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OO
o sm. Décima quinta letra do 

alfabeto; artigo definido; 
pronome oblíquo; pronome 
demonstrativo; partícula 
expletiva.

ó interj. Exprime invocação ou 
chamamento.

o.á.sis sm. Terreno fértil e 
coberto de vegetação no meio 
de um deserto; fig. prazer 
entre muitos desgostos; lugar 
aprazível, ameno.

ob.ce.ca.ção sf. Cegueira de 
espírito; obsessão.

ob.ce.ca.do adj. Contumaz 
no erro.

ob.ce.car vt. Tornar cego; fig. 
obscurecer o entendimento 
de; induzir ao erro ou a 
persistir nele.

ob.duc.to adj. Coberto.
ob.du.rar vt. Endurecer.
o.be.de.cer vt. e vi. Submeter-

se à vontade de; cumprir as 
ordens de; ficar sujeito a; 
estar sob a autoridade de; 
cumprir; observar.

o.be.di.ên.cia sf. Ato de 
obedecer; submissão.

o.be.di.en.te adj. Submisso; 
dócil; humilde.

o.be.lis.co sm. Monumento em 
forma de agulha.

o.be.ra.do adj. Endividado.
o.be.rar vt. Endividar.
o.be.si.da.de sf. Qualidade ou 

estado de obeso; excesso de 
gordura no corpo.

o.be.so adj. Muito gordo.
ó.bi.ce sm. Estorvo; obstáculo.
ó.bi.to sm. Morte; falecimento.
o.bi.tu.á.rio adj. Relativo a 

óbito; sm. registro de óbitos.
ob.je.ção sf. Contestação.
ob.je.tar vt. Opor objeção a; 

contestar.

ob.je.ti.va sf. Lente, em 
aparelho óptico, voltada para 
o que será examinado ou 
fotografado.

ob.je.ti.var vt. Tornar objetivo; 
ter por objetivo.

ob.je.ti.vo adj. Que objeta; sm. 
alvo; finalidade.

ob.je.to sm. Matéria; assunto; 
desígnio; fim; gram. 
complemento de verbo 
transitivo.

ob.jur.gar vt. Censurar.
o.blí.quo adj. Inclinado; não 

perpendicular; enviezado; 
gram. diz-se do pronome com 
função de objeto.

obli.te.rar vt. Fazer  esquecer; 
suprimir; apagar.

o.blon.go adj. Alongado.
o.bo.é sm. Instrumento musical 

de sopro, de madeira.
ó.bo.lo sm. Moeda grega; 

donativo; esmola.
o.bra sf. Coisa feita ou 

produzida por um agente; 
resultado de uma ação ou 
trabalho; composição ou 
trabalho literário, científico 
ou artístico; edifício em 
construção; reparação em 
um edifício; ardil artimanha; 
tarefa; ação moral; evacuação 
por efeito de purgante; 
excremento.

o.bra-pri.ma sf. A melhor e/
ou a mais bem-feita obra de 
uma época, gênero, estilo 
ou autor; obra perfeita ou 
considerada como tal.

o.brar vt. Fazer; executar; vi. 
defecar; evacuar.

o.brei.ro adj. e sm. Operário.
o.bri.ga.ção sf. Dever; 

imposição; encargo; 
necessidade moral de praticar 

ou não determinados atos; 
escrito pelo qual alguém se 
obriga ao pagamento de uma 
dívida, ao cumprimento de 
um contrato, etc.

o.bri.ga.do adj. Imposto; 
exigido; agradecido, grato, 
reconhecido.

o.bri.gar vt. e vp. Forçar, coagir; 
forçar; constranger(-se); 
ligar por contrato; estimular; 
impelir; incitar; mover; 
afiançar; responsabilizar-se; 
assumir um compromisso; 
responsabilizar-se.

o.bri.ga.to.ri.e.da.de sf. 
Qualidade do que é 
obrigatório.

o.bri.ga.tó.rio adj. Forçoso.
obs.ce.ni.da.de sf. Palavrão; 

ação indecorosa.
obs.ce.no adj. Indecoroso.
obs.cu.ran.tis.mo sm. 

Oposição sistemática 
ao progresso material 
e intelectual; estado de 
ignorância.

obs.cu.re.cer vt. e p. Tornar 
escuro; tornar triste, sombrio.

obs.cu.re.ci.do adj. Encoberto.
obs.cu.re.ci.men.to sm. 

Escuridão.
obs.cu.ri.da.de sf. Falta de luz; 

obscurecimento; escuridão.
obs.cu.ro adj. Sem luz; escuro; 

sombrio; oculto; humilde.
ob.se.crar vt. Pedir 

humildemente; implorar (em 
nome de coisa sagrada).

ob.se.quen.te (ü) adj. 
Obediente.

ob.se.qui.ar vt. Presentar.
ob.sé.quio sm. Favor.
ob.se.qui.o.so adj. Serviçal.
ob.ser.va.ção sf. Ato de 

observar; execução; exame; 
apontamento.
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ob.ser.va.dor adj. Espectador.
ob.ser.vân.cia sf. Execução fiel.
ob.ser.var vt. Olhar 

atentamente; advertir; usar.
ob.ser.va.tó.rio sm. Posto de 

observação de fenômenos 
físicos e meteorológicos.

ob.ses.são sf. Ato de 
importunar ou vexar; 
perseguição; impertinência 
excessiva; persistência de 
uma ideia na mente; ideia 
fixa.

ob.ses.so adj. Atormentado.
ob.si.di.ar vt. Fazer cerco; 

assediar; espionar.
ob.so.le.to adj. Antiquado.
obs.tá.cu.lo sm. Impedimento; 

estorvo.
obs.tan.te adj. Que obsta.
obs.tar vt. Opor-se; servir de 

obstáculo a.
obs.ti.na.ção sf. Teimosia.
obs.ti.nar vt. Tornar obstinado; 

vp. teimar; porfiar.
obs.trin.gir vt. Apertar muito.
obs.tru.ção sf. Obturação; 

entupimento.
obs.tru.ir vt. Embaraçar; tapar; 

entupir.
ob.tem.pe.rar vt. Ponderar; vi. 

obedecer.
ob.ten.ção sf. Consecução.
ob.ter vt. Conseguir.
ob.tun.dir vt. Contundir.
ob.tu.rar vt. Tapar; entupir; 

fechar; obstruir.
ob.tu.ra.ção sf. Ato ou efeito 

de obturar; obstrução de 
cavidade dentária cariada.

ob.tu.são sf. Estado de obtuso.
ob.tu.so adj. Não agudo; 

(ângulo) que tem mais de 
90 graus; fig. de pouca 
inteligência.

o.bum.brar vt. Tornar escuro; 
nublar; ocultar.

o.bus sm. Peça de artilharia.
ób.vio adj. Evidente.
o.car vt. Escavar.
o.ca.si.ão sf. Oportunidade; 

ensejo; motivo; causa.
o.ca.si.o.nal adj. Casual.

o.ca.si.o.nar vt. Dar 
ocasião a, ser motivo de; 
causar; originar; oferecer; 
proporcionar; vp. originar-se; 
acontecer.

o.ca.so sm. O desaparecimento 
do Sol; fig. fim.

o.ce.a.no sm. Cada uma das 
grandes divisões de parte 
líquida do globo.

o.ci.den.tal adj. Do ocidente.
o.ci.den.te sm. Poente; lado 

onde o Sol se põe; oeste.
ó.cio sm. Folga do trabalho; 

descanso; lazer.
o.ci.o.si.da.de sf. Vadiagem.
o.ci.o.so adj. Que não 

trabalha; despreocupado; 
desnecessário.

o.clu.são sf. Encerramento; 
fechamento.

o.clu.so adj. Tapado; fechado.
o.co adj. Vão; escavado; fig. 

fútil; frívolo.
o.cor.rên.cia sf. Acontecimento.
o.cor.ren.te adj. Que ocorre.
o.cor.rer vi. Vir ao encontro; 

afluir; aparecer; sobrevir; 
acontecer; vir à memória ou 
ao pensamento; sugerir.

oc.to.ge.ná.rio adj. e sm. Que, 
ou aquele que tem oitenta 
anos.

o.cu.la.do adj. Que tem olhos.
o.cu.lar adj. Do olho; sf. lente 

de instrumento óptico.
o.cu.lis.ta s2g. Especialista em 

moléstias dos olhos.
ó.cu.lo sm. Aparelho provido 

de lentes para fins visuais, 
como binóculo, telescópio, 
etc.; abertura circular numa 
parede, num teto, para 
iluminação; sm. pl. lentes 
usadas diante dos olhos, 
encaixadas em armação, 
para compensar ou corrigir 
defeitos da visão.

o.cul.tar vt. Encobrir; esconder; 
calar; simular.

o.cul.tis.mo sm. Doutrina 
e práticas referentes a 
fenômenos que não se 
explicam pelas forças ou leis 
naturais conhecidas.

o.cul.to adj. Escondido; 
misterioso.

o.cu.pa.ção sf. Posse; 
emprego; profissão; trabalho.

o.cu.pan.te adj. Que ocupa.
o.cu.par vt. Apoderar-se de; 

tomar posse de; invadir; 
dominar; conquistar; granjear; 
instalar-se; preencher; ocupar 
todo o espaço de; atrair, fixar, 
prender; aplicar a atenção; 
vp. dedicar-se.

o.da.lis.ca sf. Escrava a 
serviço do harém do sultão; 
concubina dos sultões ou 
paxás.

o.de sf. Cântico; composição 
poética de estrofes 
simétricas.

o.de.ão sm. Entre os antigos 
gregos, teatro coberto 
destinado às apresentações 
de poetas e músicos.

o.di.ar vt. Detestar.
o.di.en.to adj. Rancoroso.
ó.dio sm. Antipatia; raiva.
o.di.o.so adj. Repelente.
o.dis.sei.a (éi) sf. Poema do 

grego Homero, que narra 
as aventuras de Ulisses 
ao retornar à pátria, após 
a tomada de Troia;  p. ext. 
viagem cheia de peripécias 
e aventuras; narração de 
aventuras extraordinárias; 
série de complicações, 
peripécias ou ocorrências 
variadas e inesperadas.

o.don.to.lo.gi.a sf. Parte da 
medicina que trata das 
afecções dentárias.

o.don.to.lo.gis.ta s2g. Pessoa 
que se ocupa de odontologia; 
odontólogo.

o.dor sm. Perfume; aroma.
o.do.ran.te adj. Aromático.
o.es.te sm. Ocidente.
o.fe.gan.te adj. Cansado.
o.fe.gar vi. Respirar com 

dificuldade; estar ansioso.
o.fen.der vt. Causar ofensa; 

ferir; lesar; afrontar; magoar; 
melindrar.

o.fen.di.do adj. Magoado; 
melindrado; ferido.

o.fen.sa sf. Dano; afronta.
o.fen.si.va sf. Ataque.
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o.fen.si.vo adj. Agressivo.
o.fen.sor adj. e sm. Que, ou o 

que ofende.
o.fe.re.cer vt. Dar; dedicar.
o.fe.ren.da sf. Oferta.
o.fer.ta sf. Dádiva; presente.
o.fer.tar vt. Oferecer.
office boy sm. ingl. Moço de 

recados; rapaz que trabalha 
em escritório executando 
pequenos serviços; bói.

o.fi.ci.al adj. Burocrático; 
solene; sm. o que exerce 
ofício manual; militar de 
patente superior à de 
sargento.

o.fi.ci.a.li.za.ção sf. Ato de dar 
caráter oficial.

o.fi.ci.ar vi. Celebrar ofício 
religioso; escrever ofício.

o.fi.ci.na sf. Lugar onde se 
exerce um ofício.

o.fí.cio sm. Profissão; 
diligência; comunicação 
escrita; conjunto de orações e 
cerimônias do culto.

o.fi.ci.o.so adj. Serviçal; 
obsequioso; gratuito; sem 
caráter ou formalidade oficial.

o.fí.di.co adj. Relativo a 
serpente.

o.fí.dio sm. Cobra, serpente; 
adj. semelhante a serpente; 
sm. pl. ordem de répteis 
que compreende todos os 
gêneros de serpentes.

of.se.te sm. Método de 
impressão em que a tinta é 
transferida de uma chapa de 
metal para uma superfície 
de borracha e desta para o 
papel; papel utilizado nesse 
tipo de impressão.

of.tal.mi.a sf. Inflamação dos 
olhos.

of.tál.mi.co adj. Relativo aos 
olhos; sm. remédio contra a 
oftalmia.

of.tal.mo.lo.gi.a sf. Parte da 
medicina que estuda ou trata 
dos olhos e suas doenças.

o.fus.ca.ção sf. 
Deslumbramento; 
ofuscamento.

o.fus.car vt. Tornar fusco; 
escurecer; deslumbrar; fig. 
fazer perder o prestígio; fazer 
esquecer.

o.gi.va sf. arquit. Ângulo 
formado por dois arcos iguais 
que se cortam na parte 
superior; parte frontal afilada 
de um projétil, foguete.

ohm sm. Unidade de medida 
de resistência elétrica no 
Sistema MKS, que equivale 
à resistência de um condutor 
que é percorrido por uma 
corrente de 1 ampère 
quando suas extremidades 
apresentam a queda do 
potencial de 1 volt.

oi.ta.va-de-fi.nal sf. fut. Nos 
torneios por eliminação, 
rodada em que oito duplas de 
time disputam a classificação 
às quartas-de-final.

oi.ta.var vt. Dispor em oito 
faces.

oi.ti.va sf. Ouvido; audição.
oi.to num. Duas vezes quatro.
o.je.ri.za sf. Antipatia.
o.je.ri.zar vt. Ter ojeriza a.
o.lá interj. Para chamar, saudar, 

etc.
o.la.ri.a sf. Indústria de tijolos 

e telhas.
o.lé interj. Olá.
o.le.a.do sm. Pano encerado.
o.le.a.gi.no.so adj. Oleoso.
o.le.ar vt. Untar com óleo.
o.lei.ro sm. O que trabalha 

em olaria.
o.len.te adj. Aromático.
ó.leo sm. Nome comum a 

vários líquidos gordurosos 
e comestíveis extraídos de 
variados frutos, sementes, 
caroços; nome dado a 
substâncias gordurosas, 
líquidas sob temperatura 
ambiente, de origem animal, 
mineral ou vegetal.

o.le.o.du.to sm. Sistema 
de tubulações e estações 
de bombeamento, para a 
condução de petróleo ou 
seus derivados a grandes 
distâncias.

o.le.o.so adj. Gorduroso.

ol.fa.ção sf. Ação de cheirar; 
exercício do olfato.

ol.fa.to sm. O sentido do cheiro, 
faro.

o.lha.de.la sf. Lance de olhos.
o.lha.do adj. Visto; observado; 

sm. quebranto; jetatura.
o.lhar vt. Mirar; encarar; velar 

por; observar; sm. o aspecto 
dos olhos.

o.lhei.ras sf. pl. Manchas 
escuras ao redor das 
pálpebras inferiores.

o.lho sm. Órgão da vista; 
atenção; cuidado; 
perspicácia; ficar de olho ficar 
atento.

o.lho-d’á.gua sm. Nascente 
que rebenta do solo; fonte 
natural.

o.lho-da-ru.a sm. Lugar para 
onde se manda alguém, 
expulsando-o; meio da 
rua; rua.

o.lho-de-boi sm. Espécie de 
claraboia; selo postal, da 
primeira emissão feita no 
Brasil, de 1843.

o.lho-de-ca.bra sm. Selo selo 
postal brasileiro, da série 
emitida em 1845, menor do 
que o olho-de-boi.

o.lho-de-ga.to sm. Placa 
luminosa que, durante a 
noite, reflete luz que nela 
incide.

o.lho-de-so.gra sm. Doce 
preparado com ameixa preta, 
leite condensado, coco e 
açúcar cristalizado.

o.lhô.me.tro sm. bras. A visão, 
o olho, considerado como 
instrumento de medição, 
avaliação ou observação.

o.li.gar.qui.a sf. Governo 
exercido por uma minoria, 
ou seja, um pequeno grupo 
de pessoas ou famílias 
poderosas.

o.li.go.pó.lio sm. Mercado 
em que se relacionam um 
reduzido número de grandes 
vendedores e uma infinidade 
de pequenos compradores; 
situação em que um pequeno 
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grupo de empresas controla o 
mercado de um produto.

o.li.gop.sô.nio sm. Estrutura 
de mercado em que há 
apenas reduzido número de 
compradores.

o.lim.pí.a.da sf. Espaço de 
quatro anos entre jogos 
olímpicos que se realizam 
consecutivamente; pl. jogos 
olímpicos.

o.lím.pi.co adj. Relativo ao 
monte Olimpo; qualidade 
dos jogos que se realizavam 
na antiga Grécia de quatro 
em quatro anos; qualidade 
das competições modernas, 
realizadas com o mesmo 
intervalo; fig. celeste, sublime, 
grandioso; majestoso.

O.lim.po sm. Morada dos 
deuses, ou conjunto de 
deuses e deusas, entre os 
antigos gregos; fig. céu.

o.li.va sf. Azeitona.
o.li.vei.ra sf. Árvore da 

azeitona.
ol.mei.ro sm. Espécie de árvore 

que fornece madeira sólida 
e flexível.

o.lor sm. Aroma.
o.lo.ro.so adj. Aromático.
ol.vi.dar vt. Esquecer.
ol.vi.do sm. Esquecimento.
om.bre.ar vt. Pôr-se ombro a 

ombro; igualar-se; equiparar-
se.

om.brei.ra sf. Peça vertical 
de porta ou janela; parte do 
vestuário correspondente 
ao ombro.

om.bro sm. Espádua; a parte 
mais elevada do braço; fig. 
vigor, força, apoio.

ombudsman sm. ingl. 
Profissional cuja função 
é analisar a eficácia dos 
serviços prestados pela 
empresa que o contratou, 
devendo examiná-la sob a 
perspectiva do cliente.

ô.me.ga sm. Última letra do 
alfabeto grego; fig. fim.

o.me.le.te ou o.me.le.ta sf. 
Fritada de ovos batidos.

o.mi.no.so adj. Agourento.

o.mis.são sf. Falta; lacuna; 
negligência.

o.mis.so adj. Descuidado; 
negligente; falho; falto.

o.mi.tir vt. Deixar de fazer ou 
de dizer; esquecer.

on.ça sf. Nome de um dos 
maiores felinos brasileiros; 
bras. indivíduo perigoso; 
valente; medida de peso.

on.da sf. Porção de água 
do mar, lago ou rio que 
se eleva e se desloca; 
vaga; fig. grande afluência; 
grande abundância; grande 
agitação; ímpeto; movimento 
ondulatório; ondulação; 
fís. variação periódica da 
intensidade de uma grandeza 
(som, corrente elétrica); bras. 
gír. aquilo que é muito bom; 
curtição.

on.de adv. No lugar em que.
on.de.a.do adj. Que tem ondas.
on.de.ar vi. Serpear; tumultuar; 

transmitir em ondas.
on.du.la.ção sf. Movimento 

oscilatório num líquido.
on.du.la.do adj. Ondeado.
on.du.lar vt. i. e p. Ondear.
on.du.lo.so adj. Que tem 

ondulação.
o.ne.rar vt. Impor ônus ou 

obrigação; impor elevados 
tributos; sobrecarregar.

o.ne.ro.so adj. Pesado.
ô.ni.bus sm. Veículo para 

transporte coletivo de 
passageiro; bras. jardineira.

o.ni.co.fa.gi.a sf.  Hábito  de   
roer  unhas.

o.ni.po.tên.cia sf. Poder 
supremo, máximo; soberania.

o.ni.po.ten.te adj. Todo-
poderoso; sm. Deus.

o.ni.pre.sen.ça sf. Presença 
em toda parte. 

o.nis.ci.en.te adj. Que sabe 
tudo.

o.ní.vo.ro adj. Que come de 
tudo.

ô.nix sm.2n. Variedade de 
ágata.

o.no.más.ti.ca sf. Explicação 
de nomes próprios.

o.no.ma.to.pei.a (éi) sf. 
Vocábulo cuja pronúncia imita 
ou sugere a voz ou o som da 
coisa significada.

on.tem adv. No dia anterior ao 
de hoje.

ô.nus sm.2n. Peso; carga; 
encargo; responsabilidade; 
imposto.

o.nus.to adj. Carregado; cheio.
on.ze.na sf. Juro de onze por 

cento; usura.
on.ze.ná.rio adj. e sm. Agiota.
o.pa sf. Capa de irmandades e 

confrarias religiosas.
o.pa.ci.da.de sf. Qualidade de 

opaco, escuro, sombrio.
o.pa.co adj. Que não deixa 

passar a luz; baço; escuro.
o.pa.do adj. Inchado; balofo.
o.pa.la sf. Pedra preciosa de 

reflexos coloridos e variados; 
bras. tecido de algodão.

o.pa.les.cên.cia sf. Qualidade 
de opalescente, opalino.

o.pa.les.cen.te adj. De 
aparência leitosa e azulada.

o.pa.li.no adj. Semelhante 
à opala; de cor leitosa e 
azulada; opalescente.

o.pa.li.zar vt. Dar cor ou 
reflexos de opala.

o.par vi. Inchar.
op.ção sf. Ato de optar; 

escolha; preferência.
ó.pe.ra sf. Teatro lírico; drama 

musicado.
ó.pe.ra-bu.fa sf. Ópera 

de assunto jocoso, com 
música mais ligeira ou 
exageradamente cômica.

o.pe.ra.ção sf. Transação 
comercial; intervenção 
cirúrgica; cálculo matemático.

o.pe.ra.dor adj. e sm. Que, ou 
aquele que opera.

o.pe.ran.te adj. Que opera ou 
realiza; que produz algum 
efeito; ativo

o.pe.rar vt. Executar; fazer 
(uma operação qualquer).

o.pe.ra.ri.a.do sm. A classe 
operária, proletária.

o.pe.rá.rio adj. Relativo ao 
trabalho ou aos operários; 
sm. quem exerce uma arte 
ou um ofício; trabalhador de 
fábrica.
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o.pe.ra.ti.vo adj. Operante.
o.pe.ra.tó.rio adj. Relativo a 

operações; operativo.
o.pér.cu.lo sm. Tampa.
o.pe.re.ta sf. Forma leve de 

teatro musicado.
o.pe.ro.si.da.de sf. Qualidade 

de operoso; diligência.
o.pe.ro.so adj. Diligente; eficaz.
o.pi.la.ção sf. Obstrução dos 

vasos secretórios; amarelão.
o.pi.mo adj. Abundante.
o.pi.nar vt. e i. Ser de opinião; 

dar o seu voto.
o.pi.ni.ão sf. Parecer; juízo; 

modo de ver; voto.
o.pi.ni.o.so adj. Obstinado.
ó.pio sm. Substância extraída 

dos frutos imaturos de 
diversas espécies de 
papoulas, utilizada como 
narcótico; aquilo que 
proporciona adormecimento, 
entorpecimento.

o.pí.pa.ro adj. Lauto; 
esplêndido.

o.por vt. Pôr contra ou defronte; 
estorvar.

o.por.tu.ni.da.de sf. Ocasião 
favorável; ensejo.

opor.tu.nis.mo sm. 
Aproveitamento, em 
geral inescrupuloso, de 
oportunidades, de condições 
favoráveis a um determinado 
intento.

o.por.tu.no adj. Conveniente.
o.po.si.ção sf. Ação ou efeito 

de opor; impedimento; 
obstáculo; contraste; 
contraposição; discordância; 
partido(s) político(s) 
contrário(s) ao governo.

o.po.si.ci.o.nis.mo sm. 
Sistema de fazer oposição 
a tudo.

o.po.si.tor adj. e sm. 
Concorrente; competidor.

o.pos.to adj. Contrário; 
fronteiro; contraditório.

o.pres.são sf. Tirania.
o.pres.si.vo adj. Que oprime ou 

serve para oprimir.
o.pres.so adj. Oprimido.
o.pres.sor adj. e sm. Tirano.

o.pri.mi.do adj. Vexado; 
tiranizado.

o.pri.mir vt. Causar opressão a; 
afligir; tiranizar.

o.pró.brio sm. Desonra.
op.tar vt. Escolher entre duas 

ou mais coisas.
op.ta.ti.vo adj. Que exprime 

desejo, opção.
óp.ti.ca sf. Parte da física 

que trata das propriedades 
da luz e dos fenômenos da 
visão; casa onde se fabricam 
ou vendem instrumentos 
ópticos; modo de ver pessoal; 
perspectiva.

óp.ti.co adj. Relativo à visão 
ou à luz; sm. especialista em 
óptica ou comerciante de 
instrumentos ópticos (óculos, 
microscópios, lunetas, lupas, 
etc.).

o.pug.nar vt. Pugnar contra.
o.pu.lên.cia sf. Grande riqueza; 

magnificência.
o.pu.len.to adj. Rico; pomposo.
opus sm lat. Obra que foi 

classificada e numerada.
o.pús.cu.lo sm. Livreto; folheto.
o.ra conj. Mas; adv. agora.; 

interj. indicativo de 
impaciência, desprezo.

o.ra.ção sf. Súplica religiosa; 
reza; discurso; gram. conjunto 
de palavras que expressam 
um pensamento completo; 
frase.

o.ra.cu.lar adj. Relativo a 
oráculo.

o.rá.cu.lo sm. Resposta 
dos deuses a quem os 
consultava.

o.ra.dor sm. O que fala em 
público; discursador.

o.ra.go sm. Santo; padroeiro.
o.ral adj. Relativo à boca; verbal 

(por oposição a escrito).
o.ran.go.tan.go sm. Grande 

macaco antropomorfo.
o.rar vi. Fazer oração; proferir 

discurso; falar.
o.ra.tó.ria sf. Arte de falar em 

público; eloquência.
o.ra.tó.rio adj. Relativo à 

oratória; sm. nicho de santos.

or.be sm. Globo; esfera.
ór.bi.ta sf. Cavidade óssea 

onde estão os olhos; trajetória 
descrita por um astro em 
torno de outro; campo; esfera; 
área de ação.

or.ça.men.to sm. Ato ou efeito 
de orçar, calcular.

or.çar vt. Calcular; avaliar; 
chegar próximo; atingir.

or.co sm. O inferno.
or.dei.ro adj. Amigo da ordem.
or.dem sf. Disposição metódica 

de coisas; arranjo.
or.de.na.ção sf. Ato de ordenar; 

arrumação; lei.
or.de.na.do adj. Metódico; sm. 

vencimento de empregado.
or.de.nan.ça sf. Soldado às 

ordens de autoridade.
or.de.nha sf. Ato de ordenhar.
or.de.nhar vt. Espremer (a teta 

de um animal) para tirar leite; 
mungir.

or.di.nal adj. Que designa lugar 
em série numérica.

or.di.ná.rio adj. Habitual; 
costumeiro; regular; comum; 
sem caráter; sm. o habitual.

or.di.na.ris.mo sf. Falta de 
caráter, vergonha, valor.

o.re.lha sf. O órgão e aparelho 
de ouvido; dobra da capa de 
livro, que se vira para dentro 
desta, e pode trazer texto 
impresso.

o.re.lha-de-pau sm. Espécie de 
cogumelo; urupê.

o.re.lhão sm. Puxão de 
orelhas; cabina de telefone, 
instalada, em geral, em lugar 
público, cuja forma lembra 
grosseiramente o contorno 
da orelha.

or.fa.nar vt. Tornar órfão; privar.
or.fa.na.to sm. Asilo para 

órfãos.
or.fan.da.de sf. Condição 

de órfão; fig. abandono, 
desamparo.

ór.fão adj. e sm. Que, ou 
aquele que não tem pai 
nem mãe; fig. privado; 
abandonado.

or.fe.ão sm. Grupo coral.

M-N-O.indd   202 17.02.09   09:34:28



O

203

orgânico • otorrinolaringologia

or.gâ.ni.co adj. Relativo a 
órgãos; fundamental.

or.ga.nis.mo sm. Corpo 
organizado; constituição.

or.ga.nis.ta sm. Tocador de 
órgão.

or.ga.ni.za.ção sf. Ato de 
organizar, constituir.

or.ga.ni.za.dor adj. e sm. Que, 
ou quem organiza.

or.ga.ni.zar vt. Formar o 
organismo de; constituir.

or.ga.no.gra.ma sm. 
Representação de 
organização, serviço, obra, 
etc., indicando relações, 
atribuições, etapas de 
trabalho, etc.

ór.gão sm. Cada uma das 
partes de um aparelho; parte 
ou estrutura de um organismo 
vivo, adaptada a uma 
determinada função; jornal; 
instituição de caráter político, 
social, etc.; instrumento 
musical de foles, tubos e 
teclados, usado nas igrejas.

or.gu.lhar vt. e p. Encher-se de 
orgulho; ufanar-se.

or.gu.lho sm. Conceito 
exagerado de si mesmo.

or.gu.lho.so adj. Soberbo; 
altivo; vaidoso.

o.ri.en.ta.ção sf. Direção; 
impulso; instrução.

o.ri.en.ta.dor adj. e sm. Que, 
ou quem orienta.

o.ri.en.tal adj. Do Oriente; pl. os 
povos da Ásia.

o.ri.en.tar vt. Determinar a 
posição geográfica; guiar.

o.ri.en.te sm. Este; levante.
o.ri.fí.cio sm. Pequeno furo; 

pequena abertura.
o.ri.gem sf. Procedência; fonte; 

causa; princípio.
o.ri.gi.nal adj. Referente à 

origem; primitivo; diferente; 
sm. primeiro escrito.

o.ri.gi.na.li.da.de sf. 
Singularidade; excentricidade.

o.ri.gi.ná.rio adj. Oriundo; 
proveniente; primitivo.

o.ri.un.do adj. Originário; 
descendente.

or.la sf. Borda; margem; 
cercadura; debrum.

or.la.du.ra sf. Orla.
or.lar vt. Guarnecer com orla; 

debruar.
or.na.men.ta.ção sf. Ato de 

ornamentar, ornar.
or.na.men.tal adj. Relativo a 

ornamento, enfeite.
or.na.men.tar vt. Ornar, 

enfeitar.
or.na.men.to sm. Adorno; 

decoração; enfeite.
or.nar vt. Enfeitar; embelezar; 

decorar.
or.na.to sm. Enfeite.
or.ne.ar sm. Zurrar; ornejar.
or.nei.o sm. Zurro; ornejo.
or.ne.jar vi. Ornear.
or.ne.jo sf. Orneio.
or.ques.tra sf. Grupo de 

músicos.
or.ques.trar vt. Adaptar 

a música aos diversos 
instrumentos de uma 
orquestra; instrumentar.

or.to.don.ti.a sf. Parte da 
odontologia que trata da 
prevenção e correção dos 
defeitos de posição dos 
dentes.

or.to.do.xo adj. De acordo com 
os fundamentos tradicionais 
de doutrina religiosa, política, 
etc., diz-se da Igreja do 
Oriente, de tradição grega; 
sm. indivíduo ortodoxo.

or.to.gra.fi.a sf. A parte da 
gramática que ensina a 
escrever corretamente.

or.to.grá.fi.co adj. Concernente 
à ortografia.

or.to.pe.di.a sf. Arte de evitar, 
ou corrigir, as deformidades 
do corpo.

or.va.lhar vt. Umedecer com 
orvalho; vi. chuviscar.

or.va.lho sm. Vapor atmosférico 
que se condensa e cai 
durante a noite.

os.ci.la.ção sf. Ato de oscilar.
os.ci.lar vi. Ter movimento de 

vaivém; hesitar.
os.ci.la.tó.rio adj. Oscilante.
os.ci.ta.ção sf. Bocejo.
os.ci.tar vi. Bocejar.

os.cu.lar vt. Beijar.
ós.cu.lo sm. Beijo.
os.sa.da sf. Esqueleto.
os.sa.tu.ra sf. Constituição 

óssea; esqueleto.
ós.seo adj. Da natureza do 

osso; que tem osso.
os.sí.cu.lo sm. Osso pequeno. 
os.si.fi.ca.ção sf. Ato de 

ossificar, formar ossos.
os.si.fi.car vt. Converter em 

osso.
os.so sm. Qualquer parte do 

esqueleto dos vertebrados; 
fig. dificuldade.

os.su.á.rio sm. Sepultura 
comum de muitos cadáveres.

os.ten.si.vo adj. Próprio para 
se mostrar; aparente.

os.ten.ta.ção sf. Alarde; pompa; 
luxo; exibição.

os.ten.tar vt. Exibir com 
aparato; alardear.

os.ten.to.so adj. Feito com 
ostentação; aparatoso.

os.tra sf. Molusco comestível; 
gír. pessoa que não larga 
outra.

os.tra.cis.mo sm. Afastamento 
das funções políticas; 
exclusão; proscrição; 
desterro; exílio.

os.trei.ra sf. Lugar onde se 
criam ostras.

os.tro sm. Púrpura.
o.tal.gi.a sf. Dor de ouvido.
o.tá.rio sm. Indivíduo bobo, fácil 

de enganar.
ó.ti.co adj. Relativo ao ouvido.
o.ti.mis.mo sm. Sistema de 

julgar tudo o melhor possível.
o.ti.mis.ta s2g. Pessoa que 

mostra otimismo.
ó.ti.mo adj. Muitíssimo bom.
o.tor.ri.no sm. Forma reduzida 

de  otorrinolaringologista, 
médico especialista no 
tratamento do ouvido, nariz e 
garganta.

o.tor.ri.no.la.rin.go.lo.gi.a sf. 
Parte da medicina voltada 
ao estudo e tratamento das 
doenças do ouvido, nariz e 
garganta.

M-N-O.indd   203 17.02.09   09:34:29



O

204

ou • ozonosfera

ou conj. De outro modo.
ou.re.la sf. Margem; orla.
ou.ri.ço sm. Mamífero coberto 

de espinhos.
ou.ri.ves sm. O que lavra em 

ouro ou em prata.
ou.ri.ve.sa.ri.a sf. Loja ou 

oficina de ourives.
ou.ro sm. Elemento químico, 

metálico, de número atômico 
79, amarelo, dúctil, maleável 
e de que se fazem moedas 
e joias; riqueza; pl. naipe do 
baralho.

ou.ro.pel sm. Ouro falso.
ou.sa.di.a sf. Audácia.
ou.sar vt. Atrever-se.
outdoor sm. ingl. Cartaz 

publicitário de rua.
ou.tei.ro sm. Colina.
ou.to.nal adj. Do outono.
ou.to.no sm. Estação entre o 

verão e o inverno.
ou.tor.ga sf. Ação ou efeito 

de outorgar; consentimento; 
aprovação; concessão.

ou.tor.gar vt. Aprovar; declarar 
em escritura pública; 
conceder.

ou.trem pron. indef. Outra 
pessoa.

ou.tro e pron. indef. Diferente; 
diverso; mais um.

ou.tro.ra adv. Antigamente.

ou.tros.sim adv. Também.
ou.tu.bro sm. Décimo mês do 

ano civil.
ou.vi.do sm. O órgão de ouvir; 

adj. que se ouviu.
ou.vin.te adj. e s2g. Pessoa 

que ouve discurso, concerto, 
conferência, programa 
de rádio, etc.; aluno não 
matriculado, que assiste a 
aulas, mas não faz provas.

ou.vir vt. Perceber pelo sentido 
do ouvido; escutar.

o.va sf. Ovário dos peixes; 
el. da loc. interj. uma ova 
indic. de repulsa, protesto, 
contestação, objeção.

o.va.ção sf. Aclamação 
entusiástica, febril.

o.va.ci.o.nar vt. Aplaudir 
ruidosamente, com 
entusiasmo.

o.val adj. Do feitio do ovo.
o.van.te adj. Triunfante.
o.var vi. Pôr ovos (a galinha).
o.vá.rio sm. Órgão sexual 

feminino onde se formam os 
ovos ou óvulos.

o.ve.lha sf. Fêmea do carneiro.
over sm. Red. de overnight.
overdose sf. ingl. Dose 

excessiva.
o.ver.lo.que sm. Acabamento 

feito em roupas por máquina 

especial, tipo de bainha, para 
que o tecido não desfie.

o.vi.no adj. Relativo a ovelhas, 
cordeiros e carneiros.

o.ví.pa.ro adj. Que põe ovos.
o.ví.vo.ro adj. Que come ovos.
o.vo sm. Corpo fecundado, 

reprodutor de aves, etc.
o.voi.de (ói) adj. Oval.
ó.vu.lo sm. Pequeno ovo; célula 

sexual feminina.
o.xa.lá interj. Designativa de 

desejo; tomara.
o.xi.dar vt. Converter em óxido; 

enferrujar.
o.xi.ge.nar vt. Combinar com 

o oxigênio; fig. fortalecer; 
descolorir com água 
oxigenada.

o.xi.gê.nio sm. Elemento 
químico de número atômico 
8, gasoso à temperatura 
ambiente, incolor, inodoro, 
insípido, com atividade 
química bastante grande, 
um dos constituintes do ar 
atmosférico.

o.zô.nio sm. Gás azul-pálido, 
muito oxidante e reativo, que 
é uma variedade alotrópica 
do oxigênio.

o.zo.nos.fe.ra sf. Camada da 
atmosfera terrestre situada 
entre as altitudes de 12 a 50 
km e na qual existe grande 
concentração de ozônio.
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