O pó do metal
limado.

li.mão sm. Fruto cítrico,
de gosto azedo, rico em
vitamina C.

• liquefação

li.mar vt. Desbastar com a lima;
aperfeiçoar.

lim.bo sm. Orla; teol. lugar
para onde vão as almas das
crianças mortas sem batismo.

li.mi.ar sm. Soleira da porta; fig.
entrada; início.
li.mi.nar sm. Preliminar.

li.mi.ta.ção sf. Restrição.

li.mi.tar vt. Demarcar; restringir;
vi. confinar; vp. não passar
de.
li.mi.te sm. Marco.

li.mí.tro.fe adj. Confinante.

li.mo sm. Alga de água doce;
lama, lodo.
li.mo.na.da sf. Bebida
refrigerante feita com suco
de limão.
lim.pa sf. Ação de limpar.

lim.par vt. Tornar limpo;
escovar; enxugar; purificar.
lim.pe.za sf. Asseio; pureza.
lim.pi.dez sf. Nitidez.
lím.pi.do adj. Nítido.

lim.po adj. Asseado; honesto;
claro; gír. sem dinheiro.
li.mu.si.ne sf. Tipo de
automóvel de passeio,
inteiramente fechado,
espaçoso e muito luxuoso.
lin.cha.men.to sm. Ação de
linchar; esquartejar.

lin.char vt. Justiçar e executar
sumariamente.
lin.de.za sf. Beleza.

lin.do adj. Belo; vistoso.

li.ne.ar adj. Relativo a linhas.
lin.fa sf. Líquido que circula
pelo organismo em vasos
especiais.

lingerie sf. fr. Roupa de dormir
ou peças íntimas femininas.
lin.go.te sm. Barra de metal
fundido.

lín.gua sf. Órgão do sentido do
gosto; idioma.

lín.gua-de-so.gra sf. Brinquedo
constituído por uma tira
dupla de papel colado
enrolada sobre si mesma e
em cuja extremidade há um
apito, que, ao ser soprado,

desenvolve a “língua” e
produz um assobio; pop. o
maldizente, o fofoqueiro, o
mexeriqueiro.

lin.gua.gem sf. Estilo; idioma;
dialeto.
lin.gua.jar vi. Falar; sm.
maneira de falar.

lin.gua.ru.do adj. e sm.
(Indivíduo) falador.

lin.gue.ta (ü) sf. Pequena
língua.

lin.gui.ça (ü) sf. Espécie
de tripa delgada de suíno
recheada de carne.

lin.guís.ti.ca (ü) sf. Estudo das
línguas; filologia.

lin.guís.ti.co (ü) adj. Relativo à
linguística, filológico.
lin.gu.la.do adj. Em forma de
pequena língua.

li.nha sf. Fio de linho, algodão,
seda, lã, etc. usado para
coser, bordar, tricotar, etc.;
cordel; barbante; fio com
anzol; sistema de fios ou de
cabos que conduzem energia
elétrica ou estabelecem
comunicação por telégrafo
ou telefone; contato ou
conexão que permite efetuar
uma ligação telefônica;
traço contínuo; risco; traços
existentes na palma das
mãos; série de pessoas
ou objetos dispostos na
mesma direção; série de
palavras escritas na mesma
direção de um lado a outro
da página; rumo; direção;
processo; técnica; orientação
teórica; grau de parentesco;
correção de maneiras; regra
de conduta; bom gosto;
elegância.

li.nha.ça sf. A semente do linho.
li.nha.gem sf. Estirpe.
li.nhi.te sf. Carvão fóssil.
li.nho sm. Planta de cujos fios
se fazem tecidos.
li.no.ti.po sm. Antiga máquina
de compor e fundir os
caracteres tipográficos por
linhas inteiras.
li.que.fa.ção (ü ou qu) sf.
Passagem de um gás ao
estado líquido.

168

H-I-J-K-L.indd 168

17.02.09 09:22:40

liquefazer

li.que.fa.zer (ü ou qu) vt. Tornar
líquido; fundir; derreter.
li.que.fei.to (ü ou qu) adj.
Fundido; tornado líquido.
li.qui.da.ção (ü ou qu) sf. Ação
de liquidar.
li.qui.dar (ü ou qu) vt. Fazer a
liquidação de; averiguar; tirar
a limpo; apurar; matar; vender
a preços rebaixados.
li.qui.dez (ü ou qu) sf.
Qualidade ou estado de
líquido; valor que pode ser
resgatado.
li.qui.di.fi.ca.dor (ü ou qu) sm.
Aparelho para liquidificar
frutas, legumes, etc.
li.qui.di.fi.car (ü ou qu) vt.
Liquefazer.
lí.qui.do (ü ou qu) sm. Corpo
em estado fluido.
li.ra sf. Unidade monetária
italiana; instrumento musical
de cordas.
li.ri.al sm. Campo de lírios; adj.
branco ou puro como o lírio.
lí.ri.co adj. Que pertence à
poesia ou ao gênero lírico;
ou seja, subjetivo, emotivo,
sentimental.
li.ris.mo sm. Estilo elevado
e poético; expressão de
sentimentos individuais;
subjetivismo.
li.so adj. Macio; plano; pop.
sem dinheiro.
li.son.ja sf. Adulação.
li.son.je.a.dor adj. Adulador.
li.son.je.ar vt. Agradar com
lisonjas; vp. deleitar-se.
li.son.jei.ro adj. Satisfatório;
agradável, adulador.
lis.ta sf. Relação; catálogo.
lis.tra sf. Riscado de cor
diferente num tecido.
lis.trar vt. Pôr listras.

li.su.ra sf. Macieza; honradez;
sinceridade.
li.ta.ni.a sf. Ladainha.

li.te.ral adj. Claro; rigoroso.
li.te.rá.rio adj. Referente a
letras ou à literatura.

li.te.ra.to sm. Profissional da
literatura; escritor.

• lógica

li.te.ra.tu.ra sf. Arte de compor
ou escrever trabalhos
artísticos em prosa ou verso.
li.ti.gan.te adj. e sm. Que, ou o
que litiga; demandante.
li.ti.gar vt. Pleitear; vi.
demandar; contender.
li.tí.gio sm. Pleito; demanda.
li.ti.gi.o.so adj. Que envolve
litígio, demanda.
li.to.gra.fi.a sf. Arte de
desenhar na pedra calcária
apropriada.
li.to.gra.vu.ra sf. Gravura
litográfica.
li.to.ral sm. Terreno banhado
por mar; beira-mar; adj.
relativo à beira-mar.
li.to.râ.neo adj. Litoral.
li.tos.fe.ra sf. Crosta da Terra.
li.tro sm. Unidade das medidas
de capacidade.
li.tur.gi.a sf. Rito da Igreja.
li.túr.gi.co adj. Relativo a
liturgia.
li.vi.dez sf. Cor lívida.
lí.vi.do adj. De cor cadavérica.
li.vor sm. Lividez.
li.vra.men.to sm. Libertação.
li.vrar vt. Soltar.
li.vra.ri.a sf. Loja de livreiro.
li.vre adj. Solto; absolvido; não
proibido; disponível.
li.vre-do.cen.te s2g. Professor
universitário contratado para
eventualmente substituir o
professor catedrático.
li.vrei.ro sm. Negociante de
livros.
li.vre.te sm. Caderneta.
li.vro sm. Obra literária
ou científica; registro de
operações comerciais.
li.xa sf. Papel com areia
aglutinada para polir.
li.xar vt. Alisar com a lixa.

li.xei.ro sm. Carregador de lixo.
li.xí.via sf. Água alcalina para
lavagem de roupa; barrela.
li.xo sm. Cisco; sujeira.

lobby sm. ingl. Grupo que
exerce pressão junto a
políticos para a votação de
leis de seu interesse ou do
grupo que representam.

lo.bi.nho sm. Quisto sebáceo.
lo.bis.ta adj. e s2g. Diz-se
de, ou pessoa que pratica
o lobby.

lo.bo sm. Mamífero voraz do
genêro cão.

lo.bo (ó) sm. Lóbulo.
lô.bre.go adj. Lúgubre; triste.

lo.bri.gar vt. Perceber.

ló.bu.lo sm. Parte saliente
e arredondada de certos
órgãos.
lo.ca.ção sf. Aluguel.

lo.cal sm. Sítio; lugar.

lo.ca.li.da.de sf. Povoação.
lo.ca.li.za.ção sf. Ato de
localizar, situar.

L

lo.ca.li.zar vt. Determinar o
lugar de.

lo.ção sf. Líquido medicinal
para lavagem; ingrediente
perfumado para cabelos
ou pele.
lo.car vt. Alugar; arrendar.
lo.ca.tá.rio sm. Inquilino.

lo.cau.te sm. Coligação de
patrões que, em resposta à
ameaça de greve de seus
operários, fecham as suas
oficinas.
lo.co.mo.ção sf. Ato de
transportar ou de se
transportar.

lo.co.mo.ti.va sf. Máquina de
tração dos trens.

lo.co.mo.ver-se vp. Mudar de
um lugar para outro.

lo.cu.ção sf. Frase; estilo;
linguagem; duas ou mais
palavras com o valor de uma
só; atividade do locutor.

lo.cu.ple.tar vt. e p. Tornar-se
rico desonestamente.
lo.cu.tor sm. Anunciador de
programas radiofônicos.
lo.da.çal sm. Lugar onde há
muito lodo.
lo.da.cen.to adj. Lamacento.
lo.do.ei.ro sm. Lodaçal;
atoleiro.
lo.do sm. Lama; paul.
lo.do.so adj. Pantanoso.
ló.gi.ca sf. Ciência de raciocinar
com exatidão.
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lógico

ló.gi.co adj. Conforme à lógica;
coerente; racional.
lo.go adv. Imediatamente.

logos sm grego. O princípio
de inteligibilidade; razão;
inteligência.
lo.go.gri.fo sm. Enigma por
sílabas ou palavras.

lo.go.ti.po sm. Matriz ou
tipo formado de duas ou
mais letras, numa só peça;
representação gráfica
distintiva, composta de várias
letras, utilizada como marca.

L

lo.gra.dou.ro sm. Passeio
público; parque; jardim.

lo.grar vt. Gozar; conseguir;
enganar astuciosamente.
lo.gro sm. Engano; ardil.

lo.ja sf. Estabelecimento
comercial; oficina; casa de
associação maçônica.

lo.jis.ta sm. Pessoa que tem
loja de comércio.

lom.ba.da sf. Costado de livro;
dorso do boi; pequenos
declives feitos em vias
públicas para obrigar a
redução da velocidade dos
veículos que nelas transitam.
lom.bar adj. Relativo a lombo.
lom.bei.ra sf. Preguiça.

lom.bo sm. As costas; dorso.

lom.bri.ga sf. Verme intestinal.

lom.bri.guei.ro sm. Vermífugo.

lo.na sf. Tecido resistente de
linho ou cânhamo, de que se
fazem sacos, toldos, velas,
etc.; tenda de circo itinerante.
lon.ga-me.tra.gem sm. Filme
com a duração média de
100 minutos, geralmente de
caráter artístico ou recreativo
e que constitui a principal
atração de uma sessão
cinematográfica.
lon.gâ.ni.me adj. Magnânimo.

lon.ge adv. A grande distância;
adj. remoto; distante.
lon.ge.vo adj. Velho.

lon.gín.quo adj. Que está
longe, remoto.

lon.gi.tu.de sf. Distância de um
meridiano a outro.

• lúdico

lon.gi.tu.di.nal adj. Colocado
ao comprido.
lon.go adj. Comprido;
duradouro; demorado.
lon.ju.ra sf. Grande distância.
lon.tra sf. Mamífero carnívoro.
lo.qua.ci.da.de sf. Verbosidade.
lo.quaz adj. Falador; verboso.
lor.de sm. Título honorífico
inglês; título concedido a
certos altos funcionários ou a
certos ministros ingleses no
exercício de suas funções;
membro da câmara alta do
parlamento inglês; homem
que vive com ostentação; adj.
próprio de lorde; rico; caro;
cheio de exigências, de luxo.
lo.ro.ta sf. Mentira; conversa
fiada.
lo.ro.tar vi. Dizer lorotas.
lor.pa adj. e s2g. (Indivíduo)
imbecil; boçal.
lo.ta.ção sf. Ato de lotar; sm.
bras. veículo para transporte
de passageiros mediante
pagamento tabelado;
autolotação.
lo.tar vt. Fixar o número de
servidores, funcionários,
etc.; completar a capacidade
ou lotação de; encher de
espectadores, passageiros,
etc.
lo.te sm. Cada uma das partes
sorteadas de um todo;
quinhão; quota-parte; grupo,
porção ou série de objetos ou
animais da mesma espécie,
padrão ou qualidade; terreno
desmembrado, junto com
outros, de uma extensão de
terras.
lo.te.a.men.to sm. Terreno que
se loteou ou vai lotear.
lo.te.ar vt. Dividir uma extensão
de terras em lotes.
lo.te.ca sf. Loteria esportiva.
lo.te.ri.a sf. Jogo de azar
com prêmios sorteados por
bilhetes numerados.
lo.té.ri.ca sf. Estabelecimento
comercial onde se entregam
os volantes com as opções
de resultado dos jogos,
mediante pagamento.

lo.to sm. Certo jogo de azar;
víspora.
ló.tus sm. Certa planta
aquática; a flor dessa planta.
lou.ça sf. Artefato de cerâmica
para serviço de mesa.
lou.ça.ni.a sf. Elegância.
lou.ção adj. Vistoso; formoso;
gentil; viçoso.
lou.co adj. Doido; demente;
insensato; furioso.
lou.cu.ra sf. Alienação mental;
paixão extrema.
lou.ro adj. Cor de trigo maduro;
sm. árvore cujas folhas se
usam como tempero; pl.
triunfo; vitória.
lou.sa sf. Ardósia; laje; pedra
tumular; quadro-negro.
lou.va.ção sf. Louvor.
lou.var vt. Elogiar; bendizer;
aplaudir.
lou.vá.vel adj. Digno de louvor.
lou.vor sm. Elogio; aplauso.
lu.a sf. Satélite natural da Terra
(inic. maiúsc.); espaço de um
mês; mau humor; cio.
lu.a-de-mel sm. Primeiro mês
ou os primeiros dias de
vida conjugal; viagem que
os noivos fazem após o
casamento.
lu.ar sm. O clarão da Lua.
lú.bri.co adj. Lascivo; sensual;
voluptoso; erótico.
lu.bri.fi.can.te sm. Substância
para lubrificar.
lu.bri.fi.car vt. Untar com
substância oleosa.
lu.ci.dez sf. Clareza.
lú.ci.do adj. Que tem clareza de
inteligência.
lú.ci.fer sm. O demônio.
lu.ci.lar vi. Tremeluzir.
lu.crar vt. Ganhar; aproveitar.
lu.cro sm. Ganho; proveito.
lu.cu.bra.ção sf. Meditação
grave; trabalho prolongado
feito à noite e à luz artificial.
lu.di.bri.ar vt. Enganar.
lu.dí.brio sm. Escárnio; troça;
zombaria.
lú.di.co adj. Relativo a jogos;
engraçado.
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lufada

lu.fa.da sf. Rajada de vento.
lu.fa-lu.fa sf. Azáfama.
lu.gar sm. Emprego; posição;
destino; local.
lu.gar-co.mum sm. Ideia,
expressão batida; chavão;
clichê; trivialidade; coisa
habitual.
lu.ga.re.jo sm. Aldeola.
lú.gu.bre adj. Triste; fúnebre.
lu.me sm. Fogo; luz.
lu.mi.nar adj. Que dá luz; sm.
homem erudito.
lu.mi.ná.ria sf. Aparelho
simples ou composto
de pontos de luz para
iluminação; lâmpada.
lu.mi.no.so adj. Que tem ou
dá luz; claro; brilhante; sm.
anúncio publicitário.
lu.nar adj. Relativo à Lua.
lu.ná.ti.co adj. Visionário;
maníaco.

• luzir

lu.ne.ta sf. Lente; telescópico
de pequena abertura.
lu.pa sf. Pequeno microscópio;
lente de aumento.
lu.pa.nar sm. Prostíbulo.
lu.pi.no adj. Próprio do lobo.
lú.pu.lo sm. Planta cujo fruto
se emprega na fabricação da
cerveja.
lus.co adj. Vesgo; caolho.
lus.co-fus.co sm. A hora de
anoitecer ou amanhecer.
lu.si.ta.no adj. e sm. Relativo a
Portugal ou a portugueses.
lu.so adj. e sm. Lusitano.
lus.trar vt. Dar lustre.
lus.tre sm. Brilho.
lus.tro sm. O espaço de cinco
anos; polimento.
lu.ta sf. Conflito; combate; lida;
debate.
lu.ta.dor adj. e sm. Que, ou
aquele que luta.

lu.tar vi. Travar luta; brigar; vt.
esforçar-se.
lu.to sm. Profunda tristeza.

lu.tu.o.so adj. Cheio de luto;
fúnebre.

lu.va sf. Peça de vestuário para
a mão; pl. gratificação na
assinatura de contrato.
lu.xa.ção sf. Deslocação óssea
de superfície articular.
lu.xar vt. Desarticular.

lu.xo sm. Ostentação.

lu.xu.o.so adj. Ostentoso.

lu.xú.ria sf. Sensualidade.

lu.xu.ri.an.te adj. Exuberante.

luz sf. Claridade; evidência; pl.
conhecimentos.

L

lu.zi.di.o adj. Brilhante.

lu.zi.men.to sm. Brilho;
esplendor; fausto.

lu.zir vi. Emitir luz; brilhar; fig.
desenvolver-se; medrar.
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