N

n sm. Décima quarta letra do
alfabeto.

na.ba.bo sm. Vice-rei indiano;
pop. indivíduo muito rico;
perdulário.
na.bi.ça sf. Rama do nabo.
na.bo sm. Hortaliça.

na.ca sf. Grande fatia.

na.ção sf. Agrupamento de
indivíduos que habitam
o mesmo território; falam
a mesma língua; têm
os mesmos costumes e
obedecem às mesmas leis; o
povo de uma país ou Estado;
o governo do país; o Estado;
região ou país habitado por
um povo em condições de
autonomia política; a pátria; o
país natal.
ná.car sm. Substância branca,
brilhante e irisada que forra o
interior da concha de certos
moluscos.
na.ca.ri.no adj. Que tem o
aspecto ou a cor do nácar;
rosado.
na.ci.o.nal adj. De nação.

na.ci.o.na.li.da.de sf.
Qualidade do que é nacional.
na.ci.o.na.lis.mo sm.
Preferência por tudo o
que é próprio da nação à
qual se pertence; política
de autodeterminação
econômico-política de um
país; nativismo.

na.ci.o.na.li.za.ção sf. Ato de
nacionalizar.

na.ci.o.na.li.zar vt. Dar caráter
nacional, próprio de nação.
na.ci.o.nal-so.ci.a.lis.mo sm.
Nazismo.

na.ci.o.nal-so.ci.a.lis.ta adj. e
s2g. Nazista.

na.co sm. Grande pedaço.
na.da pron. indef. Nenhuma
coisa; sm. a não existência.

simpatizar com uma das
partes beligerantes, mantémse à parte das regras de
neutralidade.

na.dar vi. Mover-se na água
por ação própria; flutuar;
estar coberto por um líquido;
estar molhado de; ter em
abundância.

não-par.ti.ci.pan.te adj. e s2g.
Que(m) não participa de uma
atividade, em geral política ou
reivindicatória.

na.do sm. Ação de nadar; adj.
nascido; nato.

nar.có.ti.co adj. e sm. Que
entorpece os sentidos, que
induz o sono ou provoca
apatia.

ná.de.ga sf. Parte carnosa e
posterior do corpo acima
da coxa.

naf.ta.li.na sf. Produto
industrializado e usado
para defender roupas,
estofamentos, etc. de traças e
outros insetos.
nái.lon sm. Fibra têxtil sintética
que se caracteriza por ser
imputrescível, elástica e de
notável resistência; material
fabricado com essa fibra.

nai.pe sm. Cada uma das
quatro séries de cartas de um
baralho; fig. classe; condição;
espécie.

na.mo.ra.do adj. Amoroso;
apaixonado; sm. homem a
quem alguma mulher namora.
na.mo.rar vt. Procurar inspirar
amor; cortejar.
na.mo.ri.car vt. e i. Namorar
passageiramente; flertar.
na.mo.ri.co sm. Namoro por
passatempo.

na.nar vi. Dormir (a criança).
na.ni.co adj. Pequeno.

nan.quim sm. Tinta preta da
China; tecido amarelo.

não adv. De modo nenhum; sm.
negativa.
não-be.li.ge.rân.cia sf. Estado
de um país que não participa
da guerra, mas que, por

nar.co.se sf. Letargia
provocada por narcótico.

nar.co.ti.zar vt. Aplicar
narcótico; entorpecer.

na.ri.ga.da sf. Pancada com,
ou no nariz.
na.ri.na sf. Cada uma das
fossas nasais.

na.riz sm. Órgão do olfato.

nar.ra.ção sf. Ato ou efeito
de narrar; narrativa; conto;
relato.

nar.ra.dor adj. e sm. Que, ou
aquele que narra.
nar.rar vt. Contar; historiar;
relatar.

nar.ra.ti.va sf. O modo de
narrar; narração; história.

nar.ra.ti.vo adj. Que tem caráter
de narração.
na.sal adj. Do nariz; modificado
pelo nariz.
na.sa.la.ção sf. Pronúncia
nasal; nasalização.

nas.cen.ça sf. Ação ou efeito de
nascer; nascimento; origem;
princípio; de nascença: inato;
congênito.
nas.cen.te adj. Que nasce ou
principia; sf. fonte.

nas.cer vi. Vir ao mundo; brotar;
ter começo.

nas.ci.do adj. Que nasceu.

192

M-N-O.indd 192

17.02.09 09:34:27

nascimento

nas.ci.men.to sm. Ato de
nascer; origem; começo.

nas.tro sm. Fita estreita de
linho ou de algodão.

na.ta sf. Parte gordurosa do
leite; creme; fig. a melhor
parte de uma coisa; escol;
elite.
na.ta.ção sf. Arte de nadar.

na.tal sm. Dia em que se
comemora o nascimento
de Cristo; dia de anos;
adj. relativo a, ou lugar do
nascimento.

na.ta.lí.cio adj. De nascimento.
na.ta.li.da.de sf. Porcentagem
de nascimentos.

na.ti.mor.to adj. e sm. Que(m)
nasceu morto.
na.ti.vi.da.de sf. Nascimento,
especialmente o de Cristo e
dos santos.

na.ti.vis.mo sm. Sentimento de
aversão ao que é estrangeiro
e de defesa ao que é natural
da terra; nacionalismo.

na.ti.vo adj. Natural; que nasce;
nacional; indígena; sm.
aborígine.
na.to adj. Nascido; inerente.
na.tu.ra sf. Natureza.

na.tu.ral adj. Relativo à
natureza; espontâneo;
próprio; inato; sm. aborígine.
na.tu.ra.li.za.ção sf. Ato de
naturalizar; nacionalizar.
na.tu.ra.li.zar vt. Conferir
direitos de nacional a.

na.tu.ral.men.te adv. Conforme
a natureza; sem dúvida.

na.tu.re.za sf. Conjunto dos
seres e forças que constituem
o universo; força ativa que
estabeleceu e conserva a
ordem natural de tudo que
existe; o universo; aquilo que
constitui um ser em geral,
criado ou incriado; essência
de um ser ou de uma coisa;
caráter; temperamento;
índole.
na.tu.re.za-mor.ta sf. Gênero
de pintura em que se
representam animais mortos,
coisas ou seres inanimados;
quadro desse gênero.

• negacear

nau sf. Embarcação de alto
bordo; nave.
nau.fra.gar vi. Soçobrar (o
navio); malograr-se; fig.
fracassar.
nau.frá.gio sm. Perda de navio
por afundamento; fig. ruína.
náu.fra.go adj. fig. sm.
(Indivíduo) que naufragou.
náu.sea sf. Enjoo de mar; ânsia
de vômito.
nau.se.a.bun.do adj. Que
produz náuseas; repugnante.
nau.se.ar vt. Causar náuseas;
repugnar.
nau.ta sm. Marinheiro.
náu.ti.ca sf. Ciência ou arte de
navegar.
náu.ti.co adj. Relativo à
náutica; à navegação.
na.val adj. De navios; de
navegação.
na.va.lha sf. Lâmina de aço
muito afiada; pop. mau
chofer.
na.va.lha.da sf. Ferimento de
navalha.
na.va.lhar vt. Desferir golpe de
navalha.
na.ve sf. Embarcação; navio;
nau; fig. parte interior da
igreja.
na.ve.ga.ção sf. Ato de
navegar; náutica.
na.ve.ga.dor adj. e sm. Quem,
ou o que navega.
na.ve.gan.te adj. e sm.
Navegador.
na.ve.gar vt. e i. Viajar por mar;
dirigir navio.
na.ve.gá.vel adj. Que se pode
navegar.
na.vi.o sm. Embarcação de
grande porte.
na.za.re.no sm. Natural de
Nazaré; Jesus Cristo.
na.zi-fas.cis.ta adj. Relativo
ao nazismo e ao fascismo;
partidário ou simpatizante do
nazismo e do fascismo.
na.zis.mo sm. Sistema político
totalitário implantado na
Alemanha pelo Partido
Nacional Socialista, de 1933 a
1945, liderado por Adolf Hitler,
baseado, especialmente, no

nacionalismo exacerbado e
no arianismo.

ne.bli.na sf. Nevoeiro baixo e
pouco denso.

ne.bu.len.to adj. Nevoento.
ne.bu.li.zar vt. Vaporizar.

ne.bu.lo.sa sf. Cada uma
das numerosas e extensas
massas de poeira ou gases,
muito rarefeitos, no espaço
interestelar da Via-Láctea.

ne.bu.lo.si.da.de sf. Qualidade
de nebuloso; conjunto de
nuvens; névoas.
ne.bu.lo.so adj. Coberto de
nuvens; fig. triste.
ne.ce.da.de sf. Estupidez.
ne.ces.sá.rio adj.
Indispensável.

ne.ces.si.da.de sf. Precisão;
apuro; míngua; pobreza.

N

ne.ces.si.tar vt. Ter
necessidade; carecer;
reclamar.

ne.cro.ló.gio sm. Registro de
óbitos; elogio fúnebre.

ne.cro.man.ci.a sf. Adivinhação
pela invocação dos mortos.
ne.cró.po.le sf. Cemitério.

ne.crop.si.a ou ne.cróp.sia sf.
Exame médico das diferentes
partes de um cadáver;
autópsia.
ne.cro.se sf. Morte de parte
de um organismo vivo;
gangrena.

ne.cro.té.rio sm. Lugar onde
são expostos cadáveres;
morgue.

néc.tar sm. Bebida dos deuses;
delícia.
né.dio adj. Luzidio; gordo; bem
nutrido.
ne.fan.do adj. Abominável.
ne.fas.to adj. Que causa
desgraça; funesto.
ne.ga.ça sf. Engodo;
movimento de recusa.

ne.ga.ção sf. Ato de negar;
incapacidade para qualquer
coisa.

ne.ga.ce.ar vt. Fazer negaças;
provocar, negaceando; recuar
(cavalo ainda não domado).

193

M-N-O.indd 193

17.02.09 09:34:27

negalho

ne.ga.lho sm. Molho de linhas;
cordel; atilho.
ne.gar vt. Recusar; contestar;
vi. dizer que não.
ne.ga.ti.va sf. Negação.

ne.ga.ti.vis.mo sm. Atitude
negativa, ou de oposição
sistemática.

ne.ga.ti.vo adj. Que exprime ou
envolve negação; sm. chapa
fotográfica.
ne.gá.vel adj. Que pode ser
negado, recusado.
ne.gli.gên.cia sf. Desleixo;
descuido; desatenção;
menosprezo; preguiça;
indolência.

ne.gli.gen.ci.ar vt. Descuidar.

N

ne.gli.gen.te adj. Desleixado.

ne.go sm. bras. pop. Camarada;
amigo; companheiro; pessoa;
indivíduo.
ne.go.ci.a.ção sf. Negócio.
ne.go.ci.an.te sm.
Comerciante.

ne.go.ci.ar vt. Comprar ou
vender; permutar; comerciar.
ne.go.ci.a.ta sf. Negócio
suspeito; cambalacho.

ne.gó.cio sm. Comércio; coisa;
assunto.
ne.gre.ga.do adj. Trabalhoso;
infausto; infortunado.

ne.grei.ro sm. Traficante de
escravos negros; adj. relativo
a negro; que carregava
escravos negros.
ne.gre.jan.te adj. Que negreja.

ne.gre.jar vi. Causar escuridão;
mostrar-se triste.
ne.gri.dão sf. Negrura.

ne.gri.to sm. Tipo de letra de
imprensa para realce.
ne.gri.tu.de sf. Qualidade ou
condição de negro.

ne.gro adj. Preto; sm. homem
de raça negra.
ne.gror sm. Negrura.

ne.gru.me sm. Escuridão.
ne.gru.ra sf. Escuridão.

ne.lo.re adj. e s2g. Diz-se
de, ou raça de gado zebu
originária da Índia, apreciada
pela sua produção de carne.

• nhanhá

nem conj. Também não; adv.
não.
ne.nê, ne.ném ou ne.nen sm.
Criança recém-nascida ou de
poucos meses.
ne.nhum pron. indef. Nem um;
nulo; ninguém.
nê.nia sf. Canção triste; canto
plangente; elegia.
ne.o.clas.si.cis.mo sm.
Movimento intelectual surgido
na Itália nos fins do séc.
XVIII e começo do XIX, que
preconizava o retorno do
estilo clássico na arte e na
literatura; imitação hodierna
dos escritores ou artistas
clássicos.
ne.ó.fi.to sm. Pessoa que vai
receber o batismo; novato;
iniciante; iniciado.
ne.o.lí.ti.co adj. e sm. Diz-se
do, ou o período da pedra
polida.
ne.o.lo.gis.mo sm. Palavra ou
expressão nova, ou antiga
empregada com sentido
novo.
né.on ou ne.on sm. Elemento
químico de número atômico
10, pertencente à família
dos gases nobres, incolor,
existente em pequena
proporção na atmosfera,
usado especialmente em
iluminação; letreiro publicitário
luminoso.
ne.po.tis.mo sm. Favoritismo.
ner.val adj. De nervos.
ner.vi.no adj. Concernente a
nervos.
ner.vo sm. Filamento de tecido
nervoso; fig. vigor.
ner.vo.sis.mo sm. Irritabilidade
exagerada.
ner.vo.so adj. Que está com
os nervos irritados; sm. pop.
doença dos nervos.
ner.vu.do adj. Que tem nervos
fortes, resistentes.
nés.cio adj. Ignorante; estúpido;
pacóvio.
nes.ga sf. Pequeno espaço de
terra, céu, etc.
ne.to sm. Filho de filho ou de
filha em relação aos pais
destes.

neu.ral adj. Relativo a nervos.
neu.ras.te.ni.a sf. Esgotamento
nervoso; mau humor.
neu.ro.ci.rur.gi.a sf. Cirurgia do
sistema nervoso.
neu.ro.ci.rur.gi.ão sm.
Especialista em neurocirurgia.
neu.ro.se sf. Distúrbio nervoso.
neu.tral adj. Neutro.
neu.tra.li.da.de sf.
Imparcialidade.
neu.tra.li.zar vt. Tornar neutro;
anular.
neu.tro adj. Imparcial;
indiferente; neutral; adj. e sm.
diz-se do, ou o gênero que
não é nem masculino nem
feminino.
ne.va.da sf. Queda de neve,
caída de uma vez.
ne.va.do adj. Branco como
neve; frio; frígido.
ne.var vi. Cobrir de neve; cair
neve; vi. e p. branquear.
ne.ve sf. Vapor aquoso
congelado em flocos.
ne.vis.car vi. Nevar levemente.
né.voa sf. Vapor aquoso que
obscurece a atmosfera;
turvação das camadas de
ar próximas à superfície
terrestre, causada por
partículas de água em
suspensão; cerração; neblina;
mácula que se forma na
córnea e obscurece a vista;
tudo o que turva a visão ou
prejudica o entendimento.
ne.vo.ei.ro sm. Névoa densa;
neblina ou cerração espessa,
forte.
ne.vo.en.to adj. Anuviado;
obscuro; nebulento.
ne.vo.so adj. Abundante em
neve; nevoento.
ne.vral.gi.a sf. Dor de nervos.
new.to.ni.a.no adj. Relativo a
Isaac Newton, cientista inglês
(1642-1727).
ne.xo sm. Ligação; vínculo;
conexão; coerência.
nhá sf. Tratamento dado
às moças no tempo da
escravidão.
nha.nhá sf. Iaiá; nhá.
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nhenhenhém

nhe.nhe.nhém sm. Resmungo;
falatório interminável;
reclamação.
nhô sm. Tratamento que
os escravos davam aos
senhores.
nho.nhô sm. Ioiô, nhô.

nho.que sm. Massa alimentícia
típica da cozinha italiana,
feita de batatas, cozidas e
amassadas, farinha de trigo,
ovos e queijo e cortada
em pedaços pequenos e
arredondados; prato feito com
essa massa.
ni.cho sm. Vão; retiro; cavidade
em parede ou muro para
abrigar uma imagem.
ni.co.ti.na sf. Substância tóxica
encontrada no tabaco.
ni.co.ti.no adj. vi. Próprio do
tabaco; soporífero.
ni.di.fi.car vi. Fazer ninho.

ni.do.ro.so adj. Fétido; bafiento.
ni.et.zschi.a.no adj. Relativo a
Friedrich Wilhelm Nietzsche,
filósofo alemão (1844-1900);
sm. adepto da filosofia de
Nietzsche.

ni.i.lis.mo sm. Redução a nada,
aniquilamento; descrença
absoluta; doutrina política
segundo a qual só será
possível o progresso da
sociedade após a destruição
do que socialmente existe.
nim.bar vt. Aureolar.

nim.bí.fe.ro adj. Chuvoso.

nim.bo sm. Nuvem pardacenta;
auréola; resplendor.
nim.bo.so adj. Chuvoso.
ní.mio adj. Demasiado.
ni.nar vt. e i. Acalentar.

nin.fa sf. Divindade fabulosa de
rios; crisálida.

nin.guém pron. indef. Nenhuma
pessoa.
ni.nha.da sf. As aves de uma
postura; conjunto de filhotes
ainda no ninho; conjunto de
filhotes nascidos de uma vez.
ni.nha.ri.a sf. Bagatela.
ni.nho sm. Receptáculo onde
as aves e outros animais
depositam seus ovos e
filhotes; fig. esconderijo.

• nome

ni.pô.ni.co adj. e sm. Japonês.
ní.quel sm. Elemento químico;
qualquer moeda desse metal;
dinheiro; tostão.
ni.que.lar vt. Cobrir ou
guarnecer de níquel.
nir.va.na sm. No budismo,
estado a que se chega pela
extinção da individualidade e
união ao espírito supremo.
nis.sei adj. e s2g. Filho de pais
japoneses, mas nascido fora
do Japão.
ni.ten.te adj. Que resplandece;
nítido; luzidio.
ni.tes.cên.cia sf. Esplendor.
ni.ti.dez sf. Fulgor; pureza.
ní.ti.do adj. Límpido; limpo.
ní.tri.co adj. Diz-se do ácido
que contém nitrogênio, de
fórmula HNO3.
ni.trir vi. Rinchar (o cavalo).
ni.tro sm. Salitre.
ni.tro.gli.ce.ri.na sf. Explosivo
preparado com glicerina e
ácidos nítrico e sulfúrico.
ní.vel sm. Horizontalidade;
altura de superfície de
um líquido; fig. igualdade;
paridade de situação; estado;
situação; altura; grau; regra,
norma.
ni.ve.la.men.to sm. Ato ou
efeito de nivelar.
ni.ve.lar vt. Pôr no mesmo
nível; igualar.
ní.veo adj. Alvo como a neve.
nó sm. Laço apertado;
embaraço; milha percorrida
por navio; enlace; enredo.
nô sm. Uma das primeiras
manifestações teatrais do
Japão, originada no séc.
XIV, sob a forma de dramas
líricos representados
durante funções religiosas
nos festivais xintoístas e
que se caracteriza pelo
simbolismo, pelo lirismo,
pelos movimentos altamente
estilizados dos atores, que
obedecem a convenções
cênicas permanentes e
tradicionais, pela forma
solene e ritualística e pela
atuação exclusiva de homens,
inclusive na representação de
papéis femininos; teatro nô.

no.bi.li.ta.ção sf. Ato de
nobilitar, tornar nobre.
no.bi.li.tar vt. Tornar nobre;
enobrecer; ilustrar.
no.bre adj. De nascimento
ilustre; generoso; sm. pessoa
que pertence à nobreza.
no.bre.za sf. Qualidade de
nobre; generosidade; a classe
dos nobres.
no.ção sf. Conhecimento
elementar; ideia.
no.cau.te sm. Em boxe, a
derrota pela inconsciência
durante 10 segundos; soco,
murro, pancada, etc. que leva
à inconsciência; estado de
debilitamento, de apatia.
no.ci.vo adj. Pernicioso.
noc.tâm.bu.lo adj. Noctívago;
sm. sonâmbulo.
noc.tí.va.go ou no.tí.va.go
adj. Que vagueia de noite;
que tem hábitos noturnos;
noctâmbulo.
no.dal adj. Referente a nó.
nó.doa sf. Mancha.
no.do.so adj. Que tem nós.
nó.du.lo sm. Pequeno nó.

N

noi.ta.da sf. Espaço de uma
noite; divertimento noturno;
noite passada em claro, sem
dormir; gandaia.
noi.te sf. Tempo em que não há
sol; escuridão.
noi.ti.nha sf. O anoitecer.
noi.va sf. Mulher que está para
casar.
noi.va.do sm. Estado de noivo;
casamento; boda.
noi.var vi. Cortejar a pessoa
com quem vai se casar.
noi.vo sm. Homem que vai
casar.
no.jen.to adj. Repugnante.

no.jo sm. Náusea; enjoo; p.
us. luto.

nô.ma.de adj. Diz-se de tribos
errantes; vagabundo.

no.me sm. Palavra com que
são designadas as pessoas
e as coisas, bem como
ação, estado ou qualidade;
denominação; qualificação;
título; honra; alcunha, apelido;
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nomeação

reputação; fama; gram.
palavra com que se designa
ou qualifica uma pessoa
ou coisa, especialmente o
substantivo.

no.me.a.ção sf. Ato de nomear.
no.me.a.da sf. Fama; renome.
no.me.ar vt. Designar pelo
nome; conferir o cargo de.
no.men.cla.tu.ra sf.
Vocabulário de nomes;
terminologia.

no.mi.nal adj. Referente a
nome; pessoal.
no.mi.na.ti.vo adj. Que
denomina.

no.na.da sm. Bagatela.

N

no.na.ge.ná.rio adj. e sm. Que,
ou o que tem noventa anos
de idade.
no.ra sf. A mulher do filho em
relação aos pais deste.

nor.des.te sm. O ponto entre o
norte e o leste.
nor.des.ti.no adj. Do Nordeste
brasileiro; sm. o natural, ou
habitante dessa região.
nor.ma sf. Regra; modelo.

nor.mal adj. Exemplar; regular;
comum.
nor.ma.li.da.de sf. Estado do
que é normal.

nor.ma.lis.ta adj. e s2g. Diz-se
de que, ou quem segue curso
na antiga escola normal.
nor.ma.li.za.ção sf. Ato de
normalizar; regularização.

nor.ma.li.zar vt. Tornar normal;
regularizar.

no.ro.es.te sm. O ponto entre o
norte e o oeste.
nor.te sm. Um dos quatro
pontos cardeais; ponto
cardeal que fica em frente
do observador que tem a
sua direita o nascente; rumo;
direção; regiões que ficam
para o lado do norte.

nor.te.ar vt. Encaminhar para o
norte; guiar.
nor.tis.ta adj. Do Norte do
Brasil; s2g. o natural ou
habitante dessa região.

• nudação

nos pron. pess. A nós.

nós pron. pess. 1ª pessoa do
plural.

no.ve.lo sm. Bola feita de fio
enrolado.

no.so.cô.mio sm. Hospital.

no.vem.bro sm. O décimo
primeiro mês do ano civil.

nos.tal.gi.a sf. Saudade da
pátria ou do lar; melancolia;
tristeza; saudade.

no.ven.ta num. Nove dezenas;
nove vezes dez.

nos.so pron. poss. Que nos
pertence.

nos.tál.gi.co adj. Em que há
nostalgia, tristeza.

no.ta sf. Apontamento;
observação; papel-moeda.

no.ta.bi.li.da.de sf. Qualidade
de notável; pessoa de
consideração.

no.ta.bi.li.zar vt. Tornar notável;
celebrizar; afamar.
no.ta.do adj. Que dá na vista.

no.tar vt. Pôr nota ou sinal em;
observar.
no.tá.rio sm. Tabelião.

no.tá.vel adj. Importante.

no.tí.cia sf. Informação;
novidade; conhecimento.
no.ti.ci.ar vt. Dar notícia;
comunicar.

no.ti.ci.á.rio sm. Resenha de
notícias em periódicos.
no.ti.ci.a.ris.ta s2g. Pessoa
que noticia.

no.ti.ci.o.so adj. Informativo.

no.ti.fi.ca.ção sf. Participação;
intimação.
no.ti.fi.car vt. Comunicar;
participar; avisar.

no.tó.rio adj. Público; bem
conhecido.
nó.tu.la sf. Pequena nota.

no.tur.no adj. Referente a noite;
sm. trem que corre de noite;
composição musical.
no.va sf. Notícia; novidade; adj.
fem. de novo.
no.va.to sm. Principiante;
calouro; aprendiz.

no.ve num. Oito mais um.

no.vel adj. Novo; imperito.

no.ve.la sf. Pequeno romance;
conto; patranha.
no.ve.lis.ta s2g. Escritor de
novelas; contista.

no.ve.na sf. Espaço de nove
dias; ladainhas durante
nove dias.

no.vi.ci.a.do sm. Tempo de
noviço; aprendizagem.

no.vi.ço adj. e sm. Que, ou
aquele que se prepara para
ingressar em convento;
novato; iniciante.
no.vi.da.de sf. Coisa nova.

no.vi.lho sm. Boi novo.

no.vo adj. Moço; moderno.

no.vo-ri.co sm. Indivíduo cuja
riqueza é recente; aquele
que, sendo de baixo nível
social, enriqueceu rápido
em negócios ocasionais e
procura igualar-se a pessoas
da alta sociedade, entre as
quais destoa por falta de
educação, bom gosto e/ou
instrução.
nu adj. Despido; descoberto.

nu.an.ça ou nu.an.ce sf. Cada
uma das diversas gradações
de uma cor; matiz; tom;
tonalidade; diferença delicada
entre coisas do mesmo
gênero.
nu.ben.te adj. e s2g. (Pessoa)
que vai casar; noivo.
nú.bil adj. Casadouro.

nu.bi.lo.so adj. Nebuloso.

nu.bla.do adj. Coberto de
nuvens; fig. obscuro, triste,
sombrio.
nu.blar vt. Cobrir de nuvens;
fig. entristecer.

nu.ca sf. Parte mais alta e
posterior do pescoço.
nu.cle.ar vp. Formar-se em
núcleo; adj. pertencente a
núcleo; referente ao núcleo
do átomo.
nú.cleo sm. Centro; sede
principal; corpúsculo
encontrado em cada célula
viva.
nu.da.ção sf. Nudez.
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nudez

nu.dez sf. Estado do que está
nu; singeleza.
nu.dis.mo sm. Doutrina da
nudez, do estado de nu.
nu.ga sf. Ninharia.
nu.ga.ção sf. Sofisma ridículo.
nu.ga.ci.da.de sf. Futilidade.
nu.ga.ti.vo adj. Frívolo.
nu.li.da.de sf. Inaptidão;
insignificância.
nu.li.fi.car vt. Anular.
nu.lo adj. Sem efeito.
nu.me sm. Gênio; divindade.
nu.me.ra.ção sf. Ato de
numerar, pôr números.
nu.me.rar vt. Indicar por
número; contar; expor.
nu.me.rá.rio sm. Dinheiro
efetivo; pop. gaita.
nu.mé.ri.co adj. Expresso em
números.

• nuvem

nú.me.ro sm. Unidade; porção;
exemplar de publicação
periódica.
nu.me.ro.so adj. Em grande
número; copioso; abundante.
nun.ca adv. Em tempo algum;
jamais; não.
nún.cio sm. Embaixador da
Santa Sé junto a um governo;
mensageiro.
nup.ci.al adj. Relativo a
núpcias, a casamento.
núp.ci.as sf. pl. Casamento.
nu.ta.ção sf. Vacilação.
nu.tan.te adj. Vacilante.
nu.tar vi. Oscilar; vacilar.
nu.tri.ção sf. Ato de nutrir.
nu.tri.ci.o.nis.ta s2g.
Especialista em assuntos de
nutrição.
nu.tri.do adj. Gordo; robusto.

nu.tri.en.te adj. Que nutre;
nutritivo.
nu.tri.men.to sm. Ação ou
efeito de nutrir; nutrição;
alimento.
nu.trir vt. Alimentar; sustentar;
alentar; proteger.
nu.tri.ti.vo adj. Alimentício.
nu.triz adj. Que nutre; sf. amade-leite.
nu.vem sf. Conjunto visível de
partículas de água ou de gelo
em suspensão na atmosfera;
p. ext. qualquer conjunto
de aparência e em situação
semelhantes ao citado
anteriormente; turvação da
vista; tristeza, pesar; grande
quantidade de coisas ou
seres reunidos, em geral em
movimento.
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