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MM
m sm. Décima terceira letra do 

alfabeto.
MA Sigla do estado do 

Maranhão.
ma.ca sf. Cama de lona para 

transportar doente.
ma.ça sf. Clava.
ma.çã sf. Fruto da macieira.
ma.ca.bro adj. Lúgubre.
ma.ca.cão sm. Macaco grande; 

sujeito finório, manhoso; 
vestimenta inteiriça, 
confeccionada em tecido 
resistente, usada em geral 
por trabalhadores braçais.

ma.ca.car vt. Macaquear.
ma.ca.co sm. Nome comum 

a várias espécies de símios 
pequenos, mamíferos, da 
ordem dos primatas. A 
maioria das 200 espécies 
existentes vive em regiões 
tropicais da América do 
Sul, América Central, África 
e Ásia; maquinismo para 
levantar grandes pesos.

ma.ça.da sf. Coisa fastidiosa; 
caceteação.

ma.ca.da.me sm. Sistema 
de pavimentação que 
utiliza pedra fragmentada, 
aglutinada e comprimida.

ma.cai.a sf. Macaio.
ma.cai.o adj. Imprestável; sm. 

tabaco de má qualidade.
ma.çal sm. Soro de leite.
ma.cam.bú.zio ad. Triste; 

carrancudo; sorumbático.
ma.ça.ne.ta sf. Peça para abrir 

o trinco das portas.
ma.çan.te adj. Enfadonho.
ma.ca.que.ar vt. Imitar 

ridiculamente, como macaco.

ma.ca.qui.ce sf. Momice.
ma.çar vt. Bater com maça; 

enfadar.
ma.ça.ri.co sm. Instrumento de 

funileiro.
ma.ça.ro.ca sf. Fio enrolado 

pelo fuso em volta de si; fios 
emaranhados.

ma.car.rão sm. Massa de 
farinha de trigo cortada em 
diferentes formato, da qual 
se preparam diversos pratos 
culinários.

ma.car.rô.ni.co adj. Diz-
se de qualquer idioma 
erroneamente pronunciado 
ou escrito.

ma.car.this.mo sm. Atitude 
radicalmente adversa ao 
comunismo, surgida nos 
EUA com a campanha 
iniciada pelo senador Joseph 
Raymond MacCarthy (1909-
1957); p. ext. qualquer atitude 
anticomunista radical.

ma.ce.ga sf. Erva daninha nas 
searas; capim dos campos, 
quando seco e muito fechado.

ma.ce.ra.ção sf. Ação de 
macerar.

ma.ce.rar vt. Amolecer; 
machucar; amolecer para 
extrair o suco de; fig. 
mortificar com penitências.

ma.ce.ta sf. Maça de ferro.
ma.ce.tar vt. Bater com macete.
ma.ce.te sm. Martelo de pau; 

recurso secreto, truque para 
facilitar a execução de algo.

ma.cha.da.da sf. Golpe de 
machado.

ma.cha.do sm. Instrumento 
para rachar, cortar lenha.

ma.chi.ar vi. Secar.
ma.cho sm. Animal do sexo 

masculino; adj. masculino.

ma.chor.ra adj. Fêmea estéril.
ma.chu.ca.du.ra sf. Efeito de 

machucar; contusão.
ma.chu.cão sm. Contusão.
ma.chu.car vt. Magoar; pisar; 

amarfanhar; triturar.
ma.ci.ço adj. Sólido; compacto; 

sm. geogr. bloco da 
crosta terrestre elevado e 
montanhoso.

ma.ci.ez sf. Brandura; 
suavidade ao tato.

ma.ci.len.to adj. Magro e 
pálido.

ma.ci.o adj. Suave; brando; 
liso; ameno.

ma.ço sm. Martelo de pau; 
conjunto de coisas atadas.

ma.çom sm. Membro da 
maçonaria; pedreiro-livre.

ma.ço.na.ri.a sf. Sociedade 
filantrópica secreta.

ma.co.ta sf. Má sorte.
ma.cra.mé sm. Tipo de trabalho 

artesanal feito com fios e nós, 
com que se dá acabamento 
em roupas, cortinas, móveis, 
etc.

má-cri.a.ção sf. Grosseria.
ma.cró.bio adj. Que tem idade 

avançada; longevo.
ma.cro.bi.ó.ti.ca sm. Maneira 

de prolongar a vida e de 
torná-la mais saudável 
por meio de regras de 
higiene e alimentação; dieta 
macrobiótica.

ma.cro.e.co.no.mi.a sf. 
Ramo da ciência econômica 
que estuda os aspectos 
globais de uma economia, 
especialmente o seu nível 
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geral de produção e renda e 
as interrelações entre os seus 
diferentes setores.

ma.cror.ri.zo adj. Que tem 
grandes raízes.

ma.cru.ro adj. Que tem cauda 
longa.

ma.cu.car vi. Encolerizar-se.
ma.çu.do adj. Maçador; 

indigesto, monótono; grosso, 
compacto.

má.cu.la sf. Mancha.
ma.cu.la.do adj. Manchado.
ma.cu.lar vt. Manchar; sujar.
ma.cum.ba sf. Cerimônia 

de feitiçaria derivada do 
sincretismo religioso afro-
brasileiro; feitiço.

ma.cum.bei.ro sm. Feiticeiro; 
praticante da macumba.

ma.cu.te.na sf. Lepra.
ma.dei.ra sf Parte lenhosa das 

plantas; porrete.
ma.dei.rei.ro sm. Cortador 

ou negociante de madeiras; 
adj. relativo ao comércio de 
madeiras.

ma.dei.ro sm. Tronco de árvore; 
trave; cruz; bras. chifre.

ma.dei.xa sf. Porção de 
cabelos; trança.

ma.di.do adj. Umedecido.
ma.do.na sf. Nossa Senhora; 

imagem ou pintura que 
representa Nossa Senhora.

ma.dra.ce.ar vi. Mandriar; 
vadiar; vagabundear.

ma.dras.ta sf. Mulher de 
viúvo, em relação aos filhos 
do casamento anterior; fig. 
mãe ruim.

ma.dra.ço adj. e sm. Indolente.
ma.dre sf. Mãe; freira.
ma.dre.pé.ro.la sf. Parte 

nacarada da concha de 
certos moluscos.

ma.dres.sil.va sf. Planta 
ornamental.

ma.dri.nha sf. Mulher que serve 
de testemunha em cerimônia 
religiosa; fig. protetora; 
animal que serve de guia a 
uma tropa.

ma.dru.ga.da sf. Aurora.

ma.dru.ga.dor adj. e sm. Que, 
ou aquele que madruga.

ma.dru.gar vi. Levantar-se da 
cama muito cedo.

ma.du.rar vi. e i. Amadurecer.
ma.du.re.za sf. Estado de 

maduro; sazonamento.
ma.du.ro adj. Sazonado; 

sisudo; adiantado em anos.
mãe sf. Mulher ou fêmea que 

deu à luz; origem.
ma.es.tri.a sf. Mestria; 

habilidade.
ma.es.tro sm. Compositor de 

música; regente de grande 
orquestra.

má-fé sf. Intenção prejudicial.
má.fia sf. Sociedade secreta 

fundada na Sicília, Itália, 
no séc. XIX, para manter a 
segurança pública; contudo, 
mais tarde, foi transformada 
em sociedade envolvida 
em inúmeros crimes; grupo 
criminoso coeso e bem 
organizado.

ma.ga sf. Feiticeira.
ma.ga.não sm. Indivíduo 

brincalhão.
ma.ga.no adj. e sm. (Indivíduo) 

engraçado.
ma.ga.re.fe sm. Pessoa que 

abate animais.
ma.ga.zi.ne sm. Publicação 

periódica, em geral ilustrada 
e recreativa; casa onde se 
vendem artigos de moda.

ma.gi.a sf. Religião de magos; 
encanto; fascinação.

má.gi.ca sf. Magia; feitiçaria; 
prestidigitação.

má.gi.co adj. Relativo à 
magia; maravilhoso; 
excelente; esplêndido; sm. 
prestidigitador. 

ma.gis.té.rio sm. Cargo ou 
exercício de professor.

ma.gis.tral adj. De mestre; 
perfeito; exemplar.

mag.na.ni.mi.da.de sf. Ação 
generosa; liberalidade.

mag.nâ.ni.mo adj. Generoso.
mag.na.ta sm. Indivíduo 

influente e poderoso.

mag.ne.te sm. Ímã.
mag.né.ti.co adj. Atraente.
mag.ne.tis.mo sm. 

Propriedades características 
dos campos e das 
substâncias magnéticas; 
fig. propriedade de atrair, de 
seduzir; fascinação; influência 
que determinados indivíduos 
exercem na vontade de 
outrem.

mag.ne.ti.za.ção sf. Ato de 
magnetizar.

mag.ne.ti.za.dor sm. Aquele 
que magnetiza.

mag.ne.ti.zar vt. Passar 
magnestismo a (agulhas, 
chaves, etc.); ter influência 
sobre; dominar; fascinar.

mag.ne.to sm. Ímã.
mag.ni.fi.car vt. Engrandecer; 

exaltar; glorificar.
mag.ni.fi.cên.cia sf. Pompa.
mag.ni.fi.cen.te adj. 

Grandisoso; suntuoso; 
generoso. 

mag.ní.fi.co adj. Excelente; 
esplêndido.

mag.ní.lo.quo adj. Eloquente.
mag.ni.tu.de sf. Grandeza de 

corpos; importância; coisa de 
grande valor.

mag.no adj. Grande; 
importante; relevante.

ma.go adj. Mágico; fascinador; 
sm. sábio; feiticeiro.

má.goa sf. Mancha; nódoa; 
tristeza; pesar; desgosto.

ma.go.ar vt. Causar mágoa; 
desgostar; ofender.

ma.go.te sm. Bando.
ma.gre.za sf. Estado de pessoa 

magra.
ma.gri.ce.la adj. e s2g. 

Magrizela.
ma.gri.ze.la adj. e s2g. Pessoa 

magra e descorada.
ma.gro adj. Que tem pouca 

gordura; descarnado.
ma.gru.ço adj. Magricela.
mai.o sm. Quinto mês do 

ano civil.
mai.ô sm. Traje feminino 

inteiriço, utilizado para banho 
de mar ou de piscina.
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mai.o.ne.se sf. Molho frio 
preparado com azeite, 
vinagre, sal e gema de ovo 
batidos juntos.

mai.or adj. Que excede outro 
em tamanho, etc. (é o 
comparativo de superioridade 
de grande); adj. e s2g. 
(pessoa) que chegou à 
maioridade; sm. pl. os 
antepassados.

mai.o.ral sm. O chefe.
mai.o.ri.a sf. Maior número.
mai.o.ri.da.de sf. Idade legal 

em que o indivíduo entra no 
gozo de direitos civis.

mais adv. Designa aumento, 
grandeza, comparação ou 
superioridade; também, além 
disso; outra vez.

ma.ís sm. Variedade de milho 
graúdo.

mai.se.na sf. Farinha de amido 
de milho.

mai.ús.cu.la sf. Letra 
maiúscula.

mai.ús.cu.lo adj. Diz-se das 
letras maiores; grande; 
importante.

ma.jes.ta.de sf. Excelência; 
título de reis.

ma.jes.tá.ti.co adj. Majestoso.
ma.jes.to.so adj. Suntuoso.
ma.jor sm. Oficial militar 

superior a capitão.
ma.jo.ra.ção sf. Aumento.
ma.jo.rar vt. Aumentar.
mal sm. Moléstia; dor; 

desgraça; adv. a custo; de 
modo mau.

ma.la sf. Caixa de madeira ou 
de couro para transporte de 
roupas e objetos em viagens; 
saco de correspondência.

ma.la.ba.ris.mo sm. Prática 
de jogos difíceis, ágeis; 
agilidade; destreza.

mal-a.gra.de.ci.do adj. Ingrato.
ma.la.gue.ta sf. Pimenta muito 

picante e aromática.
ma.lan.dra.gem sf. Vida de 

malandro; safadeza.
ma.lan.drar vi. Levar vida de 

malandro.

ma.lan.dro sm. Vadio; gatuno.
ma.lar sm. Osso da face.
ma.lá.ria sf. Maleita; infecção 

transmitida por um certo 
mosquito e caracterizada por 
febre intermitente.

ma.lá.ri.co adj. Relativo à 
malária.

mal-a.ven.tu.ra.do adj. Infeliz; 
desventurado.

mal.ba.ra.tar vt. Gastar; 
dissipar.

mal.ba.ra.to sm. Desperdício.
mal.cri.a.do adj. Incivil; 

grosseiro; respondão.
mal.da.de sf. Ação má; má 

índole; mau caráter.
mal.da.do.so adj. Maldoso; 

maléfico, danoso.
mal.di.ção sf. Praga; 

imprecação; execração.
mal.di.ço.ar vt. Amaldiçoar.
mal.di.to adj. Amaldiçoado; 

sinistro; nefasto; funesto.
mal.di.to.so adj. Infeliz.
mal.di.zen.te adj. Que tem má 

língua; difamador.
mal.di.zer vt. Amaldiçoar; 

praguejar contra.
mal.do.so adj. Cheio de 

maldade; malicioso.
ma.le.ar vt. Converter em 

lâminas; abrandar.
ma.le.á.vel adj. Dócil; flexível; 

brando; amoldável.
ma.le.fi.ci.ar vt. Prejudicar.
ma.le.fí.cio sm. Dano; 

sortilégio; maldade.
ma.lé.fi.co adj. Malfazejo.
ma.lei.ta sf. Sezão; 

impaludismo; malária.
ma.lei.to.so adj. Que causa 

maleita; sm. que tem maleita.
mal-e-mal adv. Apenas; mal; 

sofrivelmente; escassamente.
mal-en.ca.ra.do adj. Que tem 

má cara ou mostra má índole.
mal-en.ten.di.do sm. Equívoco.
mal-es.tar sm. Indisposição 

física ou moral.
ma.le.ta sf. Pequena mala.
ma.le.vo.lên.cia sf. 

Malquerença.

ma.le.vo.len.te adj. 
Malquerente; que tem má 
índole.

ma.lé.vo.lo adj. Malevolente.
mal.fa.da.do sm. Aquele que é 

desditoso, azarado.
mal.fa.lan.te adj. Maldizente.
mal.fa.ze.jo adj. Maléfico.
mal.fa.zer vi. Causar dano.
mal.fei.to adj. Mal fabricado ou 

executado; sm. bruxaria.
mal.fei.tor sm. Facínora.
ma.lha sf. Abertura entre as 

voltas de qualquer fibra têxtil; 
mancha na pele de animais; 
trama.

ma.lha.do adj. Que tem malhas 
ou manchas.

ma.lhar vt. Bater com malho, 
martelo, etc.; espancar; 
criticar severamente; gír. 
praticar ginástica.

ma.lho sm. Martelo grande 
com que se bate o ferro na 
bigorna.

mal-hu.mo.ra.do adj. 
Achacado; zangado.

ma.lí.cia sf. Tendência para o 
mal; astúcia; velhacaria.

ma.li.ci.a.dor adj. e sm. 
Malicioso; astuto; brejeiro.

ma.li.ci.ar vt. Tomar em mau 
sentido, com malícia.

ma.li.ci.o.so adj. e sm. Que, ou 
aquele que tem malícia.

ma.lig.no adj. De mau caráter; 
pernicioso; infeccioso.

mal-in.ten.ci.o.na.do adj. Que 
tem más intenções.

mal.me.quer sm. Planta de 
flores amarelas e brancas.

ma.lo.gra.do adj. Frustrado.
ma.lo.grar vt. Frustrar.
ma.lo.gro sm. Mau êxito; 

fracasso.
mal.que.ren.ça sf. Má vontade.
mal.que.ren.te adj. Malévolo.
mal.que.rer vt. Detestar; sm. 

malquerença; inimizade.
mal.quis.tar vt. Inimizar.
mal.quis.to adj. Malvisto; 

antipático; odiado.
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mal.si.nar vt. Delatar; caluniar; 
condenar; desvirtuar.

mal.so.an.te adj. Que soa mal.
mal.ta sf. Reunião de gente de 

baixa condição; caterva.
mal.thu.si.a.nis.mo sm. Teoria 

econômica do economista 
inglês Malthus (1766-1834), 
que estabelece a existência 
de um determinado nível 
de população que garante 
a renda per capita máxima, 
e que qualquer aumento ou 
diminuição nesse nível causa 
insuficiência econômica 
no país.

mal.tra.pi.lho adj. e sm. Que, 
ou o que anda esfarrapado.

mal.tra.tar vt. Tratar mal; dar 
pancadas.

ma.lu.co adj. e sm. Meio doido; 
adoidado; tonto.

ma.lu.qui.ce sf. Dito ou ação de 
maluco, adoidado.

mal.va.do adj. Perverso.
mal.ver.sa.ção sf. Mau 

emprego ou desvio do 
dinheiro público.

ma.ma sf. Seio; teta.
ma.ma.dei.ra sf. Pequeno vidro 

munido de chupeta para 
servir leite às crianças.

ma.mãe sf. Tratamento 
carinhoso que os filhos dão 
à mãe.

ma.mar vt. Sugar o leite da 
mama; gír. extorquir.

ma.ma.ta sf. Negócio ou 
empreendimento, em geral 
público, que proporciona 
lucros ilícitos a políticos e/
ou funcionários protegidos; 
comilança; roubalheira; 
marmelada.

mam.bem.be adj. Ordinário; de 
pouco valor; inferior; reles; 
sm. teatro amador volante.

ma.me.lu.co sm. Filho de índio 
com branco.

ma.mí.fe.ro adj. Que tem 
mamas; sm. pl. a classe dos 
animais vertebrados.

ma.mi.lo sm. Bico do peito.
ma.mi.nha sm. Mamilo; parte 

mais macia da alcatra.

ma.mo.na sf. Semente oleosa 
de rícino.

ma.mu.te sm. Elefante fóssil.
ma.ná sm. Alimento celeste; fig. 

alimento delicioso.
ma.na.ção sf. Emanação.
ma.na.da sf. Rebanho de gado 

grosso; malta de vadios.
ma.nan.ci.al sm. Nascente de 

água; fonte abundante.
ma.nar vt. e i. Correr com 

abundância; emanar; brotar; 
verter; provir.

ma.na.ta sm. Figurão; magnata.
man.ca.da sf. Erro; lapso.
man.car vt. e i. Tornar manco; 

aleijar; falhar.
man.ce.bi.a sf. Concubinato.
man.ce.bo sm. Moço; rapaz.
man.cha sf. Nódoa; mácula.
man.cha.do adj. Enodoado; 

desacreditado.
man.char vt. Pôr mancha em; 

infamar.
man.chei.a sf. Mão-cheia.
man.co adj. Coxo; aleijado.
man.co.mu.na.ção sf. Conluio.
man.co.mu.nar vt. e p. 

Combinar; conluiar-se.
man.da.chu.va sm. Homem 

influente, importante; chefe; 
líder; chefe político no interior.

man.da.do sm. Ordem de 
superior para inferior; ordem 
de autoridade policial.

man.da.men.to sm. Preceito; 
ordem; mandado.

man.dão sm. O que manda 
com altivez, prepotência.

man.dar vt. e i. Ordenar; 
determinar; impor; prescrever; 
preceituar; comandar; 
governar; enviar; enviar; 
remeter; arremessar; dar 
ordens; vp. ir-se embora; 
fugir.

man.da.tá.rio sm. O que 
executa mandatos ou ordens; 
representante; procurador.

man.da.to sm. Autorização 
que uma pessoa concede 
a outrem para que pratique 

em seu nome determinados 
atos, procuração; poderes 
delegados pelo povo aos 
políticos eleitos.

man.dí.bu.la sf. Queixada.
man.di.o.ca sf. Arbusto da 

família das euforbiácias, 
de tubérculos radiculares 
alimentícios; esse tubérculo; 
aipim, macaxeira.

man.do sm. Autoridade.
mân.dria sf. Ociosidade.
man.dri.ão adj. e sm. 

(Indivíduo) preguiçoso; 
ocioso; malandro.

man.dri.ar vi. Levar vida de 
mandrião; preguiçar.

man.dri.i.ce sf. Preguiça.
man.dril sm. Ferramenta com 

garras para segurar; grande 
macaco da África ocidental.

man.du adj. Tolo; pacóvio.
man.du.car vt. e i. Comer.
ma.ne.ar vt. Manejar.
ma.nei.ra sf. Modo; jeito; 

configuração; feição.
ma.nei.ro.so adj. Que tem boas 

maneiras; amável; hábil.
ma.ne.jar vt. Trabalhar com as 

mãos; manusear.
ma.ne.jo sm. Administração; 

manobra.
ma.ne.quim sm. Boneco 

articulado para uso de artista 
ou de costureiras; s2g. 
pessoa que exibe roupas da 
moda; modelo.

ma.ne.ta s2g. Indivíduo a quem 
falta uma das mãos, ou um 
dos braços.

man.ga sf. Parte do vestuário 
que cobre o braço; fruto 
comestível; ajuntamento.

man.gão adj. e sm. Que, ou 
aquele que manga muito.

man.gar vi. Fazer caçoada; 
escarnecer; zombar.

man.go.nar vi. Vadiar.
ma.nha sf. Ardil; destreza; birra.
ma.nhã sf. O amanhecer; 

o alvorecer; princípio; de 
manhã.
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ma.nho.so adj. Astucioso; 
sagaz; que faz manha.

ma.ni.a sf. Alienação mental; 
capricho de gênio.

ma.ní.a.co adj. e sm. Diz-se 
do indivíduo teimoso ou 
obcecado por alguma coisa; 
que, ou aquele que tem 
manias; excêntrico, esquisito.

ma.ni.a.tar vt. Manietar.
ma.ni.cô.mio sm. Hospital de 

alienados, loucos
ma.ni.e.tar vt. Atar as mãos; 

subjugar; constranger.
ma.ni.fes.ta.ção sf. 

Apresentação pública e 
coletiva de intenções, ideias, 
pontos de vista, etc.; ato 
público em defesa de alguma 
ideia ou em reivindicação 
de algo.

ma.ni.fes.tan.te adj. e s2g. 
Que, ou pessoa que 
manifesta, ou que participa de 
manifestações; manifestador.

ma.ni.fes.tar vt. Tornar 
manifesto; patentear; revelar.

ma.ni.fes.to adj. Claro; 
patente; expresso; sm. coisa 
manifestada; exposição 
pública de razões, programas, 
objetivos, etc.; programa 
político, religioso, estético, 
etc.; relação que se entrega 
aos fiscais da fazenda pública 
dos produtos à venda; rol da 
carga que um navio mercante 
transporta.

ma.ni.lha sf. Tubo de 
barro vidrado, usado em 
canalizações; bracelete; 
grilheta; algema.

ma.ni.nho adj. Estéril; inculto; 
sm. terra inculta.

ma.ni.pu.la.ção sf. Ato de 
manipular, preparar; fig. 
manobra destinada a fraudar 
ou forjar algo.

ma.ni.pu.lar vt. Preparar 
medicamentos; forjar.

ma.ni.ve.la sf. Cabo para pôr 
algo em movimento.

man.ja.do adj. gír. Muito 
conhecido (negócio manjado).

man.jar sm. Iguaria deliciosa; 
vt. gír. compreender.

ma.no sm. Irmão; camarada.
ma.no.bra sf. Ação ou efeito de 

manobrar; trama astuciosa; 
pl. exercícios militares.

ma.no.brar vt. Dirigir com 
perícia; vi. executar 
manobras; governar; dirigir; 
manipular.

ma.nô.me.tro sm. Instrumento 
para medir pressão de gases 
e vapores.

ma.no.pla sf. Luva de ferro; 
mão desmesurada.

man.que.cer vi. Ficar manco.
man.que.jar vi. Andar manco; 

coxear; faltar.
man.qui.to.la s2g. Pessoa 

coxa.
man.qui.to.lar vi. Manquejar.
man.são sf. Residência de 

grandes dimensões.
man.sar.da sf. Água-furtada; 

morada miserável.
man.si.dão sf. Brandura de 

gênio; índole pacífica.
man.so adj. Sereno; 

domesticado; sossegado.
man.ta sf. Cobertor de cama; 

porção de carne ou toucinho.
man.tei.ga sf. Substância 

extraída da nata do leite.
man.ten.ça sf. Sustento.
man.ter vt. Sustentar; defender; 

cumprir.
man.ti.lha sf. Manto curto de 

seda ou pano fino com que as 
mulheres cobrem a cabeça.

man.ti.men.to sm. Sustento; 
comida; manutenção.

man.to sm. Veste larga e 
comprida, sem mangas.

ma.nu.al adj. Feito a mão; sm. 
compêndio.

ma.nu.fa.tu.ra sf. Trabalho 
manual; estabelecimento 
industrial.

ma.nu.fa.tu.rar vt. Fabricar; 
fazer; produzir.

ma.nus.cri.to adj. Escrito a 
mão.

ma.nu.se.ar vt. Manejar; 
folhear; compulsar.

ma.nu.sei.o sm. Ato de 
manusear, folhear.

ma.nu.ten.ção sf. Ato de 
manter; administração.

mão sf. Parte do braço desde o 
punho até a extremidade dos 
dedos; rodada de cartas num 
jogo; ajuda; fig. poder.

mão-a.ber.ta s2g. Pessoa 
generosa, dadivosa.

mão-bo.ba sf. Gesto de quem 
procura disfarçadamente, 
como que por distração, 
tocar com a mão o corpo 
de outrem, com intenção 
libidinosa ou de furto.

mão-chei.a sf. el. us. na loc. 
adv. de mão-cheia: ótimo; 
excelente.

mão-de-o.bra sf. Trabalho 
braçal de operário, pedreiro, 
etc.; despesa com esse 
trabalho; aqueles que o 
realizam.

ma.o.ís.mo sm. 
Desenvolvimento teórico 
e prático do marxismo-
leninismo realizado por 
Mao Tsé-Tung (1893-1976), 
estadista chinês.

mão-le.ve s2g. Gatuno; ladrão.
ma.pa sm. Carta geográfica; 

relação; lista.
ma.pa-mún.di sm. Mapa que 

representa toda a superfície 
da Terra, em dois hemisférios.

ma.que.ta ou ma.que.te 
sf. Esboço de escultura; 
miniatura de projeto 
arquitetônico ou de 
engenharia.

ma.qui.a.gem ou ma.qui.
la.gem sf. Pintura feita no 
rosto; conjunto de produtos 
de beleza, como base, pó-
de-arroz, rímel, batom, etc., 
utilizados para embelezar, 
realçar ou disfarçar.

má.qui.na sf. Todo aparelho 
destinado a produzir 
movimento; qualquer 
utensílio.

ma.qui.na.ção sf. Ato de 
maquinar; enredo; trama.

ma.qui.nal adj. Relativo a 
máquina; inconsciente.
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ma.qui.nar vt. Projetar; planear, 
engenhar; tramar.

ma.qui.na.ri.a sf. ou ma.qui.
ná.rio sm. Conjunto de 
máquinas.

ma.qui.nis.mo sm. Conjunto 
de máquinas de uma fábrica; 
conjunto de peças de uma 
máquina ou aparelho.

mar sm. A massa de água 
salgada que cobre a maior 
parte da superfície da Terra; 
oceano; fig. imensidão.

ma.ra.fun.da sf. Confusão, 
tumulto.

ma.ra.já sm. Título dos 
príncipes da Índia; fig. homem 
rico; funcionário público 
de salário muito acima do 
normal.

ma.ra.nhar vt. Emaranhar.
ma.ra.nho.so adj. Intrigante.
ma.ras.mo sm. Fraqueza 

extrema; debilidade geral; 
desânimo; indiferença; 
apatia; tristeza; paralisação; 
inatividade; estagnação.

ma.ra.to.na sf. Corrida a 
pé, de longo percurso; 
competição esportiva, lúdica 
ou intelectual.

ma.rau sm. Mariola.
ma.ra.va.lhas sf. pl. Aparas de 

madeira; gravetos.
ma.ra.vi.lha sf. Ato ou fato 

extraordinário, assombroso; 
prodígio; milagre; coisa ou 
pessoa digna de admiração.

ma.ra.vi.lhar vt. Encher de 
admiração, assombro, 
admiração; vp. extasiar-se.

ma.ra.vi.lho.so adj. 
Extraordinário; admirável.

mar.ca sf. Sinal; etiqueta; 
nódoa no corpo; limite.

mar.ca.ção sf. Ato ou efeito de 
marcar, etiquetar, etc.

mar.ca.do adj. Que recebeu 
marca; distinto.

mar.ca.dor adj. e sm. Que, ou 
aquele que marca.

mar.can.te adj. Que marca; 
notável.

mar.car vt. Pôr marca ou sinal; 
designar; fixar.

mar.ce.na.ri.a sf. Obras ou 
oficina de marceneiros.

mar.ce.nei.ro sm. Oficial que 
trabalha em madeira.

mar.cha sf. Ato de marchar; 
jornada; progresso; 
composição musical.

mar.chan.te sm. Negociante de 
gado para corte.

mar.char vi. Andar 
compassadamente; caminhar.

mar.che.ta.do adj. Embutido de 
lavores; matizado.

mar.che.tar vt. rel. Embutir; 
tauxiar; entremear.

mar.che.ta.ri.a sf. Arte de 
marchetar.

mar.ci.al adj. Bélico.
mar.co sm. Baliza; poste.
mar.ço sm. Terceiro mês do 

ano civil.
ma.ré sf. Fluxo e refluxo do 

mar; oportunidade.
ma.re.a.do adj. Enjoado em 

viagem por mar.
ma.re.a.gem sf. Ato ou efeito de 

marear, navegar.
ma.re.an.te sm. Homem do 

mar; navegante; marinheiro.
ma.re.ar vt. e i. Governar o 

navio; fazer enjoar.
ma.re.chal sm. Mais alta 

patente do Exército brasileiro, 
em tempo de guerra.

ma.re.jar vi. Ressumar; 
borbulhar; vt. gotejar.

ma.re.mo.to sm. Tremor de 
mar.

mar.far vt. Enfadar; aborrecer; 
desgostar; ofender.

mar.fim sm. Substância branca 
da presa do elefante.

mar.ga.ri.na sf. Substância 
alimentícia pastosa, usada 
como manteiga, composta 
especialmente de óleos 
vegetais.

mar.ge.ar vt. Seguir a margem 
de; ladear.

mar.gem sf. Orla; fímbria; beira; 
ensejo.

mar.gi.na.do adj. Que tem 
margem.

mar.gi.nal adj. Relativo 
à margem; que está à 
margem; ribeirinho; adj. e 
s2g. indivíduo à margem da 
sociedade ou da lei; bandido; 
adj. diz-se de produção 
artística fora dos padrões 
convencionais; produção 
alternativa.

mar.gi.na.li.zar vt. Tornar 
marginal; pôr à margem; 
isolar.

ma.ri.a-fu.ma.ça sf. Antigo trem 
cuja locomotiva era movida a 
vapor; s2g. pessoa que fuma 
em demasia.

ma.ri.a-mo.le sf. Doce de 
consistência esponjosa, 
preparado com clara de 
ovos, açúcar, coco e gelatina; 
planta prejudicial ao trigo; 
tipo de sapato macio e de 
sola fina.

ma.ri.a-vai-com-as-ou.tras 
s2g. Pessoa sem vontade, 
sem opinião, que se deixa 
influenciar pelos outros, 
seguindo-os em suas atitudes 
e opiniões.

ma.ri.cas sm. 2n. Homem 
efeminado, ou tímido, ou 
medroso.

ma.ri.do sm. Cônjuge do sexo 
masculino.

ma.ri.nha sf. O conjunto dos 
navios de guerra de um país; 
conjunto de navios; pintura 
ou desenho com temas 
marítimos; praia, margem; 
salina.

ma.ri.nha.gem sf. Tripulação 
de navio.

ma.ri.nhei.ro adj. Relativo à 
marinhagem; sm. indivíduo 
que trabalha a bordo; marujo.

ma.ri.nho adj. Do mar.
ma.ri.o.la sm. Moço de fretes; 

tratante.
ma.ri.o.la.gem sf. Vida de 

mariola; vadiagem.
ma.ri.o.lar vi. Fazer serviço de 

mariola; vadiar.
ma.ri.o.ne.te sf. Fantoche; 

bonifrate.
ma.ri.po.sa sf. Borboleta 

noturna.
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ma.ris.car vt. e i. Colher ou 
apanhar mariscos; procurar (o 
motorista de táxi) fregueses 
fora do seu ponto.

ma.ris.co sm. Nome comum 
dos moluscos comestíveis.

ma.ri.tal adj. Conjugal.
ma.ri.ti.cí.dio sm. Crime de 

mulher que mata o marido.
ma.rí.ti.mo adj. Do mar; naval; 

sm. marinheiro.
marketing sm. ingl. Conjunto 

de estudos e medidas 
econômicas que asseguram 
estrategicamente o 
lançamento e a sustentação 
de um produto ou serviço 
no mercado consumidor, 
garantindo o bom êxito 
comercial da iniciativa; 
mercadologia.

mar.man.jo sm. pop. Homem 
abrutalhado; rapaz crescido.

mar.me.la.da sf. Doce de 
marmelo; pechincha; 
negociata; mamata; coisa 
fácil de ser feita; conluio 
para empate ou vitória de 
conveniência; tapeação; 
tramoia.

mar.mi.ta sf. Panela de lata 
ou metal, com tampa, para 
transporte de comida.

mar.mi.tex sm. Embalagem 
de alumínio para 
acondicionamento de refeição 
que será entregue; refeição 
nele contida.

már.mo.re sm. Calcário 
composto, muito duro.

mar.mo.rei.ro sm. Oficial que 
trabalha em mármore.

mar.mó.reo adj. Relativo ou 
semelhante ao mármore.

mar.mo.ris.ta sm. Marmoreiro.
ma.ro.la sf. Agitação das ondas 

na superfície do mar.
ma.rom.bar vi. Procurar 

equilibrar-se; dissimular.
ma.rom.bei.ro adj. Que 

lisonjeia interessadamente.
ma.ros.ca sf. Trapaça; logro.
ma.ro.ta.gem sf. Ação própria 

de maroto.

ma.ro.te.ar vt. Levar vida de 
maroto, de tratante.

ma.ro.to adj. Brejeiro; 
malicioso; sm. indivíduo 
atrevido, audacioso.

mar.qui.se sf. Espécie de 
alpendre ou cobertura 
saliente, na parte externa de 
um edifício, destinada a servir 
de abrigo.

mar.ra.da sf. Cabeçada.
mar.rar vi. Dar marrada.
mar.re.ta sf. Malho e ferro.
mar.re.tar vt. Bater com 

marreta; pop. executar mal 
um serviço; bras. levar vida 
de marreteiro, mascatear.

mar.re.tei.ro sm. Pessoa que 
trabalha com marreta; pop. 
aquele que executa mal 
um serviço; bras. vendedor 
ambulante, mascate.

mar.rom adj. Castanho.
mar.ro.quim sm. Pele de cabra 

preparada e tingida.
mar.ru.á sm. Novilho não 

domesticado.
mar.se.lhe.sa sf. Hino nacional 

francês.
mar.su.pi.ais sm. pl. Animais 

mamíferos sem placenta, 
cujos filhotes nascem 
prematuros e vão para uma 
bolsa no baixo ventre da mãe, 
onde ficam até completar o 
seu desenvolvimento.

mar.su.pi.al adj.2g. Em forma 
de bolsa; pertencente ou 
relativo aos marsupiais.

mar.te.la.da sf. Pancada com 
martelo; fig. importunação.

mar.te.lar vt. Bater com 
martelo; fig. importunar.

mar.te.lo sm. Instrumento para 
bater pregos; ossinho do 
ouvido.

már.tir sm. Vítima; pessoa 
que sofre torturas ou morre 
em defesa de uma crença 
ou ideia.

mar.tí.rio sm. Sofrimento ou 
suplício de mártir; fig. trabalho 
penoso.

mar.ti.ri.zar vt. Afligir; 
atormentar; torturar.

ma.ru.ja sf. Marinhagem.
ma.ru.ja.da sf. Gente de mar; 

multidão de marujos.
ma.ru.jo sm. Marinheiro.
ma.ru.lha.da sf. Marulho.
ma.ru.lhar vi. agitar-se com 

violência (o mar); soar de 
modo semelhante ao barulho 
das ondas do mar.

ma.ru.lho sm. Movimento das 
ondas do mar e seu ruído.

mar.xis.mo sm. Doutrina dos 
filósofos alemães Karl Marx 
(1818-1883) e Friedrich 
Engels (1820-1895), 
baseada no materialismo 
dialético e desenvolvida por 
meio das teorias da luta de 
classes e da elaboração do 
relacionamento entre o capital 
e o trabalho, resultando daí a 
criação da teoria e da tática 
da revolução proletária.

mar.xis.mo-le.ni.nis.mo sm. O 
conjunto das ideias sociais, 
políticas e econômicas 
desenvolvidas pelo marxismo 
e pelo leninismo.

mar.zi.pã sm. Pasta de 
amêndoas e açúcar.

mas conj. Designativa de 
oposição; sm. dificuldade.

mas.car vt. Mastigar sem 
engolir; resmungar.

más.ca.ra sf. Disfarce usado no 
rosto nas folias de carnaval; 
proteção usada no rosto.

mas.ca.ra.da sf. Festa em que 
tomam parte pessoas com 
máscaras.

mas.ca.ra.do adj. Disfarçado; 
fingido; hipócrita.

mas.ca.rar vt. e p. Pôr máscara 
em; disfarçar(-se) ou assumir 
falsa aparência; encobrir; 
ocultar.

mas.ca.ri.lha sf. Máscara de 
meio rosto.

mas.ca.te sm. Vendedor 
ambulante de bugigangas; 
marreteiro.

mas.ca.te.ar vi. Fazer profissão 
de mascate; marretar.

mas.ca.va.do adj. Não refinado 
(falando-se de açúcar).
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mas.ca.vo adj. Mascavado.
mas.co.tar vt. Mascar.
mas.co.te sf. Fetiche destinado 

a dar sorte; boa sina.
mas.cu.li.ni.da.de sf. Virilidade.
mas.cu.li.ni.zar vt. Tornar 

masculino, másculo.
mas.cu.li.no adj. Do sexo 

masculino; varonil.
más.cu.lo adj. Masculino; viril.
mas.mor.ra sf. Prisão 

subterrânea; calabouço.
ma.so.quis.mo sm. Ter prazer, 

principalmente o sexual, com 
o próprio sofrimento.

mas.sa sf. Pasta formada pela 
mistura de farinha de trigo 
com um líquido; qualquer 
substância semelhante à 
massa; macarrão; quantidade 
de matéria de um corpo; 
multidão; povo; o público, 
o consumidor passivo, não 
crítico.

mas.sa.crar vt. Matar 
cruelmente; chacinar.

mas.sa.cre sm. Carnificina.
mas.sa.gem sf. Compressão 

metódica dos músculos com 
fins terapêuticos ou eróticos.

mas.sa.gis.ta s2g. Pessoa que 
faz massagens.

mas.si.fi.ca.ção sf. Nas 
sociedades, persuasão 
exercida pelos meios de 
comunicação de massa, 
especialmente a televisão, a 
fim de que o nível de vida, as 
reações e as condutas sejam 
padronizadas conforme os 
estereótipos transmitidos.

mas.su.do adj. Volumoso.
mas.tec.to.mi.a sf. Cirurgia em 

que a mama é extirpada.
mas.ti.ga.ção sf. Ato ou efeito 

de mastigar.
mas.ti.gar vt. Triturar com os 

dentes; morder.
mas.tim sm. Cão vigia de gado; 

fig. má-língua.
mas.to.don.te sf. Animal 

pré-histórico gigantesco, 
semelhante ao elefante; 
indivíduo muito corpulento.

mas.tre.ar vt. Pôr mastros em 
navio.

mas.tro sm. Pau a prumo em 
navios; haste onde se iça a 
bandeira.

mas.tru.ço sm. Planta 
medicinal com propriedades 
vermífugas.

ma.ta sm. Selva; floresta.
ma.ta-bor.rão sm. Papel poroso 

para secar tinta.
ma.ta.do adj. Malfeito; feito às 

pressas.
ma.ta.dor sm. O que mata; 

assassino; criminoso.
ma.ta.dou.ro sm. Lugar onde 

são abatidas as reses.
ma.ta.gal sm. Bosque grande e 

denso; mata cerrada.
ma.ta.lo.te sm. Marinheiro.
ma.ta-mou.ros sm.2n. 

Valentão.
ma.tan.ça sf. Ato de matar; 

mortandade; carnificina.
ma.ta-pi.o.lho sm. pop. Dedo 

polegar.
ma.tar vt. Privar de vida; 

gazetear; fazer depressa 
e mal.

ma.ta.ri.a sf. ou ma.ta.réu sm. 
Grande extensão de mata.

ma.te.jar vi. Andar pelo mato; 
cortar lenha.

ma.te.las.sê adj. Diz-se do 
tecido acolchoado em que as 
duas partes que o revestem 
e o recheio são presos por 
pespontos.

ma.te.má.ti.ca sm. Ciência que 
trata das propriedades das 
grandezas.

ma.te.má.ti.co adj. Da 
matemática; exato.

ma.té.ria sf. Substância 
corpórea; assunto; pop. pus.

ma.te.ri.al adj. Corpóreo; 
sm. o conjunto de objetos 
necessários a uma obra, etc.

ma.te.ri.a.li.da.de sf. Qualidade 
de material, bruteza; 
estupidez.

ma.te.ri.a.lis.mo sm. Sistema 
daqueles para os quais só 
existe matéria.

ma.te.ri.a.li.zar vt. Tornar 
material; manifestar sob 
forma visível.

ma.té.ria-pri.ma sf. Principal 
substância utilizada na 
fabricação de algo.

ma.ter.nal adj. Materno; sm. 
grau escolar ou escola 
frequentados por crianças 
com menos de quatro anos.

ma.ter.ni.da.de sf. Estado 
ou qualidade de ser mãe; 
estabelecimento hospitalar 
para mulheres que vão dar 
à luz.

ma.ter.no adj. De mãe; 
carinhoso; maternal.

ma.ti.lha sf. Grupo de cães de 
caça; súcia.

ma.ti.na sf. Madrugada; 
alvorada; pl. primeira parte 
da reza.

ma.ti.nal adj. Matutino.
ma.ti.nê sf. Espetáculo à tarde; 

vesperal.
ma.tiz sm. Graduação de cores; 

nuança; fig. cor política; 
facção.

ma.ti.zar vt. Dar matizes a; 
colorir; enfeitar; adornar.

ma.to sm. Terreno coberto de 
plantas silvestres; roça.

ma.tra.ca sf. Chocalho; 
zombaria; adj. tagarela.

ma.tra.que.ar vt. e i. Tocar 
matraca; apupar; vaiar.

ma.trei.ro adj. Astuto; sagaz.
ma.tri.ar.ca.do sm. 

Organização social e política 
em que a mulher exerce a 
autoridade preponderante.

ma.tri.cí.dio sm. Crime de 
matar a própria mãe.

ma.trí.cu.la sf. Ato de 
matricular, fazer inscrição.

ma.tri.cu.lar vt. e p. Inscrever 
ou inscrever-se.

ma.tri.mo.ni.al adj. Relativo a 
matrimônio, casamento.

ma.tri.mô.nio sm. Casamento.
ma.triz sf. Molde de fundição; 

lugar onde algo se forma ou 
gera; útero; cntramolde em 
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gesso para confecção dos 
moldes para cerâmica; fita 
ou CD com gravação sonora 
de que se pode tirar copias 
em série; estabelecimento 
comercial de que dependem 
as outras sucursais; casa 
matriz; sede; adj. principal; 
básico; que é fonte ou 
origem.

ma.tro.na sf. Mulher idosa, 
distinta, respeitável.

ma.tu.la sf. Súcia; corja; bras. 
farnel.

ma.tu.la.gem sf. Vadiagem; 
malandragem; bras. conjunto 
de matulas.

ma.tu.lão sm. Rapagão.
ma.tu.ra.ção sf. 

Amadurecimento; 
sazonamento.

ma.tu.ra.do adj. Sazonado; 
tornado maduro.

ma.tu.rar vt. Tornar maduro.
ma.tu.ra.ti.vo adj. Que ajuda a 

maturação.
ma.tu.ri.da.de sf. Madureza.
ma.tu.tar vi. Cismar; refletir; vt. 

meditar; cismar.
ma.tu.ti.no adj. Da manhã; sm. 

jornal que sai de manhã.
ma.tu.to adj. e sm. (Sujeito) 

ignorante e ingênuo; 
provinciano; caipira.

mau adj. Nocivo; imperfeito; 
funesto; perverso.

mau-ca.rá.ter s2g. Pessoa de 
má índole.

mau-o.lha.do sm. Capacidade 
que se atribui a certas 
pessoas de causarem mal-
estar ou desgraça àquele 
para quem olham com rancor 
ou cobiça; o efeito funesto 
dessa capacidade; quebranto.

mau.so.léu sm. Sepulcro, 
sepultura, túmulo luxuoso.

ma.vi.o.si.da.de sf. Suavidade.
ma.vi.o.so adj. Suave; 

harmonioso; terno.
ma.xi.des.va.lo.ri.za.ção sf. 

Elevada desvalorização da 
moeda efetivada de uma 
só vez.

ma.xi.la sf. Queixo; queixada.
ma.xi.lar adj. Da maxila.
má.xi.ma sf. Axioma.
má.xi.mo adj. Maior de todos; 

sm. o mais alto ou o maior.
ma.xi.xe sm. Espécie de 

batuque brasileiro.
ma.zan.za adj. Preguiçoso; 

indolente.
ma.ze.la sf. Ferida; 

enfermidade; mácula.
ma.zor.ca sf. Desordem.
ma.zor.ro adj. Preguiçoso.
ma.zur.ca sf. Dança polonesa.
me pron. pes. A mim; para mim.
me.a.da sf. Porção de fios 

dobados.
me.a.do adj. Que chegou ao 

meio; sm. o meio.
me.a.lha sf. Migalha.
me.a.lhei.ro sm. Cofre de 

economias; pecúlio.
me.an.dro sm. Rodeio; 

sinuosidade; fig. intriga.
me.an.te adj. Dividido ao meio.
me.ão adj. Mediano.
me.ar vt. e i. Dividir ao meio.
me.câ.ni.co adj. Maquinal; 

sm. o que trabalha com 
máquinas.

me.ca.nis.mo sm. Estrutura de 
máquina; organismo.

me.ca.ni.zar vt. Transformar ou 
substituir o trabalho manual 
por máquinas apropriadas.

me.ce.nas sm. Protetor de 
artistas e intelectuais; 
patrocinador generoso; 
protetor das letras, ciências e 
artes ou dos artistas e sábios.

me.cha sf. Rastilho; porção.
me.da sf. Montão; feixe.
me.da.lha sf. Condecoração.
me.da.lhão sm. Medalha 

grande; pop. homem 
importante, de notoriedade.

mé.dia sf. Resultado da 
divisão da soma de 
diferentes quantidades pelo 
número destas; proporção 
intermediária; quantidade 

constante entre as que 
aumentam ou diminuem; 
nota mínima exigida para 
aprovação; pop. café com 
leite; fazer média: procurar 
agradar; criar para si uma boa 
situação junto a alguém, a um 
grupo, etc., pretendendo tirar 
proveito.

me.di.a.ção sf. Intervenção.
me.di.a.dor sm. Intermediário.
me.di.a.nei.ro adj. e sm. 

mediador; intermediário.
me.di.a.no adj. Que está entre 

dois extremos; medíocre.
me.di.an.te prep. Por meio de.
me.di.ar vt. Dividir ao meio; 

estar no meio.
me.di.a.to adj. Indireto.
me.di.ca.ção sf. Tratamento 

terapêutico.
me.di.ca.men.tar vt. Dar 

medicamento, remédio.
me.di.ca.men.to sm. Remédio.
me.di.ção sf. Medida.
me.di.car vt. Tratar com 

medicamentos; curar.
me.di.cá.vel adj. Que pode ser 

medicado.
me.di.ci.na sf. Ciência de curar 

ou atenuar doenças.
mé.di.co sm. O que exerce 

a medicina; esculápio; 
facultativo.

mé.di.co-le.gis.ta sm. O que 
se dedica à medicina legal; 
legista.

me.di.da sf. Grau; bitola; 
sisudez; providência.

me.di.dor adj. e sm. Que, ou 
aquele que mede.

mé.dio adj. Que está no meio.
me.dí.o.cre sm. O que tem 

pouco merecimento.
me.di.o.cri.da.de sf. Qualidade 

de medíocre, insignificância.
me.dir vt. Determinar a 

grandeza, etc.; vp. rivalizar.
me.di.ta.bun.do adj. Pensativo.
me.di.ta.ção sf. Ato de meditar, 

refletir, pensar; contemplação 
religiosa.
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me.di.tar vt. e i. Fazer 
meditação; refletir; pensar.

me.do sm. Receio; temor.
me.do.nho adj. Horrendo.
me.drar vt. e i. Crescer; 

desenvolver-se; prosperar.
me.dro.so adj. Tímido.
me.du.la sf. A parte mais íntima; 

substância mole e gordurosa 
do interior dos ossos; tutano.

me.ei.ro adj. Para ser dividido 
ao meio; que pode ser partido 
em duas partes iguais; que 
tem direito à metade dos 
bens; sm. aquele que planta 
em terreno alheio, dividindo o 
produto das plantações com o 
dono das terras.

me.fis.to.fé.li.co adj. Diabólico.
me.ga.fo.ne sm. Alto-falante; 

porta-voz.
me.ga.hertz sm. Unidade de 

medida de frequência igual a 
um milhão de hertz.

me.ga.lo.ma.ni.a sf. Mania de 
grandeza ou poder.

me.ga.ló.po.le sf. Grande 
metrópole; grande cidade.

me.ga.ton sm. Unidade de 
medida empregada para 
avaliar a energia que se 
desprende numa explosão 
nuclear (1015 calorias).

me.ge.ra sf. Mulher de mau 
gênio; mãe desnaturada.

mei.a sf. Peça para cobertura 
do pé ou da perna.

mei.a-cal.ça sf. Meia feminina 
que vai até à cintura.

mei.a-en.tra.da sf. Ingresso 
para cinema, teatro, show 
vendido pela metade do 
preço.

mei.a-es.ta.ção sf. Os dias do 
ano que não são nem muito 
quentes nem muito frios; loc. 
adv. de meia estação: roupa, 
moda, etc. adequadas à 
meia-estação.

mei.a-i.da.de sf. A idade dos 30 
aos 50 anos; a Idade Média.

mei.a-lu.a sf. Semicírculo; a 
lua em quarto crescente ou 
minguante.

mei.a-luz sf. Penumbra; pouca 
claridade.

mei.a-noi.te sf. As 24 horas.
mei.a-ti.ge.la el. sf. us. na loc. 

adj. De meia tigela: sem valor; 
sem importância; ordinário; 
medíocre; porcaria.

mei.a-vol.ta sf. Movimento de 
corpo que coloca as costas 
para o local que estava à 
frente; movimento militar de 
ordem, executado por uma 
tropa, em marcha ou parada, 
para marchar ou posicionar-
se na direção oposta.

mei.go adj. Afetuoso; carinhoso; 
suave.

mei.gui.ce sf. Afabilidade.
mei.o sm. Centro; condição; 

expediente; pl. recursos; adv. 
quase; adj. médio.

mei.o-di.a sm. As 12 horas.
mei.o-fi.o sm. Sequência 

de pedras que rematam a 
calçada.

mei.o-tem.po sm. Entretempo; 
ínterim; cada uma das duas 
partes em que se divide uma 
partida.

mei.o-ter.mo sm. Moderação, 
comedimento; ecletismo.

mel sm. Substância que as 
abelhas extraem das flores; 
fig. doçura; gostosura.

me.la.ço sm. Fase da 
cristalização do açúcar.

me.la.do sm. Calda de cana-
de-açúcar.

me.lan.co.li.a sf. Tristeza 
mórbida, profunda.

me.lan.có.li.co adj. Que tem 
melancolia; triste.

me.lão sm. Fruto comestível.
me.lar vt. Adoçar com mel, dar 

cor de mel.
me.le.ca sf. Secreção nasal 

ressecada; interj. coisa 
ruim; indic. aborrecimento, 
desapontamento, desagrado, 
reprovação.

me.lhor adj. Mais do que bom; 
adv. de modo preferível; sm. 
o que há de mais excelente.

me.lho.ra sf. Ato de melhorar.
me.lho.ra.men.to sm. Melhora.

me.lho.rar vt. Tornar melhor; 
aperfeiçoar; vi. prosperar.

me.lho.ri.a sf. Prosperidade.
me.li.an.te sm. Malandro; vadio; 

trapaceiro.
me.lí.flu.o adj. Doce; 

harmonioso; suave.
me.lin.drar vt. Magoar.
me.lin.dre sm. Escrúpulo.
me.lin.dro.so adj. Delicado; 

mimoso; suscetível; arriscado, 
perigoso.

me.lo.di.a sf. Série de sons que 
formam um canto.

me.lo.di.ar vt. Modular com 
melodias, com suavidade.

me.ló.di.co adj. Que contém 
melodia; melodioso.

me.lo.di.o.so adj. Cheio de 
melodia; suave.

me.lo.dra.ma sm. Peça 
dramática de sentimentos e 
situações violentas.

me.lo.so adj. Doce; 
afetadamente delicado.

mel.ro sm. Pássaro preto.
mem.bra.na sf. Película.
mem.bra.no.so adj. Que tem 

membranas.
mem.bro sm. Apêndices 

externos e móveis do corpo 
animal; indivíduo que faz 
parte de uma corporação.

me.mo.ran.do adj. Memorável; 
sm. comunicação ou aviso 
por escrito; impresso 
comercial menor que a carta, 
usado para comunicações 
breves.

me.mo.rar vt. Recordar.
me.mo.rá.vel adj. Notável.
me.mó.ria sf. Recordação.
me.mo.ri.al sm. Petição escrita; 

memórias; monumento 
comemorativo.

me.mo.ri.ar vt. Inscrever.
me.mo.ri.o.so adj. De grande 

memória.
me.mo.ri.zar vt. Guardar de 

memória; decorar.
men.ção sf. Citação; referência; 

alusão.
men.ci.o.nar vt. Referir; narrar; 

relatar; aludir.
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men.di.cân.cia ou men.di.ci.
da.de sf. Vida de mendigo.

men.di.can.te adj. e s2g. Que, 
ou pessoa que mendiga, que 
pede esmola.

men.di.gar vt. Pedir por 
esmola; vi. pedir esmolas.

men.di.go sm. Pedinte.
me.ne.ar vt. Abanar; saracotear; 

oscilar.
me.nei.o sm. Movimento de 

corpo; gesto; manejo.
me.ni.na sf. Criança do sexo 

feminino; mocinha.
me.ni.ni.ce sf. Idade ou 

qualidade de menino; 
infância.

me.ni.no sm. Criança do sexo 
masculino, inexperiente; 
tratamento carinhoso; garoto; 
guri.

me.nis.co sm. Vidro lenticular; 
cartilagem na articulação do 
fêmur com a tíbia.

me.nor adj. Mais pequeno; 
inferior; sm. o que ainda não 
atingiu a idade legal.

me.no.ri.da.de sf. Idade, estado 
de menor.

me.nos adv. Em grau inferior; 
prep. exceto.

me.nos.ca.bar vt. Depreciar.
me.nos.ca.bo sm. Desdém.
me.nos.pre.zar vt. Desdenhar.
me.nos.pre.zo sm. Desdém.
men.sa.gei.ro sm. Portador de 

mensagem.
men.sa.gem sf. Recado ou 

notícia verbal; comunicação; 
complexo das ideias de uma 
obra ou autor.

men.sal adj. Que dura um mês.
men.sa.li.da.de sf. Soma de 

dinheiro relativa a um mês.
men.sá.rio sm. Publicação 

periódica mensal.
mens.tru.a.ção sf. Fluxo 

sanguíneo e periódico nas 
mulheres.

mens.tru.ar vi. Ter o mênstruo.
mêns.tru.o sm. Menstruação.
men.su.rar vt. Medir.
men.tal adj. Relativo à mente.

men.ta.li.da.de sf. Qualidade 
de mental; a mente.

men.tá.rio sm. Inventário.
men.te sf. Entendimento; 

intelecto; imaginação.
men.te.cap.to adj. Idiota.
men.ti.do adj. Ilusório; vão.
men.tir vi. Iludir; dizer mentiras; 

vt. enganar.
men.ti.ra sf. Falsidade; ilusão.
men.ti.ro.la sf. Mentira 

inofensiva; peta.
men.ti.ro.so adj. e sm. Falso; 

enganoso; enganador.
men.to sm. Queixo.
men.tor sm. Pessoa que 

aconselha, ou orienta outra.
me.nu sm. Cardápio.
mer.ca.de.jar vi. Comerciar.
mer.ca.do sm. Lugar onde se 

vendem gêneros alimentícios; 
comércio; centro comercial.

mer.ca.dor sm. Negociante.
mer.ca.do.ri.a sf. Aquilo que é 

objeto de comércio.
mer.can.te adj. Relativo ao 

comércio ou ao movimento 
comercial (navio mercante, 
marinha mercante).

mer.can.til adj. Relativo 
a mercadores ou a 
mercadorias; comercial.

mer.can.ti.lis.mo sm. Postura 
econômica assumida pelos 
países absolutistas do séc. 
XVI ao séc. XVII, sustentada 
pela aquisição de metais 
preciosos, pelo superávit 
comercial, pelo estímulo à 
produção manufaturada e 
pela exploração de colônias.

mer.cê sf. Favor; graça; 
benefício; preço ou 
recompensa de trabalho; 
prêmio por bons serviços; 
à mercê de: conforme a 
vontade de; ao capricho de; 
mercê de: graças a; Vossa 
Mercê: antigo tratamento 
a pessoas de cerimônia, 
reduzido a vossemecê, 
vosmecê, você, cê.

mer.ce.a.ri.a sf. Armazém de 
gêneros alimentícios.

mer.ce.ei.ro sm. Dono de 
mercearia; tendeiro.

mer.ce.ná.rio adj. e sm. 
(Indivíduo) que trabalha por 
saldo ajustado; interesseiro.

mer.cú.rio sm. Elemento 
químico; azougue; planeta 
mais próximo do Sol (inic. 
maiúsc.).

mer.cu.ro.cro.mo sm. 
Antisséptico local e germicida 
de cor vermelho-esverdeada.

me.re.ce.dor adj. Que tem 
merecimento; digno.

me.re.cer vt. e i. Digno de 
fazer jus a.

me.re.ci.do adj. Devido; justo.
me.re.ci.men.to sm. 

Importância; mérito; aptidão; 
valor.

me.ren.da sf. Lanche.
me.ren.dar vi. Comer a 

merenda.
me.re.trí.cio sm. Prostituição.
me.re.triz sf. Mulher pública; 

prostituta.
mer.gu.lhar vt. Afundar; imergir; 

vi. ficar coberto por água.
mer.gu.lho sm. Ato de 

mergulhar.
me.ri.di.a.no sm. Círculo 

imaginário que passa pelos 
polos; adj. referente ao 
meio-dia.

me.ri.di.o.nal adj. Que fica ao 
sul; austral.

me.ri.tís.si.mo adj. De 
grande mérito, muito digno; 
digníssimo; tratamento dado 
principalmente a juízes de 
direito.

mé.ri.to sm. Merecimento.
me.ri.tó.rio adj. Que merece.
me.ro adj. Simples; sem 

mistura, sem mescla.
mês sm. O espaço de trinta 

dias; a duodécima parte 
do ano.

me.sa sf. Móvel de superfície 
lisa; fig. comida; em jogos, a 
quantia que se põe na mesa.

me.sa.da sf. Quantia que 
se paga ou dá por mês; 
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mensalidade; valor dado 
pelos pais aos filhos, 
mensalmente.

me.sa-re.don.da sf. Reunião 
de pessoas entendidas ou 
competentes que discutem ou 
deliberam sobre determinado 
assunto em igualdade de 
condições.

mes.cla sf. Mistura.
mes.cla.do adj. Variegado.
mes.clar vt. Misturar.
mes.mi.ce sf. Ausência de 

variedade ou de progresso; 
marasmo.

mes.mo pron. indef. Igual; 
idêntico; sm. a mesma coisa; 
adv. precisamente.

mes.qui.nha.ri.a sf. 
Insignificância; mesquinhez.

mes.qui.nho adj. Insignificante; 
infeliz; avarento.

mes.qui.ta sf. Templo dos 
maometanos.

mes.se sf. Colheita; seara.
mes.si.as sm. O redentor 

prometido pelos profetas.
mes.ti.ça.gem sf. Cruzamento 

de raças.
mes.ti.ço adj. e sm. De raça 

mista.
mes.tra sf. Mulher que ensina; 

adj. principal.
mes.tre sm. Homem que 

ensina; artífice, em relação 
aos seus ofícios; chefe de 
fábrica.

mes.tre-cu.ca sm. Cozinheiro.
mes.tre-de-ar.mas sm. 

Professor de esgrima.
mes.tre-de-ce.ri.mô.ni.as sm. 

Mestre-sala.
mes.tre-de-o.bras sm. Aquele 

que dirige os operários de 
uma construção.

mes.tre-sa.la sm. ant. 
Empregado da casa real 
que dirigia o cerimonial; 
pessoa que dirige bailes e 
festas, recepcionando os 
convidados; mestre-de-
cerimônias; bras. figurante 
que, nas escolas de samba, 
faz par com a porta-bandeira.

mes.tri.a sf. Perícia; maestria.
me.su.ra sf. Cortesia reverente.
me.su.ra.do adj. Mesureiro.
me.su.rei.ro adj. Que gosta de 

fazer mesuras.
me.ta sf. Alvo; mira; limite.
me.ta.de sf. Cada uma das 

duas partes iguais em que se 
divide um todo; meio.

me.tá.fo.ra sf. Emprego da 
palavra em sentido figurado.

me.tal sm. Substância simples, 
brilhante e dúctil; fig. dinheiro.

me.tá.li.co adj. De metal.
me.ta.lin.gua.gem sf. Utilização 

da linguagem para falar dela 
própria, do código.

me.ta.lur.gi.a sf. Arte de extrair 
os metais dos minerais; arte 
de trabalhar e purificar os 
metais.

me.ta.lúr.gi.co adj. Relativo à 
metalurgia; sm. profissional 
que exerce a metalurgia.

me.ta.mor.fo.se sf. Mudança 
considerável.

me.ta.nol sm. Álcool formado 
na destilação da madeira; 
líquido incolor, com cheiro 
etílico, usado como solvente.

me.te.di.ço adj. Intrometido.
me.te.o.ri.to sm. Corpo que 

provém do espaço sideral.
me.te.o.ro sm. Qualquer 

fenômeno atmosférico, como 
chuva, vento, arco-íris, raio; 
meteorito que na atmosfera 
se aquece e se torna 
luminoso, estrela cadente.

me.te.o.ro.lo.gi.a sf. Ciência 
que estuda os fenômenos 
atmosféricos e suas 
atividades e movimentação; 
pop. previsão do tempo.

me.ter vt. Introduzir; pôr; incluir; 
guardar.

me.ti.cu.lo.so adj. Escrupuloso.
me.ti.do adj. Intrometido.
me.tó.di.co adj. Comedido.
me.to.di.zar vt. Tornar 

metódico; regularizar; 
ordenar.

mé.to.do sm. Processo; 
maneira; ordem; prudência.

me.to.do.lo.gi.a sf. Tratado dos 
métodos.

me.tra.lha.do.ra sf. Arma de 
fogo automática.

me.tra.lhar vt. Fazer fogo de 
metralhadora contra.

mé.tri.ca sf. Arte de medição 
de versos.

mé.tri.co adj. Relativo ao metro 
ou à metrificação.

me.tri.fi.car vt. Pôr em verso 
medido.

me.tro sm. Unidade 
fundamental das medidas 
lineares.

me.trô sm. Red. de (trem) 
metropolitano.

me.tró.po.le sf. Cidade 
principal; capital; grande 
cidade; nação em relação às 
suas colônias.

me.tro.po.li.ta.no adj. Relativo 
a metrópole; sm. sistema 
de transporte urbano, 
especialmente subterrâneo; 
metrô.

me.tro.vi.á.rio adj. Relativo a 
metrô; adj. e sm. (profissional) 
que trabalha no metrô.

meu pron. poss. De mim; 
próprio a mim.

me.xe.di.ço adj. Inquieto.
me.xe.dor adj. e sm. Que, ou o 

que gosta de mexer.
me.xer vt. e i. Movimentar; 

agitar; revolver; tocar.
me.xe.ri.ca sf. Tangerina.
me.xe.ri.car vt. e i. Enredar.
me.xe.ri.co sm. Enredo; intriga; 

bisbilhotice; diz-que-diz-que; 
fofoca.

me.xe.ri.quei.ro sm. Intrigante.
me.xi.da sf. Confusão; 

desordem; rebuliço.
me.za.ni.no sm. Andar pouco 

elevado, entre dois andares 
altos; janela desse andar; 
janela de porão; espécie de 
andar erguido no pé-direito.

me.zi.nha (é) sf. Remédio 
caseiro.

MG Sigla do estado de Minas 
Gerais.
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mi sm. Terceira nota musical na 
escala de dó.

mi.a.do sm. A voz do gato.
mi.ar vi. Dar, soltar miados.
mi.as.ma sf. Exalação pútrida.
mi.ca sf. Grupo de minerais 

de brilho metálico e que se 
fundem em lâminas delgadas.

mi.ca.gem sf. Careta.
mi.can.te adj. Brilhante.
mic.ção sf. Ato de urinar.
mi.chê sm. A ação de se 

prostituir; o preço pago à 
prostituta.

mi.co sm. Espécie de macaco.
mi.co.se sf. Afecção provocada 

por fungos.
mi.cro sm. A milésima parte 

do milímetro; mícron; 
forma reduzida de 
microcomputador.

mi.cró.bio sm. Designação 
comum a diversos seres que 
pertencem às categorias de 
vírus, bactérias, protozoários, 
etc.; ser microscópico 
capaz de produzir doenças 
nos animais e no homem, 
e causar fermentação e 
putrefação; germe.

mi.cro.ci.rur.gi.a sf. Cirurgia 
que se realiza com o auxílio 
de microscópio especial, 
que permite ver ampliadas 
estruturas muito pequenas; 
operação de pequena monta, 
realizada com instrumental 
menos complexo e que não 
requer internação hospitalar 
pós-operatória.

mi.cro.com.pu.ta.dor sm. Em 
informática, computador de 
pequeno porte, no qual a 
unidade de processamento 
é constituída por um único 
circuito integrado.

mi.cro.e.co.no.mi.a sf. Ramo 
da ciência econômica que 
estuda as relações entre 
unidades específicas, 
levando em consideração 
a análise pormenorizada 
do comportamento dessas 
unidades.

mi.cro.fil.mar vt. Fotografar em 
microfilme.

mi.cro.fil.me sm. Fotografia 
muito reduzida, positiva ou 
negativa, em filme.

mí.cron sm. Milésima parte do 
milímetro.

mi.cro-ô.ni.bus sm. Veículo 
de transporte coletivo, menor 
que o comum, utilizado, em 
geral, como ônibus a serviço 
de escolas, empresas, 
aeroportos, etc.

mi.cror.ga.nis.mo ou mi.cro-
or.ga.nis.mo sm. Organismo 
de dimensões microscópicas; 
micróbio.

mi.cros.có.pi.co adj. 
Pequeniníssimo.

mi.cros.có.pio sm. Instrumento 
óptico que aumenta objetos 
de dimensão muito pequena.

mic.tó.rio sm. Lugar onde se 
urina; adj. que promove a 
micção; diurético.

mí.di adj. e s2g. Roupa 
feminina (vestido, saia ou 
calça) que atinge a altura da 
canela.

mí.dia sf. Os meios de 
comunicação (a imprensa 
falada e escrita); setor de 
uma agência de propaganda 
que planeja e coordena a 
veiculação de anúncios, 
filmes, cartazes, etc.

mi.ga.lha sf. Pequena porção.
mi.ga.lhar vt. Esmigalhar.
mi.gar vt. Partir em migalhas.
mignon adj. fr. Delicado; miúdo.
mi.gra.ção sf. Passagem de um 

país para outro.
mi.gra.tó.rio adj. Relativo à 

migração.
mil num. Dez vezes cem; 

muitíssimo.
mi.la.gre sm. Ato do poder 

divino; maravilha.
mi.la.gro.so adj. Que faz 

milagres; maravilhoso.
mi.le.ná.rio adj. De mil; que 

tem mil anos.
mi.lê.nio sm. Período de mil 

anos.
mi.lé.si.mo num. Cada uma das 

mil partes em que se pode 
dividir um todo.

mi.lha sf. Medida itinerária 
inglesa: 1609 m; milha 
marítima 1852 m.

mi.lhão sm. Unidade 
equivalente a mil milhares.

mi.lhar sm. Mil unidades; um 
grande número.

mi.lha.ral sm. Terreno semeado 
de milho.

mi.lhei.ro sm. Grupo de mil; 
milhar.

mi.lho sm. Planta gramínea, e o 
respectivo grão.

mi.lí.cia sf. Arte militar; os 
militares.

mi.lí.me.tro sm. A milésima 
parte do metro.

mi.li.o.ná.rio adj. e sm. Que, 
ou aquele que tem milhões; 
riquíssimo.

mi.li.tan.te adj. Que milita ou 
luta por algum partido, credo, 
etc.; que está no exercício; 
ativo; atuante.

mi.li.tar adj. Relativo à guerra; 
bélico; relativo ao exército; 
sm. soldado; vt. lutar; 
combater; int. ser soldado; 
ser membro de um partido.

mi.li.ta.ris.mo sm. Predomínio 
dos militares no governo de 
uma nação.

mi.li.ta.ri.zar vt. Tornar militar; 
dar feição militar.

mil-réis sm. Antiga unidade 
monetária do Brasil, 
substituída em 1942 pelo 
cruzeiro.

mi.mar vt. Amimar; exprimir por 
mímica.

mi.me.o.gra.far vt. Tirar cópias 
utilizando o mimeógrafo.

mi.me.ó.gra.fo sm. Aparelho 
para copiar desenhos e textos 
feitos em estêncil.

mí.mi.ca sf. Gesticulação.
mí.mi.co adj. Relativo à mímica.
mi.mo sm. Presente delicado; 

regalo; carinho.
mi.mo.se.ar vt. Amimar; tratar 

com mimo.
mi.mo.so adj. Que tem mimo; 

delicado.
mi.na sf. Escavação para 

extração de minerais; jazida; 
cavidade cheia de pólvora; 

M-N-O.indd   184 17.02.09   09:34:25



M

185

minar • mister

engenho bélico camuflado; 
negócio muito lucrativo; 
nascente, fonte; mulher 
que sustenta o amante; gír. 
garota, menina, namorada.

mi.nar vt. Abrir minas; solapar; 
vi. difundir-se; brotar, fluir.

min.di.nho adj. e sm. Diz-se do, 
ou o dedo mínimo.

mi.nei.ro adj. Relativo a minas; 
de Minas Gerais; sm. o 
habitante de Minas Gerais; 
dono ou trabalhador das 
minas.

mi.ne.ra.ção sf. Exploração 
de minas.

mi.ne.ral adj. Em que há minas; 
sm. corpo inorgânico que se 
extrai da terra.

mi.ne.rar vt. Explorar minas; 
extrair de minas.

mi.né.rio sm. Substância 
mineral.

min.gau sm. Papa de farinha.
min.go.las sm. Avarento.
mín.gua sf. Falta; escassez; 

insuficiência do indispensável.
min.gua.do adj. Falto do 

necessário; escasso.
min.guan.te adj. Que míngua; 

adj. e sm. diz-se da, ou a fase 
da Lua que sucede à cheia.

min.guar vi. Escassear.
min.gui.nho adj. e sm. 

Mindinho.
mi.nho.ca sf. Verme que vive 

em galerias no solo.
mí.ni s2g. Roupa feminina, saia 

ou vestido, acima do joelho; 
adj. muito pequeno; diz-se de 
saia ou vestido curtos.

mi.ni.a.tu.ra sf. Qualquer coisa 
em ponto pequeno; obra de 
arte delicada e em pequenas 
dimensões.

mi.ni.des.va.lo.ri.za.ção sf. 
Desvalorização mínima, muito 
pequena.

mí.ni.ma sf. Nota musical.
mí.ni.mo adj. Que é menor; 

insignificante.
mi.nis.sai.a sf. Saia acima do 

joelho.
mi.nis.té.rio sm. Ofício; cargo; 

Secretaria de Estado.

mi.nis.tran.te adj. e s2g. 
Que, ou pessoa que exerce 
ministério ou cargo.

mi.nis.trar vt. Fornecer; prestar; 
conferir.

mi.nis.tro sm. O que 
desempenha alguma função; 
Secretário de Estado; 
sacerdote.

mi.no.ra.ção sf. Diminuição.
mi.no.rar vt. Diminuir; suavizar; 

abrandar.
mi.no.ri.a sf. Inferioridade em 

número.
mi.no.ri.da.de sf. Menoridade.
mi.nú.cia sf. Insignificância.
mi.nu.ci.o.so adj. Que se 

ocupa de minúcias.
mi.nu.dên.cia sf. Minúcia.
mi.nu.den.ci.o.so adj. 

Minucioso.
mi.nu.ir vt. Diminuir.
mi.nús.cu.lo adj. Miúdo; 

pequeno; insignificante.
mi.nu.ta sf. Rascunho; nos 

restaurantes, prato preparado 
na hora.

mi.nu.tar vt. Fazer minuta.
mi.nu.to sm. Sexagésima parte 

de uma hora ou de um grau; 
instante; adj. muito pequeno.

mi.o sm. Miado.
mi.o.cár.dio sm. Músculo do 

coração.
mi.o.lei.ra sf. Juízo.
mi.o.lo sm. Parte do pão 

contida entre as côdeas; 
razão; juízo.

mí.o.pe adj. e s2g. Que, ou 
quem sofre de miopia; que 
tem pouca perspicácia, ideias 
curtas.

mi.o.pi.a sf. Deficiência 
visual que dificulta a visão 
de objetos situados a 
distância; vista curta; falta de 
perspicácia; ideias curtas.

mi.ra sf. Peça na arma de fogo 
para dirigir a pontaria; alvo.

mi.ra.bo.lan.te adj. 
Espalhafatoso; maravilhoso.

mi.ra.cu.lo.so adj. Milagroso.
mi.ra.dou.ro sm. Mirante.

mi.ra.gem sf. Ilusão.
mi.ran.te sm. Ponto elevado 

de onde se descortina o 
horizonte.

mi.rar vt. Fixar a vista em, 
tomar como alvo.

mi.rí.fi.co adj. Maravilhoso.
mi.rim adj. Pequeno.
mir.ra.do adj. Seco; definhado.
mir.rar vt. Tornar seco, magro; 

definhar; consumir.
mi.san.tro.po sm. A quem 

aborrece o trato dos homens.
mis.ce.lâ.nea sf. Compilação 

de várias peças literárias; 
confusão.

mis.cí.vel adj. Que se pode 
misturar, mesclar.

mi.se.ra.ção sf. Compaixão; dó.
mi.se.ran.do adj. Deplorável.
mi.se.rá.vel adj. Digno de 

compaixão; avarento; sm. 
indigente; pedinte.

mi.sé.ria sf. Pobreza extrema; 
lástima; avareza.

mi.se.ri.cór.dia sf. Compaixão.
mi.se.ri.cor.di.o.so adj. 

Compassivo; indulgente.
mí.se.ro adj. Miserável; 

desgraçado; escasso.
mis.sa sf. Ritual com que a 

Igreja celebra o sacrifício de 
Jesus Cristo.

mis.são sf. Ato de enviar ou de 
ser enviado.

mis.se sf. Moça classificada em 
primeiro lugar em concursos 
de beleza e noutros; mulher 
muito bonita.

mís.sil adj. Próprio para ser 
arremessado; sm. engenho 
lançado com o objetivo de 
alcançar um alvo; projétil de 
longo alcance.

mis.si.o.ná.rio sm. Apóstolo; 
propagandista.

mis.si.va sf. Carta, bilhete.
mis.si.vis.ta sm. O que escreve 

ou leva missivas.
mis.ter sm. Emprego; ofício; 

ocupação; comissão; intuito; 
propósito; meta; necessidade; 
urgência; aquilo que é 
necessário ou forçoso.

M-N-O.indd   185 17.02.09   09:34:26



M

186

mistério • modificar

mis.té.rio sm. Objeto de fé 
religiosa; enigma.

mis.te.ri.o.so adj. Enigmático; 
inexplicável; complicado.

mís.ti.ca sf. Vida contemplativa, 
espiritual.

mís.ti.co adj. Que trata da vida 
espiritual.

mis.ti.fi.ca.ção sf. Logro.
mis.ti.fi.ca.dor adj. e sm. Que, 

ou o que mistifica.
mis.ti.fi.car vt. Abusar da 

credulidade; lograr.
mis.to adj. Misturado; sm. 

mistura.
mis.to-quen.te sm. Sanduíche 

quente, preparado com queijo 
e presunto.

mis.tu.ra sf. Conjunto de coisas 
diferentes.

mis.tu.ra.da sf. Confusão.
mis.tu.ra.do adj. Confundido.
mis.tu.rar vt. Juntar coisas 

diferentes; reunir.
mí.ti.co adj. Fabuloso.
mi.ti.ga.ção sf. Alívio.
mi.ti.gar vt. Suavizar.
mi.to sm. Passagem de fábula; 

narrativa alegórica; lenda; 
enigma; quimera.

mi.to.lo.gi.a sf. Tratado dos 
mitos; história dos deuses e 
heróis da Antiguidade.

mi.tra sf. Barrete alto e cônico 
do bispo; fig. dignidade 
episcopal.

mi.u.ça.lha sf. Pequena porção; 
bando de crianças.

mi.u.da.gem sf. Porção de 
coisas miúdas.

mi.u.de.ar vt. Esmiuçar.
mi.u.de.za sf. Qualidade 

de miúdo; pl. minúcias; 
quinquilharia.

mi.ú.do adj. Muito pequeno; 
minucioso; circunstanciado.

mix sm. Mistura; mescla.
mi.xa.gem sf. Em cinema e 

televisão, operação que 
consiste em inserir, em uma 
só faixa sonora, os sons de 
outras faixas de diálogos, 
músicas, ruídos, etc.

mi.xa.ri.a sf. Coisa sem valor; 
insignificância; bagatela.

mi.xo ou mi.xe adj. 
Insignificante; pequeno; de 
má qualidade; desanimado.

mi.xór.dia sf. Embrulhada.
mi.xu.ru.ca adj. Insignificante; 

pequeno; de má qualidade; 
de pouco ou nenhum valor; 
mixe.

mne.mô.ni.co adj. Relativo 
à memória; fácil de reter 
na memória; que ajuda a 
memória.

mó sf. Pedra de moinho.
mo.a.gem sf. Ação ou efeito 

de moer; a porção moída; 
moedura.

mó.bil adj. Móvel; sm. motor; 
causa; razão.

mó.bi.le sm. Escultura 
confeccionada em material 
leve, suspensa no ar por fios, 
mudando de posição quando 
impelida pelo vento; objeto de 
decoração colocado no teto.

mo.bí.lia sf. Os móveis de 
uma casa.

mo.bi.li.ar vt. Guarnecer de 
móveis.

mo.bi.li.á.rio sm. Conjunto de 
móveis; mobília.

mo.bi.li.da.de sf. Faculdade de 
mover-se; constância.

mo.bi.li.zar vt. Fazer passar 
do estado de paz para o de 
guerra; dar movimento a.

mo.ça sf. Mulher jovem.
mo.ção sf. Movimento; 

comoção; proposta.
mo.cas.sim sf. Sapato esporte 

masculino ou feminino.
mo.chi.la sf. Mala que os 

soldados levam às costas; 
saco de viagem.

mo.cho adj. Sem chifres; sm. 
ave de rapina, noturna.

mo.ci.da.de sf. Juventude.
mo.ço adj. Jovem; juvenil; sm. 

rapaz.
mo.co.tó sm. Pata de bovino 

sem o casco, usada como 
alimento.

mo.da sf. Maneira; uso geral; 
modinha; cantiga

mo.da.li.da.de sf. Modo de ser; 
aspecto; espécie; restrição; 
condição.

mo.de.la.ção sf. Ação de 
modelar; amoldar; ajustar.

mo.de.la.gem sf. Operação ou 
arte de modelar.

mo.de.lar vt. Fazer modelo ou 
molde; dar forma.

mo.de.lo sm. Figura ou imagem 
para ser imitada; tipo; molde; 
arquétipo.

mo.dem sm. Aparelho que 
conecta um computador 
a uma linha telefônica, 
permitindo a comunicação 
com um ou mais 
computadores.

mo.de.ra.ção sf. Comedimento; 
virtude de permanecer na 
exata medida.

mo.de.ra.do adj. Comedido; 
prudente.

mo.de.ra.dor adj. Que modera.
mo.de.rar vt. Conter nos limites 

convenientes; refrear.
mo.der.nar vt. Modernizar.
mo.der.ni.ce sf. Apego a coisas 

modernas, atuais.
mo.der.nis.mo sm. Gosto 

pelo que é moderno; 
nome genérico de vários 
movimentos artísticos e 
literários deste século.

mo.der.nis.ta adj. e s2g. 
Apaixonado das coisas 
modernas; partidário do 
modernismo.

mo.der.ni.zar vt. Tornar 
moderno, atual.

mo.der.no adj. Dos nossos 
dias; recente; em moda.

mo.dés.tia sf. Comedimento a 
respeito de si próprio.

mo.des.to adj. Simples nas 
expressões a respeito de si 
próprio; despretensioso.

mó.di.co adj. Pequeno; pouco; 
econômico; modesto.

mo.di.fi.ca.ção sf. Alteração.
mo.di.fi.car vt. Mudar a forma 

a; alterar.
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mo.di.nha sf. Cantiga popular; 
moda passageira.

mo.dis.ta sf. Mulher que faz 
vestidos de senhoras.

mo.do sm. Maneira; forma; 
método; disposição.

mo.dor.ra sf. Sonolência.
mo.dor.ren.to adj. Atacado de 

modorra, sonolência.
mo.du.lar vt. Cantar ou tocar, 

mudando de tom; adj. relativo 
a módulo.

mó.du.lo sm. Padrão; variação 
da voz; unidade de mobiliário, 
de construção, etc. planejada 
a ajustar-se a outras com 
as quais formam um todo 
harmônico.

mo.e.da sf. Peça de metal 
com valor fixado por lei e 
usada com meio de troca, 
medida de valor ou meio de 
economia.

mo.e.de.la sf. Sova.
mo.e.du.ra sf. Moagem.
mo.e.la sf. Porção musculosa 

do estômago das aves.
mo.en.da sf. Operação de 

moer; peça que mói; mó.
mo.er vt. Reduzir a pó; triturar; 

fig. cansar.
mo.fa sf. Zombaria; escárnio.
mo.far vt. e i. Zombar; vt. 

cobrir, encher de mofo; vi. 
criar mofo.

mo.fen.to adj. Que tem mofo.
mo.fi.na sf. Mulher infeliz ou 

turbulenta; avareza.
mo.fi.no adj. Infeliz; importuno; 

avarento; escasso; covarde; 
doentio.

mo.fo sm. Bolor; bafio.
mog.no sm. Árvore da família 

das meliáceas, cuja madeira 
avermelha é amplamente 
empregada no fabrico de 
móveis; acaju.

mo.í.do adj. Triturado; fig. 
cansado.

mo.i.nho sm. Engenho para a 
moagem de cereais.

mo.la sf. Peça metálica elástica 
com que se dá impulso a 
algo; fig. móvel; agente.

mo.lar adj. Próprio para moer; 
adj. e sm. diz-se do, ou o 
dente situado depois dos 
caninos.

mol.da.gem sf. Operação de 
moldar.

mol.dar vt. Vazar em molde; 
adaptar; acomodar.

mol.de sm. Modelo; norma; 
exemplo.

mol.du.ra sf. Caixilho onde se 
metem estampas, etc.

mol.du.rar vt. Emoldurar.
mo.le adj. Brando; sem energia; 

sf. massa informe.
mo.le.ca.da sf. Ação de 

moleque; peraltice; bando de 
moleques.

mo.le.co.te sm. Moleque 
desenvolvido, crescido.

mo.lé.cu.la sf. Nome da 
menor partícula em que se 
pode dividir uma substância 
homogênea.

mo.le.cu.lar adj. Relativo à 
molécula.

mo.lei.ra sf. A parte mole do 
crânio dos recém-nascidos.

mo.lei.ro sm. Dono de moinho.
mo.len.ga adj. e s2g. (Pessoa) 

indolente.
mo.le.que sm. Negrinho; 

menino que anda vadiando e 
fazendo diabruras pela rua.

mo.les.tar vt. Afetar; maltratar; 
incomodar.

mo.lés.tia sf. Doença.
mo.les.to adj. Que causa 

moléstia; enfadonho; 
importuno.

mo.le.za sf. Qualidade de mole; 
falta de forças.

mo.lha.de.la sf. Ação de molhar 
rapidamente.

mo.lha.do adj. Umedecido com 
água ou outro líquido; bras. 
bêbado; pl. vinho e outros 
líquidos que se vendem nas 
mercearias.

mo.lha.men.to sm. Molhadela.
mo.lhar vt. Banhar.
mo.lhe sm. Dique; cais 

acostável.

mo.lho (ó) sm. Feixe.
mo.lho sm. Caldo temperado.
mo.li.ne.te sm. Carretel de linha 

para pescar.
mo.li.nhar vt. Moer aos poucos; 

vi. chuviscar.
mo.los.so sm. Cão de fila; 

indivíduo valentão.
mo.lú.ria sf. Moleza; relento.
mo.lus.co sm. Animal sem 

vértebras nem articulações.
mo.men.tâ.neo adj. 

Passageiro.
mo.men.to sm. Instante; 

ocasião oportuna.
mo.men.to.so adj. Importante.
mo.mi.ces sf. pl. Trejeitos; 

caretas; esgares.
mo.mo sm. Representação 

mímica; farsa e seu 
respectivo ator; fig. zombaria; 
figura que personifica o 
carnaval.

mo.nar.ca sm. Imperante, 
soberano de uma nação.

mo.nar.qui.a sf. Estado em que 
o soberano é monarca; forma 
de governo em que o poder 
supremo é exercido por um 
monarca.

mon.ção sf. Tempo favorável à 
navegação; vento periódico 
do oceano Índico.

mon.co sm. Ranho.
mon.co.so adj. Ranhento.
mon.da sf. Trabalho ou tempo 

de mondar, cortar.
mon.da.du.ra sf. Monda.
mon.dar vt. Arrancar, cortar as 

ervas daninhas.
mo.ne.tá.rio adj. Relativo à 

moeda.
mon.ge sm. Frade de mosteiro.
mo.ni.tor sm. Aquele que 

aconselha, adverte, 
lembra, auxilia; instrumento 
para detectar e medir 
radioatividade; aparelho 
eletrônico, ou parte dele, que 
comanda o funcionamento de 
outros aparelhos ou partes de 
aparelhos.

mo.no sm. Macaco grande.
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mo.nó.cu.lo sm. Luneta de um 
só óculo.

mo.no.cul.tu.ra sf. Cultura 
exclusiva de um só produto 
agrícola.

mo.no.gra.ma sm. Letras 
iniciais de nome, 
entrelaçadas.

mo.no.lo.gar vi. Falar a si 
mesmo; soliloquiar.

mo.nó.lo.go sm. Fala de 
alguém consigo mesmo; 
solilóquio.

mo.no.pó.lio sm. Direito ou 
privilégio de comercializar; 
traficar; explorar ou possuir 
um produto ou um serviço; 
açambarcamento; direito 
exclusivo.

mo.no.po.li.za.ção sf. Ação de 
monopolizar, açambarcar.

mo.no.po.li.zar vt. Ter 
monopólio, açambarcamento.

mo.nos.sí.la.bo adj. De uma 
única sílaba.

mo.no.te.ís.mo sm. Sistema 
religioso que admite um só 
Deus.

mo.no.to.ni.a sf. Insipidez.
mo.nó.to.no adj. De um só tom; 

enfadonho; insípido.
mo.nó.xi.do sm. Óxido que 

contém um átomo de oxigênio 
em cada molécula.

mon.se.nhor sm. Título 
honorífico eclesiástico.

mons.tren.go sm. Pessoa 
malfeita de corpo; mostrengo.

mons.tro sm. Figura colossal; 
prodígio; adj. de grandes 
dimensões.

mons.tru.o.si.da.de sf. Coisa 
monstruosa, assombrosa.

mons.tru.o.so adj. Disforme; 
assombroso; excessivamente 
feio, horrendo.

mon.ta sf. Soma; valor total; 
importância; quantia.

mon.ta.gem sf. Operação de 
montar.

mon.ta.nha sf. Série de 
montes; coisa muito elevada.

mon.ta.nha-rus.sa sf. 
Maquinismo de parque de 
diversões composto de uma 
série de pequenos vagões 
que deslizam em aclives e 
declives.

mon.ta.nho.so adj. Cheio de 
montanhas.

mon.tan.te sm. Soma; importe; 
adj. que se eleva.

mon.tão sm. Acervo; 
acumulação desordenada.

mon.tar vt. e i. Pôr-se a cavalo; 
armar; sobrepor; atingir; 
colocar.

mon.te sm. Grande porção de 
terra que se ergue acima do 
nível do solo; ajuntamento; 
grande quantidade.

mon.te.pi.o sm. Pensão a viúva 
ou órfão, paga pelo governo 
ou instituição; associação em 
que cada membro, mediante 
prestação mensal, adquire 
certos direitos.

mon.tês adj. Rústico.
mon.te.si.nho ou mon.te.si.no 

adj. Silvestre.
mon.tí.cu.lo sm. Pequeno 

monte.
mon.tra sf. Mostrador ou vitrina 

de casa comercial.
mon.tu.ro sm. Monte de lixo e 

imundícies.
mo.nu.men.tal adj. De 

monumento; suntuoso.
mo.nu.men.to sm. Edifício 

majestoso; memória legada à 
posteridade.

mor adj. Maior.
mo.ra sf. Delonga; espera.
mo.ra.da sf. Habitação.
mo.ra.di.a sf. Morada; casa.
mo.ra.dor adj. e sm. Inquilino.
mo.ral adj. Relativo a princípios 

do bem e do mal; bom; 
virtuoso; ético; decente; sf. 
ética; conclusão que se tira 
de um fato, de uma história, 
de uma piada; sm. conjunto 
das faculdades morais; 
ânimo; estado de espírito.

mo.ra.li.da.de sf. Qualidade 
do que é moral, de 

procedimentos conformes ao 
código da ética humana.

mo.ra.li.za.ção sf. Ato ou efeito 
de moralizar.

mo.ra.li.zar vt. Doutrinar; dar 
bons exemplos.

mo.rar vi. Residir; habitar; 
permanecer.

mo.ra.tó.ria sf. Dilação do 
prazo de pagamento de 
dívida, concedida por tribunal 
ou autoridade competente.

mor.bi.dez sf. Enfraquecimento 
doentio; languidez.

mór.bi.do adj. Enfermo; 
doentio; lânguido.

mor.ce.gar vt. Tirar proveito.
mor.ce.go sm. Mamífero de 

vida noturna.
mor.da.ça sf. Coisa que se põe 

na boca para impedir a fala.
mor.daz adj. Que morde; 

pungente; satírico.
mor.de.du.ra sf. Ato de morder; 

mordida; dentada.
mor.den.te adj. Que morde; sm. 

preparado para fixar cores.
mor.der vt. e i. Dar mordida, 

dentada; fig. criticar.
mor.di.can.te adj. Que mordica.
mor.di.car vt. Morder 

levemente; fig. pungir.
mor.di.da sf. Mordedura.
mor.dis.car vt. Mordicar.
mo.re.na.do adj. Que se tornou 

moreno.
mo.re.no adj. e sm. Que, ou o 

aquele que tem cor trigueira; 
da cor do trigo maduro.

mor.fei.a (éi) sf. Lepra.
mor.fé.ti.co adj. e sm. Leproso.
mor.fi.na sf. Alcaloide tóxico 

do ópio.
mor.ga.do sm. Herdeiro de 

bens vinculados; primogênito.
mor.gue sf. Necrotério.
mo.ri.bun.do adj. Que está 

prestes a morrer; agonizante.
mo.ri.ge.ra.do adj. Que tem 

costumes bons, moderados.
mo.ri.ge.rar vt. Moderar os 

costumes de.
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mo.rim sm. Pano fino e branco 
de algodão.

mo.rin.ga sf. Vasiha bojuda 
com gargalo estreito.

mor.men.te adv. 
Principalmente; sobretudo.

mór.mon s2g. Seguidor do 
mormonismo.

mor.mo.nis.mo sm. Seita 
religiosa norte-americana 
fundada em 1827 por 
Joseph Smith, oficialmente 
denominada Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias.

mor.nar vt. Amornar.
mor.ni.dão sf. Estado de 

morno; frouxidão.
mor.no adj. Pouco quente; 

tépido; fig. sem energia.
mo.ro.si.da.de sf. Demora; 

lentidão; vagarosidade.
mo.ro.so adj. Demorado; 

vagaroso; difícil de fazer.
mor.re.di.ço adj. Que está para 

morrer; mortiço.
mor.re.dou.ro adj. Mortal.
mor.rer vi. Deixar de viver; 

extinguir-se; desaparecer; ser 
esquecido.

mor.ri.nha sf. Enfermidade 
leve; lassidão; mau cheiro.

mor.ri.nhen.to adj. Fedorento.
mor.ro sm. Outeiro; monte.
mor.se.gar vt. Mordicar.
mor.ta.de.la sf. Grande 

chouriço; qualidade de 
salame.

mor.tal adj. Sujeito à morte; 
transitório; sm. o homem.

mor.ta.lha sf. Veste com que se 
envolve o cadáver.

mor.ta.li.da.de sf. Qualidade de 
mortal; obituário.

mor.tan.da.de sf. Matança.
mor.te sf. O fim da vida; 

homicídio; assassínio.
mor.ti.cí.nio sm. Carnificina.
mor.ti.ço adj. Prestes a 

extinguir-se, a acabar.
mor.tí.fe.ro adj. Que mata.

mor.ti.fi.can.te adj. Que 
mortifica, martiriza.

mor.ti.fi.car vt. Entorpecer; 
afligir; atormentar; macerar; 
martirizar.

mor.to adj. Extinto; defunto; sm. 
cadáver humano.

mor.tu.a.lha sf. Grande porção 
de cadáveres; funeral.

mo.sai.co sm. Pavimento de 
ladrilhos variegados; adj. 
relativo a Moisés.

mos.ca sf. Inseto díptero; fig. 
pessoa importuna; ponto 
central no alvo.

mos.ca-mor.ta s2g. Pessoa 
desanimada, indolente, 
covarde, indiferente, 
inofensiva.

mos.car vi. e vp. Fugir das 
moscas, como o gado.

mos.co sm. Mosquito.
mos.que.a.do adj. Sarapintado.
mos.que.ar vt. Salpicar de 

pintas ou manchas escuras.
mos.que.do sm. Lugar onde há 

muitas moscas.
mos.que.te sm. Arma de fogo.
mos.que.tei.ro sm. Antigo 

soldado armado de 
mosquete.

mos.qui.tei.ro sm. Cortinado 
para proteger dos mosquitos.

mos.qui.to sm. Inseto díptero; 
diamante miúdo.

mos.tar.da sf. Hortaliça 
comestível; chumbo fino.

mos.tei.ro sm. Convento.
mos.to sm. Sumo de uva 

antes de completada a 
fermentação.

mos.tra sf. Ação ou efeito de 
mostrar; manifestação; sinal.

mos.trar vt. Expor à vista; 
indicar; dar sinal de; 
aparentar; fazer ver; 
apresentar; patentear.

mos.tren.go sm. Monstrengo.
mos.tru.á.rio sm. Vitrina; 

coleção completa, de 
amostras.

mo.te sm. Legenda de brasão; 
epígrafe; motejo.

mo.te.jar vt. Escarnecer; 
criticar; vi. fazer escárnio.

mo.te.jo sm. Zombaria.
mo.tel sm. Hotel junto ou 

próximo de estrada, espec. 
para motoristas; hotel de 
curta permanência.

mo.tim sm. Tumulto; desordem; 
revolta.

mo.ti.va.ção sf. Ato de motivar; 
exposição de motivos.

mo.ti.vo sm. Causa.
mo.to sf. Foma reduzida de 

motocicleta; sm. movimento; 
giro; andamento; de moto 
próprio: espontaneamente; de 
vontade própria.

mo.to.ca sf. Motocicleta.
mo.to.ci.cle.ta sf. Veículo de 

duas rodas acionado por 
motor de explosão.

mo.to.cross sm. ingl. 
Modalidade esportiva 
praticada com motocicleta 
adequada.

mo.to.quei.ro adj. e sm. Que, 
ou quem anda de motocicleta.

mo.tor adj. Que faz mover; 
sm. tudo o que põe em 
movimento um maquinismo.

mo.to.ris.ta s2g. Pessoa que 
guia automóvel.

mo.to.ri.zar vt. Prover de motor; 
prover os veículos de tração 
mecânica.

mo.triz adj. Que faz mover.
mou.co adj. Um pouco surdo.
mou.re.jar vi. Trabalhar com 

afinco; afanosamente.
mou.re.jo sm. Lida incessante.
mou.ro sm. Indivíduo da antiga 

Mauritânia; fig. homem que 
trabalha demasiadamente.

mo.ve.di.ço adj. Fácil de 
mover; instável.

mó.vel adj. Que se pode mover; 
sm. mobília; causa; motivo; 
móbil.

mo.ven.te adj. Que se move.
mo.ver vt. Pôr em movimento; 

deslocar; mexer.
mo.vi.men.ta.ção sf. Ato de 

movimentar.
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mo.vi.men.to sm. Deslocação; 
animação; maneiras.

mo.za.re.la sf. Queijo macio de 
cor branca e sabor suave, de 
grande uso na culinária.

MS Sigla do estado do Mato 
Grosso do Sul.

MT Sigla do estado do Mato 
Grosso.

mu sm. Mulo.
mu.am.ba sf. Contrabando.
mu.ar adj.2g. e sm. Diz-se 

do animal da raça do mulo, 
espécime dos mus.

mu.cha.cha sf. fam. Moça.
mu.cha.cho sm. fam. Rapaz.
mu.co sm. Líquido viscoso 

produzido pelas mucosas.
mu.co.si.da.de sf. Muco.
mu.çul.ma.no adj. e sm. 

Sectário da lei maometana.
mu.dan.ça sf. Ato de mudar; 

alteração; substituição.
mu.dar vt. Tomar outra forma; 

alterar; modificar; pôr em 
outro lugar; deslocar; desviar; 
trocar; variar.

mu.do adj. Incapaz de falar por 
defeito orgânico.

mu.gi.do sm. A voz do boi.
mui.to adj. Em grande 

quantidade; adv. 
abundantemente.

mu.ji.que sm. Camponês russo.
mu.la.to sm. Mestiço das raças 

branca e negra.
mu.le.ta sf. Bastão de braço 

curvo a que se arrimam as 
pessoas aleijadas.

mu.lher sf. Pessoa do sexo 
feminino; esposa.

mu.li.a.do adj. Monstruoso.
mu.lo sm. Animal mamífero, 

resultante do cruzamento 
de cavalo com jumenta ou 
jumento com égua.

mul.ta sf. Pena pecuniária.
mul.tar vt. Impor ou aplicar 

multa a.
mul.ti.dão sf. Grande número 

de pessoas; montão.
mul.ti.na.ci.o.nal adj. De que 

participam muitos países; 

sf. empresa que atua em 
diferentes países.

mul.ti.pli.ca.ção sf. Ato de 
multiplicar; reprodução.

mul.ti.pli.car vt. Reproduzir; 
tornar mais numeroso; repetir; 
vi. propagar-se.

múl.ti.plo adj. Que abrange 
muitas coisas; complexo.

mú.mia sf. Corpo embalsamado 
pelos antigos egípcios.

mu.mi.fi.car vt. Transformar 
em múmia.

mun.da.no adj. Pertencente ao 
mundo; carnal.

mun.di.al adj. Relativo ao 
mundo; geral.

mun.di.fi.car vt. Tornar 
asseado; limpar.

mun.do sm. O universo; toda a 
criação; a Terra; a sociedade; 
grande quantidade.

mun.gir vt. Ordenhar.
mu.nhe.ca sf. Pulso.
mu.ni.ção sf. Provisão de 

petrechos necessários a 
uma missão de combate; 
cartuchos, balas.

mu.ni.ci.pal adj. Relativo a 
município.

mu.ni.ci.pa.li.da.de sf. 
Prefeitura; município.

mu.ni.ci.pa.lis.mo sm. 
Sistema administrativo, 
descentralizado, estruturado 
em função dos municípios.

mu.ní.ci.pe s2g. Cidadão de 
um município.

mu.ni.cí.pio sm. Área em 
que a câmara exerce sua 
administração.

mu.ni.fi.cen.te adj. Generoso.
mu.nir vt. Fortalecer; defender; 

prover de munições; 
abastecer; acautelar; 
prevenir.

mu.que sm. Força muscular.
mu.qui.ra.na s2g. pop. 

Avarento; sf. piolho.
mu.ral adj. Relativo a muro ou 

parede; sm. pintura em muro 
ou parede; quadro onde se 
afixam avisos, recortes, etc.

mu.ra.lha sf. Qualquer muro 
alto e espesso.

mu.rar vt. Cercar de muro.

mur.char vt. e i. Tornar 
murcho; fig. tirar a força ou 
a intensidade a; fazer perder 
a energia.

mur.cho adj. Que perdeu a 
frescura ou o viço; fig. que 
perdeu a força ou a energia; 
que se esvaziou ou está 
esvaziando-se.

mur.mu.lhar vi. Rumorejar.
mur.mu.lho sm. Ramalhar de 

árvore; murmúrio.
mur.mu.rar vt. e i. Segredar; 

censurar; criticar.
mur.mu.re.jar vi. Rumorejar.
mur.mu.ri.nho sm. Som brando 

de água, etc.; murmúrio.
mur.mú.rio sm. Palavras 

em voz baixa; murmulho; 
murmurinho.

mur.mu.ro.so adj. Sussurrante.
mu.ro sm. Parede que cerca 

um recinto ou separa um 
lugar do outro; defesa.

mur.ro sm. Soco.
mu.sa sf. Na mitologia, cada 

uma das nove deusas que 
presidiam às artes e ciências; 
deusa inspiradora dos poetas; 
inspiração poética; motivo de 
criação; a poesia.

mus.cu.lar adj. Referente a 
músculo.

mús.cu.lo sm. Órgão fibroso 
cujas contrações determinam 
os movimentos.

mus.cu.lo.so adj. Que tem 
músculos fortes.

mu.seu sm. Qualquer 
estabelecimento onde se 
guardam e conservam 
objetos raros,  antiguidades, 
obras de arte, em caráter 
permanente.

mus.go sm. Vegetal rasteiro 
desprovido de caule e folhas, 
que medra nos lugares 
úmidos, troncos de árvores, 
etc.

mú.si.ca sf. Arte de combinar 
harmoniosamente os sons, 
composição musical.

mu.si.cal adj. Harmonioso; 
melodioso.

mú.si.co adj. Musical; sm. 
compositor de música.
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mus.se sf. Iguaria doce ou 
salgada, cremosa, feita de 
clara de ovos batidas em 
neve, com a adição de um 
único ingrediente (chocolate, 
frutas, queijo, camarão, etc.).

mus.se.li.na sf. Tecido leve 
e transparente de grande 
uso na confecção de roupas 
femininas.

mu.ta.ção sf. Mudança.
mu.tá.vel adj. Instável.

mu.ti.lar vt. Cortar um membro; 
suprimir; cortar; truncar.

mu.ti.rão sm. Reunião de 
pessoas que gratuitamente 
prestam seu auxílio, seu 
trabalho, para executar ou 
concluir um serviço ou obra.

mu.tu.a.li.da.de sf. 
Reciprocidade.

mu.tu.ar vt. Trocar; emprestar.
mu.tu.á.rio sm. Aquele que 

recebe qualquer coisa por 
empréstimo, sócio de uma 
instituição de auxílio e 
socorros mútuos; aquele que 
recebeu um financiamento.

mu.tu.ca sf. Mosca grande que 
se alimenta de sangue.

mú.tuo adj. Recíproco.
mu.xo.xo sm. Estalo com a 

língua, acompanhado de 
careta, em demonstração de 
desdém.
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