p sm. Décima sexta letra do
alfabeto.

pá sf. Utensílio agrícola, largo
e chato, com rebordos, de
madeira ou metal, provido de
cabo; gír. grande quantidade.
pa.ca sf. Mamífero roedor; adv.
gír. muito.
pa.ca.tez sf. Qualidade de
quem é pacato, pacífico.

pac.tu.ar vt. Ajustar;
convencionar; combinar.

P

pa.de.cer vt. Ser atormentado;
sofrer; suportar.
pa.dei.ro sm. Aquele que
fabrica ou entrega pão.

pa.di.o.la sf. Espécie de
tabuleiro com quatro varais,
para transporte; cama portátil.

pa.cho.la sm. Pateta.

pa.drão sm. Modelo; o que
serve de índice de uma
cultura; marco.

pa.ci.ên.cia sf. Qualidade de
paciente; resignação.

pa.dri.nho sm. Testemunha de
batismo, crisma, etc.; protetor.

pa.ca.to adj. e sm. Pacífico.
pa.chor.ra sf. Calma ou lentidão
no trabalho; impassibilidade
temperamental.

pa.ci.en.te adj. Resignado;
sofredor; s2g. doente.

pa.ci.fi.ca.ção sf. Ato ou efeito
de pacificar, apaziguar.

pa.ci.fi.car vt. Restituir a paz a;
apaziguar; serenar.
pa.cí.fi.co adj. Amigo da paz;
sossegado; tranquilo.

pa.ci.fis.mo sm. Sistema dos
que lutam pela paz universal.
pa.ci.fis.ta adj. e s2g. Adepto
do pacifismo.

pa.co sm. Pacote de papéis
que simulam papel-moeda,
geralmente cobertos por uma
nota verdadeira.
pa.ço sm. Palácio real ou
episcopal; a corte.

pa.ço.ca sf. Carne fresca
ou carne-de-sol cozida e
desfiada, pisada com farinha
de mandioca ou de milho;
amendoim torrado e socado
com rapadura; fig. confusão.
pa.có.vio adj. e sm. Idiota.

pac.to sm. Ajuste; convenção.
pac.tu.an.te adj. Que pactua.

pa.dre-nos.so sm. Oração
católica iniciada por essas
palavras; pai-nosso.

pa.dro.ei.ro adj. e sm. Protetor;
defensor; patrono.
pa.dro.ni.zar vt. Reduzir a um
modelo comum.
pa.ga sf. Remuneração.

pa.ga.do.ri.a sf. Lugar onde se
fazem pagamentos.
pa.ga.nis.mo sm. Idolatria.

pa.ga.ni.zar vt. Tornar pagão.

pa.gão adj. Diz-se dos povos
politeístas; adj. e sm.
(indivíduo) que não é cristão,
que não foi batizado.

pa.gar vt. Remunerar; expiar;
retribuir na mesma espécie;
vi. recompensar.

pa.go.de.ar vi. Levar vida de
estroina; pandegar.

pai sm. Genitor; progenitor;
criador, fundador, instituidor
de uma doutrina, instituição
ou escola artística ou
científica.

pai.nel sm. Pintura; quadro;
almofada de janelas ou
portas; qualquer obra
decorativa que recobre uma
parede ou parte dela; espécie
de quadro onde estão
embutidos os instrumentos
de controle de qualquer
instalação.
pai-nos.so sm. Oração que se
inicia com essas palavras;
padre-nosso.
pai.o sm. Carne de porco
ensacada em tripa.

pai.ol sm. Depósito de
explosivos; bras. depósito de
cereais ou de maquinismos
de lavoura.
pai.rar vi. Voar lentamente;
esvoaçar sem sair do lugar.
pa.ís sm. Região; pátria.

pai.sa.gem sf. Panorama.

pai.sa.gis.mo sm.
Representação de paisagens
pela pintura ou pelo desenho;
a arte de decoração de
jardins.

pa.gi.nar vt. Numerar por
ordem, as páginas de.

pai.sa.gis.ta adj. e s2g. Que,
ou quem pinta ou descreve
paisagens; profissional que
planeja e compõe paisagens
decorativas de jardins.

pa.go.de sm. Templo pagão, na
Índia, China ou Japão; o ídolo
lá adorado; divertimento;
certo tipo de samba.

pai.sa.no sm. Indivíduo não
militar; civil; compatriota;
patrício.

pá.gi.na sf. Face de folha de
papel; trecho.

pa.go adj. Entregue em
pagamento; satisfeito.

pai.sa.na el. sf. us. na loc.
adv. à paisana: em traje civil
(referindo-se a militar).

205

P-Q.indd 205

17.02.09 09:34:47

paixão

pai.xão sf. Padecimento;
sofrimento; sentimento
intenso de amor ou ódio;
fanatismo.
pa.la sf. Anteparo para
resguardar os olhos.

pa.lá.cio sm. Casa de rei ou de
família nobre.
pa.la.di.no sm. Campeão;
homem valente.

pa.lan.que sm. Estrado de
madeira com degraus para
festas ao ar livre.
pa.la.to sm. Céu-da-boca.

pa.la.vra sf. Termo; vocábulo;
afirmação; doutrina.

pa.la.vrão sm. Palavra obscena
ou grosseira.
pal.co sm. Parte do teatro
onde os atores representam;
proscênio.

P

pa.lei.o sm. Pilhéria insistente e
inconveniente.

pa.ler.ma adj. e s2g. Diz-se da,
ou pessoa idiota; imbecil, sem
préstimo.
pa.les.tra sf. Conversa;
dissertação sobre
determinado assunto.

pa.les.trar ou pa.les.tre.ar vi.
Conversar; discorrer.

pa.le.ta sf. Chapa de madeira
ou louça onde os pintores
combinam as tintas; omoplata
de animais.
pa.lha sf. Haste seca das
gramíneas; fig. bagatela.

pa.lha.ço sm. Artista que
em espetáculos circenses
ou em outros, veste-se e
pinta o rosto de maneira
espalhafatosa; pessoa que
faz os outros rirem ou faz
papel ridículo.
pa.lhei.ro sm. Casa ou lugar
em que se guarda palha.

pa.lhe.ta sf. Pequena lâmina
metálica, na embocadura dos
instrumentos de sopro, cujas
vibrações produzem o som;
chapéu de palha.
pa.lhe.te adj. Pouco carregado
na cor (vinho).
pa.lho.ça sf. Casa coberta de
palha; cabana.

• panegírico

pa.li.ar vt. Dissimular; aliviar;
acalmar.
pa.li.a.ti.vo adj. Que serve
para disfarçar, encobrir,
atenuar, aliviar, acalmar; sm.
medicamento que só tem
eficácia momentânea.

pa.li.ça.da sf. Fileira de paus
fincados na terra para defesa
de posto militar; liça para
torneios.
pa.li.dez sf. Qualidade ou
estado de pálido.

pá.li.o sm. Sobrecéu portátil.

pa.li.tar vt. Limpar (os dentes)
com palito.
pa.li.to sm. Haste fina, dura
e pontiaguda, em geral de
madeira, que serve para
limpar os dentes.

pal.ma sf. Folha de palmeira;
face interna das mãos; pl.
ação de aplaudir batendo as
palmas das mãos.
pal.ma.da sf. Pancada com a
palma da mão.
pal.mar sm. Terreno em que
crescem palmeiras; adj. do
comprimento de um palmo.
pal.ma.to.ar vt. Castigar com
palmatória.

pal.ma.tó.ria sf. ant. Pequena
peça circular de madeira
utilizada nas escolas para
castigar as crianças, batendolhes com ela na palma das
mãos.
pal.me.ar vt. Aplaudir batendo
palmas; trilhar.
pal.mei.ral sm. Palmar.

pal.mi.lha sf. Revestimento
interior de sola de calçado.
pal.mi.lhar vt. Pôr palmilhas
em; percorrer a pé.

pal.mo sm. Extensão da ponta
do polegar à do dedo mínimo.
pa.lor sm. Palidez.

pal.pa.ção sf. Ato de palpar.
pal.par vt. Apalpar.

pal.pá.vel adj. Que se pode
palpar, tocar.

pál.pe.bra sf. Membrana que
recobre o globo ocular.

pal.pi.ta.ção sf. Ato de palpitar,
pulsar; movimento convulsivo

das pulsações do coração por
emoção ou moléstia.
pal.pi.tar vi. Pulsar, ter
palpitações; agitar-se; fam.
dar palpites.
pal.pi.te sm. Pressentimento;
intuição de ganho no jogo.
pal.ra sf. Fala; tagarelice.
pal.rar vi. Tagarelar.
pa.lu.de sm. Lagoa; paul.
pa.lu.dis.mo sm. Impaludismo.
pa.lúr.dio adj. e sm. Tolo
pa.lus.tre adj. Paludoso;
relativo a pântano.
pa.mo.nha sf. Espécie de bolo
de milho; sm. bobo.
pam.pa sm. Grande planície.
pa.na.ca adj. e sm. gír. Sujeito
simplório.
pa.na.cei.a (éi) sf. Remédio
imaginário para todos os
males.
pa.nal sm. Vela de moinho.
pa.nar vt. Cobrir de pão ralado.
pa.na.ri.a sf. Tulha; celeiro.
pan.ca sf. Alavanca de madeira;
bras. gír. postura artificial;
pose.
pan.ça sf. O maior estômago
dos ruminantes; pop. barriga.
pan.ca.da sf. Choque; golpe;
bordoada; adj. e s2g.
(indivíduo) amalucado.
pan.ca.da.ri.a sf. Desordem em
que há pancadas; surra.
pân.creas sm. Glândula
situada por trás do estômago,
responsável pela formação
da insulina e agindo sobre as
proteínas, os amiláceos e as
gorduras.
pan.da.re.cos sm. pl.
Frangalhos; cacos.
pan.de.ar vt. Tornar largo.
pân.de.ga sf. Estroinice; folia.
pân.de.go adj. e sm. (Indivíduo)
engraçado, alegre,
brincalhão.
pan.dei.ro sm. Instrumento
musical.
pan.de.mô.nio sm. Tumulto.
pan.do adj. Cheio de vento;
inflado.
pa.ne sf. fig. Parada, por defeito
do motor.
pa.ne.gí.ri.co sm. Elogio.
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panelinha

pa.ne.li.nha sf. Panela
pequena; fig. pop. grupo de
pessoas ligadas em defesa
de seus interesses e dadas
ao elogio mútuo.
pan.fle.tá.rio adj. Próprio
de panfleto; violento na
linguagem; sm. autor de
panfletos; panfletista.

pan.fle.to sm. Folheto de
crítica em linguagem violenta;
folheto.
pâ.ni.co sm. Terror; medo
grave, susto (às vezes
infundado) .

pa.ni.fi.ca.ção sf. Fabricação
de pão.

pa.no sm. Tecido; fazenda;
pano de fundo, a grande e
última tela situada ao fundo
do palco.
pa.no.ra.ma sm. Paisagem;
vista.

pa.no.râ.mi.co adj. Relativo a
panorama, paisagem.

pan.so.fi.a sf. Ciência universal.

pân.ta.no sm. Paul; lodaçal;
brejo.

pan.ta.no.so adj. Alagadiço.
pan.te.ar vt. Caçoar de.

pan.te.ra sf. Mamífero felino,
carnívoro, entre os quais se
inclui a onça-pintada; fig.
pessoa cruel.

pan.to.mi.ma ou pan.to.mi.na
sf. Arte ou ato de expressão
por meio de gestos; mímica.

pan.tur.ri.lha sf. Barriga da
perna.

pão sm. Alimento feito de
farinha, em geral de trigo,
acrescida de água, fermento
biológico e sal, formando
uma pasta que é amassada
moldada em formato diversos
e cozida; fig. sustento; pop.
homem bonito ou pessoa
muito boa.
pão-du.ro sm. Avaro, egoísta.
pa.pa sm. Chefe da Igreja
Católica; Sumo Pontífice;
sf. farinha, ou outro cereal,
cozida de consistência
pastosa.
pa.pa.gai.o sm. Qualquer
ave psitaciforme, famosa

• paralelepípedo

por imitar a voz humana;
brinquedo de criança, em
vários formatos, feito de
varetas ligadas entre si
por barbante e recobertas
com papel fino, quadrado,
pipa; letra de câmbio ou
promissória.
pa.pa.gue.ar vt. Falar como
papagaio; tagarelar.
pa.pai sm. Tratamento
carinhoso que os filhos dão
ao pai.
pa.pal adj. De papa.
pa.pal.vo sm. Pateta.
pa.pão sm. Monstro imaginário;
bicho-papão.
pa.pa.ri.car vt. Lambiscar; tratar
com carinho.
pa.pe.ar vi. Palrar; tagarelar;
parolar.
pa.pei.ra sf. Inflamação das
parótidas.
pa.pel sm. Pasta de fibras
vegetais, refinada,
branqueada ou colorida,
disposta em folhas flexíveis e
finas usadas para escrever,
embrulhar, etc.; atribuição;
dinheiro em notas; parte
que um ator desempenha
no cinema, televisão,
teatro, etc.; a personagem
desempenhada por um
ator; atribuição de natureza
moral, técnica, jurídica,
etc.; qualquer documento
que representa dinheiro
e pode ser negociado; pl.
documentos.
pa.pe.lão sm. Papel encorpado
e forte; fig. má figura.
pa.pe.la.ri.a sf. Estabelecimento
onde se vendem papéis e
artigos para escritório.
pa.pe.le.ta sf. Papel avulso;
pequeno pedaço de papel.
pa.pel-mo.e.da sf. Papel
estampado com valor
representativo, emitido pelo
governo, para servir de
dinheiro; cédula.
pa.pel-tí.tu.lo sm. Papel
desempenhado pelo ator que
representa o personagemtítulo.
pa.po sm. Bolsa que existe nas
aves; fig. soberba.

pa.po-fu.ra.do sm. Conversa
sem sentido; conversa fiada.

pa.pu.do adj. Que tem papo
grande; bras. convencido.
pa.que.te sm. Grande navio
a vapor.
par adj. Igual; semelhante.
pa.ra prep. Designa fim,
direção, destino.

pa.ra.béns sm. pl. Felicitações.
pa.rá.bo.la sf. Narração
alegórica; curva.

pa.ra-bri.sa sm. Vidro na
dianteira do automóvel.

pa.ra-cho.que sm. Dispositivo
destinado a amenizar
choques; barra ou lâmina de
aço colocada horizontalmente
na frente e na traseira dos
automóveis.

pa.ra.da sf. Ato de parar; pausa;
lugar onde se para; desfile;
aventura.
pa.ra.dei.ro sm. Lugar onde
alguma pessoa está.

P

pa.ra.dig.ma sm. Modelo,
padrão.
pa.ra.do.xo sm. Opinião
contrária à comum.

pa.ra.fra.se.ar vt. Explicar,
desenvolvendo, imitando.

pa.ra.fu.sar vt. Apertar por meio
de parafuso.
pa.ra.fu.so sm. Espécie de
prego sulcado em espiral.

pa.ra.gem sf. Ato de parar;
lugar onde se para; sítio;
zona; região.

pa.rá.gra.fo sm. Pequena
seção de discurso ou
capítulo; sinal § indicativo da
separação de algumas partes
de lei, regulamento, etc.
pa.ra.í.so sm. Éden; céu.

pa.ra-la.ma sm. Peça curva
colocada acima das rodas
dos veículos.

pa.ra.le.le.pí.pe.do sm.
Sólido limitado por seis
paralelogramos, dos quais
os opostos são iguais e
paralelos; pedra com esse
formato empregada em
calçamento de ruas.
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paralelo

pa.ra.le.lo adj. Diz-se das
linhas sempre equidistantes
em toda a sua extensão; sm.
confronto.

pa.ra.li.sa.ção sf. Suspensão;
interrupção de movimento ou
atividade; entorpecimento.

pa.ra.li.sar vt. Tornar paralítico;
tornar inerte; suspender as
atividades.
pa.ra.li.si.a sf. Privação da
capacidade de movimento.

pa.ra.lí.ti.co adj. e sm. Que, ou
aquele que sofre paralisia.
pa.ra.men.tar vt. Adornar com,
vestir paramentos; enfeitar.
pa.ra.men.to sm. Peça de
ornato; sm. pl. vestes
sacerdotais.

pá.ra.mo sm. bras. Firmamento;
planície deserta.

P

pa.ra.nin.fo sm. Padrinho;
em certas solenidades,
pessoa a quem se prestam
homenagens e que, em
geral, as retribui e agradece
proferindo um discurso.

pa.ra.nor.mal adj. Que está fora
dos limites da experiência
normal ou dos fenômenos
explicáveis cientificamente.

pa.ra.pei.to sm. Parede de
resguardo.

pa.ra.psi.co.lo.gi.a sf.
Ciência que estuda
experimentalmente os
fenômenos ditos ocultos
(comunicação com os
espíritos dos mortos,
dissociação da personalidade,
comunicação telepática, etc.).
pa.ra.quedas sm. 2n. Aparelho
com aparência de guardachuva, que serve para reduzir
a velocidade da queda dos
corpos no ar.
pa.rar vi. Cessar de mover-se;
ficar, estacionar; vt. impedir a
continuação; enfraquecer.
pa.ra-rai.os sm. 2n. Sistema
de condutores metálicos
colocados nos pontos mais
elevados de um edifício
e ligados à terra, com
a finalidade de facilitar
as descargas elétricas
atmosféricas e evitar danos.

• parótida

pa.ra.si.ta ou pa.ra.si.to
s2g. Animal ou vegetal,
respectivamente, que se
alimenta do sangue ou da
seiva de outro; fig. indivíduo
que não trabalha e vive à
custa alheia; adj. que nasce
ou cresce em outros corpos
organizados; fig. que vive à
custa alheia.
pa.ra.si.tar vi. Viver como
parasito, à custa alheia.
pa.ra-sol sm. Guarda-sol,
guarda-chuva.

par.cei.ro adj. Semelhante; par;
sm. sócio.
par.cel sm. Recife; baixio.

par.ce.la sf. Pequena parte;
fragmento.
par.ce.lar vt. Dividir em
parcelas, em partes.

par.ce.ri.a sf. Sociedade.

par.ci.al adj. Que faz parte de
um todo.
par.ci.a.li.da.de sf. ou par.
ci.a.lis.mo sm. Facção.

par.ci.a.li.zar vt. Tornar parcial.
par.ci.mô.nia sf. Economia.

par.ci.mo.ni.o.so adj. Frugal;
econômico.
par.co adj. Sóbrio; frugal;
econômico; que poupa ou
economiza.
par.di.ei.ro sm. Casa em
ruínas.

par.do adj. De cor entre o
branco e o preto; sm. mulato.
pa.re.cen.ça sf. Semelhança.
pa.re.cer v. pred. Ter a
aparência de; sm. opinião.

pa.re.ci.do adj. Semelhante.

pa.re.de sf. Obra de alvenaria
com que se fecham
externamente os edifícios
bem como se fazem suas
divisões internas; tudo que
fecha ou divide um espaço.

pa.re.lha sf. Um par; par de
animais que puxam carroça.
pa.ren.tal adj. Relativo a pai
ou mãe.

pa.ren.te s2g. Pessoa que
pertence à mesma família.

pa.ren.tes.co sm. Qualidade
de parente.

pa.rên.te.se sm. ou pa.rên.
te.sis sm. 2n. Sinais ( ) que
encerram palavra ou frase
à parte.

pá.reo sm. Corrida de cavalos;
disputa.
pá.ria sm. Indivíduo sem casta
na sociedade indiana; p. ext.
membro de classes sociais
desprezadas.
pa.ri.ção sf. Parto.

pa.ri.da.de sf. Parecença;
igualdade.

pa.ri.e.tal adj. Relativo às
paredes ou parte de uma
cavidade; sm. osso do crânio.
pa.rir vt. Dar à luz; produzir.
par.la sf. Conversa.

par.la.men.tar s2g. Membro de
parlamento; vt. e i. conversar;
entrar em negociações;
conferenciar.
par.la.men.ta.ris.mo sm.
Regime político em
que o governo é de
responsabilidade dos
ministros de Estado.

par.la.men.to sm. Câmara
legislativa nos países
constitucionais; congresso
nacional.
pá.ro.co sm. Vigário;
sacerdote encarregado
da administração de uma
paróquia.

pa.ró.dia sf. Imitação grotesca
de uma obra literária;
imitação cômica.
pa.ro.di.ar vt. Imitar
burlescamente; pop.
pandegar.

pa.ro.la sf. Palavras ocas.

pa.ro.lar ou pa.ro.le.ar vt.
Tagarelar; palrar.
pa.ro.lei.ro adj. e sm.
Embusteiro; parolador.

pa.ró.quia sf. Jurisdição
espiritual de um pároco.

pa.ro.qui.a.no adj. e sm. Que,
ou aquele que habita na
paróquia.
pa.ró.ti.da ou pa.ró.ti.de sf.
Cada uma das glândulas
salivares situadas abaixo e
por diante das orelhas.
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paroxismo

• passo

pa.ro.xis.mo sm. A maior
intensidade de uma dor, um
acesso, etc.; pl. agonia.
pa.ro.xí.to.no adj. Diz-se do
vocábulo que tem o acento
tônico na penúltima sílaba;
sm. esse vocábulo.
par.que sm. Grande jardim
público ou particular; terreno
de grandes dimensões, com
muitas árvores, destinado a
passeios, shows, exposições,
etc.; área de recreação.
par.quê ou par.que.te sm.
Revestimento de pisos
feito de tacos de madeira
que, ao serem dispostos de
determinada maneira, formam
desenhos.
par.ri.cí.dio sm. Assassinato
do pai.
par.te sf. Porção de um todo,
fração; lado; lugar.
par.tei.ra sf. Mulher que assiste
os partos.
par.tei.ro adj. Diz-se do médico
que assiste partos; sm.
médico que faz partos.
par.te.jar vt. Atender o parto a.
par.ti.ção sf. Ato de partir.
par.ti.ci.pa.ção sf. Ato ou efeito
de participar.
par.ti.ci.par vt. Anunciar; tomar
parte em.
par.tí.cu.la sf. Pequena parte.
par.ti.cu.lar adj. Próprio;
reservado; íntimo; privado;
privativo; sm. um indivíduo
qualquer; pl. pormenores.
par.ti.cu.la.ri.da.de sf.
Pormenor; peculiaridade;
detalhe.
par.ti.cu.la.ri.zar vt. Narrar com
minúcia.
par.ti.da sf. Saída; remessa;
jogo.
par.ti.dá.rio adj. e sm. Sectário.
par.ti.da.ris.mo sm. Paixão
partidária.
par.ti.do adj. Dividido;
quebrado; sm. facção.
par.ti.lha sf. Divisão de lucros;
repartição; quinhão.

par.to sm. Ato ou efeito de parir;
fig. invenção; produto.

par.tir vt. Quebrar; dividir;
repartir; vi. seguir.

pas.sar vt. Transpor,
atravessar; ultrapassar, ir

par.ti.men.to sm. Divisão.

par.vo adj. Tolo; idiota.

par.vo.e.jar vi. Falar ou
proceder como parvo.

par.vo.í.ce sf. Ação ou dito
de parvo.

além; ir de um lado a outro ou
de uma margem à outra; coar,
filtrar; transportar; conduzir;
enfiar; fazer deslizar; entrar,
introduzir-se; exceder, ir
além; chegar ao ponto ou à
ocasião.

pas.cer vt. Pastar.

pas.ma.cei.ra sf. Pasmo
estúpido; marasmo.

pas.sa.re.la sf. Ponte para
pedestres sobre ruas ou
estradas; local onde desfilam
os manequins e candidatos a
concurso de beleza.

pas.ma.do adj. Surpreendido;
espantado; assombrado.

pas.mar vt. Causar pasmo a; vi.
ficar pasmado.

pas.sa.ra.da sf. Porção de
pássaros; passarinhada

pas.mo sm. Assombro.

pas.sa.ri.nhar vi. Caçar
pássaro; vadiar.

pás.sa.ro sm. Ave da ordem
dos passeriformes.

pas.cen.tar vi. e vt. Apascentar.

pas.pa.lho sm. Indíviduo tolo;
espantalho.

pas.quim sm. Jornal ou folheto
difamador.
pas.sa sf. Uva seca

pas.sa.di.o sm. Alimentação
diária.

pas.sa.do adj. Decorrido, findo;
que passou; imediatamente
anterior; velho; diz-se
da fruta que começou a
apodrecer; seco ao sol ou
ao forno (fruta); antiquado;
que foi passado a ferro;
que se passou na grelha ou
fogo; atordoado, espantado;
gram. a flexão verbal que
representa a ação já finda; o
pretérito.
pas.sa.gei.ro adj. Transitório;
de pouca importância;
efêmero; sm. viajante;
transeunte.

pas.sa.gem sf. Ato ou efeito
de passar; lugar por onde
se passa; trecho de uma
obra; acontecimento; bilhete
que autoriza uma viagem ao
passageiro.
pas.sa.men.to sm. Morte.

pas.san.te adj. Que passa;
excedente; sm. indivíduo que
vai passando.
pas.sa.por.te sm. Documento
pessoal que permite a saída
ou a entrada de alguém em
um país, servindo-lhe de
identificação e garantia.

pas.sa.tem.po sm.
Divertimento; ocupação
ligeira e agradável.
pas.sá.vel adj. Tolerável.

pas.se sm. Permissão para ir
de um lugar para outro; bras.
bilhete de ônibus, etc.

P

pas.se.ar vt. e vi. Percorrer
certa extensão de caminho
(de carro, a pé, a cavalo),
a fim de espairecer, fazer
exercícios, etc.; levar
a passeio; percorrer
vagarosamente; jornadear
por divertimento; andar em
passeio.
pas.se.a.ta sf. Manifestação
pública; desfile realizado
em sinal de regozijo ou de
protesto.
pas.sei.o sm. Ato ou efeito
de passear; parte lateral de
algumas ruas.
pas.si.o.nal adj. Relativo a
paixão, a casos amorosos.
pas.si.vo Que sofre uma
ação ou impressão; gram.
que (voz de verbo) exprime
ação sofrida; conjunto de
obrigações, dívidas.

pas.so sm. Andamento, modo
de andar; marcha; pegada;
cada uma das diferentes
posições do pé numa
dança; conjuntura, situação;
caminho; passagem estreita
e difícil em monte ou valado;
estreito; negócio; ação.
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pasta

pas.ta sf. Porção de qualquer
massa; espécie de carteira
para conter papéis,
desenhos, etc.; cargo de
ministro de Estado.
pas.ta.gem sf. Pasto.

pas.tar vi. Pascer; vt. comer a
erva de.

pas.tel sm. Iguaria feita com
massa de farinha de trigo,
recheada de carne, queijo ou
outros ingredientes, assada
ou frita.
pas.te.lão sm. Pastel ou
empada grandes.

pas.te.la.ri.a sf.
Estabelecimento de
pasteleiro; termo genérico
usado para designar salgados
e doces feitos a partir de
massa pronta para consumo.

P

pas.teu.ri.za.do adj. Que foi
submetido ao processo de
pasteurização.
pas.teu.ri.zar vt. Esterilizar,
aquecendo e, depois,
esfriando rapidamente.

pas.ti.che ou pas.ti.cho sm.
Obra literária imitada de
outra; obra musical criada por
diversos compositores.
pas.ti.fí.cio sm. Fábrica de
massas alimentícias.

pas.ti.lha sf. Pequeno disco
ou rodela que contém
medicamento ou substância
agradável.

pas.to sm. Erva para alimento
de gado; pastagem; alimento,
comida.

pas.tor sm. Guardador de gado;
bras. garanhão; fig. chefe
religioso.
pas.to.ril adj. De pastor; relativo
à vida de pastor; campesino.
pas.to.so adj. Que está em
forma de pasta; viscoso.

pa.ta sf. Fêmea do pato; pé de
animal.
pa.ta.da sf. Pancada com a
pata; tolice.

pa.ta.mar sm. Parte superior ou
topo de escada; átrio; fig. o
mais alto grau.
pa.ta.vi.na sf. Coisa nenhuma;
nada.

• pau-brasil

pa.tê sm. Pasta preparada
com carne, ou legume, ou
queijo, etc.

pa.te.ar vt. e i Bater com os pés
no chão.
pa.ten.te adj. Aberto;
franqueado; acessível; claro;
evidente; manifesto; sf. título
oficial de concessão ou
privilégio; posto militar.
pa.ten.te.ar vt. Tornar patente;
franquear; evidenciar.
pa.ter.nal adj. Próprio de pai.

pa.ter.na.lis.mo sm. Regime
baseado na autoridade
paterna; sistema de relações
entre o chefe e os seus
subordinados segundo
uma concepção patriarcal
ou paterna da autoridade;
em política, tendência a
dissimular o excesso de
autoridade sob a forma de
proteção.
pa.ter.ni.da.de sf. Qualidade
de pai.
pa.té.ti.co adj. Que comove
a alma.
pa.tí.bu.lo sm. Forca.

pa.ti.fa.ri.a sf. Maroteira.

pa.ti.fe adj. e sm. (Indivíduo)
velhaco, covarde.

pa.tim sm. Calçado com
lâmina vertical na sola, para
ser usado no gelo, ou com
rodinhas, para ser usado em
pavimento liso.

pa.ti.na.ção sf. Ato ou exercício
de patinar.
pa.ti.nar vi. Andar com patins;
movimento em que o veículo
gira as rodas sem, contudo,
sair do lugar, escorregar.
pá.tio sm. Recinto descoberto
no interior de um edifício;
vestíbulo; adro.

pa.to sm. Ave doméstica; gír.
idiota; parvo.
pa.tra.nha sf. Grande peta.
pa.trão sm. Chefe; proprietário;
amo.
pá.tria sf. País onde se nasceu;
nacionalidade.
pa.tri.ar.ca sm. Chefe de
família entre os antigos;
prelado de algumas dioceses

importantes na Antiguidade;
chefe da Igreja Grega;
velho que tem muitos
descendentes.

pa.tri.ar.ca.do sm. Dignidade
ou jurisdição de patriarca;
Regime em que o chefe de
família ou patriarca detinha
poder absoluto em sua casa.
pa.tri.ar.cal adj. Relativo
a patriarca; diz-se da
administração em forma
de patriarcado; respeitável;
bondoso; igreja onde o
patriarca tem cadeira.

pa.trí.cio adj. Aristocrático; sm.
conterrâneo.
pa.tri.mô.nio sm. Bens
pertencentes a alguém.

pa.tri.o.ta s2g. Pessoa que
ama a pátria.
pa.tri.o.tis.mo sm. Amor à
pátria.

pa.tro.ci.na.dor adj. e sm.
Aquele que patrocina; pessoa
ou empresa que custeia um
programa de televisão, rádio,
etc., para fins publicitários.
pa.tro.ci.nar vt.
Responsabilizar-se por
algo e defendê-lo; proteger;
defender; custear uma
promoção, um programa, um
esporte, etc.
pa.tro.cí.nio sm. Proteção;
amparo; auxílio; custeio de
um programa de televisão,
rádio, etc., para fins de
propaganda.
pa.tro.no sm. Padroeiro;
protetor, defensor.

pa.tru.lhar vt. e i. Rondar;
vigiar.

pá.tu.lo adj. Patente.

pa.tus.ca.da sf. Farra.

pa.tus.car vi. Andar em
patuscada.

pau sm. Pedaço de madeira;
vara; adj. bras. maçante.

pau-a-pi.que sm. Parede
feita de ripas ou varas
entrecruzadas e barro; taipa;
certo tipo de cerca.
pau-bra.sil sm. Árvore
leguminosa, de madeira
avermelhada, pesada, dura
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paul

e incorruptível; foi ela que
originou o nome da nação
brasileira, já que, no tempo
colonial, era objeto de intenso
comércio, servindo como tinta
para tecidos e escrita.

pa.ul sm. Pântano.

pau.la.ti.no adj. Feito pouco
a pouco.

pau-man.da.do sm. Pessoa
subserviente, que faz tudo
que lhe mandam.
pau.sa sf. Interrupção.

pau.sa.do adj. Cadenciado.

pau.sar vt. Fazer pausa em.

pau.ta sf. Traço horizontal no
papel, sobre o qual se
escreve; linha; as cinco
linhas onde se escrevem
as notas musicais; pacto;
acordo; norma; regra
de procedimento; lista;
revelação; roteiro de fatos ou
ordem do dia.
pau.ta.do adj. Riscado com
traços paralelos.

pau.tar vt. Dirigir; pôr em pauta;
regular.
pa.vão sm. Ave galinácea de
linda plumagem na cauda.

pa.vê sm. Doce feito com
bolachas embebidas em licor
e dispostas em camadas
entremeadas de creme com
ingredientes variados.
pá.vi.do adj. Medroso;
assustado; temeroso.

pa.vi.lhão sm. Construção de
madeira destinada a servir de
abrigo; pequena edificação,
em geral de madeira, e de
construção rápida; construção
desmontável; tenda; barraca;
construção isolada que faz
parte de um conjunto de
edifícios, ou independente
dele; construção anexa
a um edifício; edifício,
provisório quase sempre,
em feiras ou exposições, no
qual se expõem produtos;
caramanchão; bandeira,
estandarte.
pa.vi.men.ta.ção sf. Ato de
pavimentar.
pa.vi.men.tar vt. Fazer o
pavimento.

• pé-de-atleta

pa.vi.men.to sm. Revestimento
do solo ou de uma
construção; chão; piso;
estrutura aplicada à superfície
de ruas, rodovias, aeroportos,
etc.; andar.
pa.vo.a sf. Fêmea do pavão.
pa.vo.ne.ar vt. Ostentar.
pa.vor sm. Grande susto.
pa.xá sm. Título dos
governantes de províncias
turcas; indivíduo poderoso e
insolente; mandão; indivíduo
que tem muitas amantes.
paz sf. Tranquilidade pública;
concórdia; sossego.
PB Sigla do estado da Paraíba.
PE Sigla do estado de
Pernambuco.
pé sm. Parte inferior da perna;
órgão de locomoção dos
animais; parte da cama
oposta à cabeceira; parte por
onde se segura alguma coisa;
parte de um objeto sobre a
qual ele se assenta; pedestal,
base suporte; estado de uma
empresa ou negócio.
pe.ão sm. O que anda a pé;
peça do jogo de xadrez; bras.
domador de cavalos.
pe.ça sf. Cada uma das partes
de uma coleção, de um
conjunto, ou de um todo;
objeto que, por si só, forma
um todo; pedaço móvel;
canhão; logro; composição
musical ou teatral.
pe.ca.do sm. Culpa; falta;
defeito; vício; transgressão da
lei ou de preceito religioso; p.
ext. transgressão de qualquer
regra ou preceito .
pe.car vi. Cometer pecados;
transgredir lei ou preceito
religioso; cometer qualquer
falta; cair; incidir; incorrer; ser
censurável.
pe.chin.cha sf. Grande
conveniência ou vantagem;
lucro inesperado e/ou
imerecido; qualquer coisa
muito barata.
pe.chin.char vi. Procurar
comprar barato; regatear;
alcançar; receber vantagens
ou lucros inesperados ou
desmerecidos.

pe.ço.nha sf. Veneno.

pe.cu.á.ria sf. Arte e indústria
de criar e tratar gado;
atividade econômica que visa
à criação de gado de modo
racional.
pe.cu.a.ris.ta s2g. Pessoa que
se dedica à pecuária.
pe.cu.la.to sm. Crime de
funcionário público que se
apropria de dinheiro ou
qualquer valor de que tem
a posse em razão do cargo;
concussão.

pe.cu.li.ar adj. Próprio de uma
pessoa ou coisa.

pe.cu.li.a.ri.da.de sf. Qualidade
de peculiar, próprio.
pe.cú.lio sm. Reserva de
dinheiro por fruto do trabalho
ou de economia.
pe.cu.ni.á.rio adj. Relativo a
dinheiro.

pe.dá.gio sm. Taxa cobrada
pelo direito de passagem por
uma estrada; posto fiscal,
localizado nas estradas,
encarregado de cobrar esse
tributo.

P

pe.da.go.gi.a sf. Teoria de
educação.

pe.da.go.go sm. O que ensina
pedagogia.
pé-d’á.gua sm. Aguaceiro;
chuva repentina e de pouca
duração.

pe.dal sm. Peça de certas
máquinas ou aparelhos
(máquina de costura,
automóvel, etc.) na qual
se assenta o pé para lhes
imprimir movimento ou para
os travar; peça de bicicleta,
na qual se assenta o pé para
impulsioná-la; alavanca na
parte inferior dos pianos e
outros instrumentos musicais
que o executante move com
o pé e serve para modificarlhes o som.
pe.da.lar vt. Mover o pedal de.
pe.dan.te adj. e s2g. (Pessoa)
que gosta de exibir
conhecimentos, reais ou
supostos; pernóstico.
pé-de-a.tle.ta sf. Micose dos
pés.
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pé -de -cabra

P

pé-de-ca.bra sm. Alavanca
de ferro.
pé-de-ga.li.nha sm. Rugas no
canto externo dos olhos.
pé-de-mei.a sm. Economias;
pecúlio.
pé-de-ou.vi.do sm. Murro no pé
do ouvido.
pé-de-pa.to sm. Calçado de
borracha, em forma de pé
de pato, que os nadadores e
mergulhadores adaptam aos
pés para se deslocarem com
maior rapidez dentro da água;
nadadeira; pop. matador.
pe.de.ras.ta sm. Indivíduo que
pratica a pederastia.
pe.de.ras.ti.a sf.
Homossexualismo masculino.
pe.des.tal sm. Base.
pe.des.tre adj. e s2g. Que, ou
quem anda a pé.
pé-de-ven.to sm. Ventania
repentina, de curta duração;
vento forte.
pe.di.a.tra s2g. Médico
especialista em pediatria.
pe.di.a.tri.a sf. Medicina das
crianças.
pe.dí.cu.lo sm. Pé de
cogumelos; suporte de
qualquer órgão vegetal; med.
gênero de piolhos sugadores
de sangue.
pe.di.cu.ro sm. Profissional que
cuida dos pés; calista.
pe.di.do sm. Solicitação.
pe.din.char vt. e i. Pedir muito,
com insistência.
pe.din.te adj. e s2g. Mendigo;
pessoa que pede.
pe.dir vt. Rogar; suplicar;
implorar; solicitar; reclamar;
exigir; requerer; ter por
conveniente; ter necessidade
de; demandar.
pé-di.rei.to sm. Medida do piso
ao teto.
pe.dra sf. Corpo sólido e duro
da natureza das rochas;
quadro-negro; lápide de
sepulcro.
pe.dra.da sf. Arremesso de
pedra; fig. insulto.

pe.dra.ri.a sf. Quantidade de
pedras preciosas; joias.

• penalizar

pe.dre.go.so adj. Em que há
muitas pedras.
pe.drei.ra sf. Rocha de onde se
arranca pedra.
pe.drei.ro sm. Aquele
que trabalha em obras
de alvenaria (pedra e
tijolo) e com materiais
de revestimento (lajotas,
mosaicos, etc.).
pe.dún.cu.lo sm. Pé de flor ou
de fruto.
pe.ga sf. Ato de pegar o touro
com as mãos; sm. bras. rolo,
conflito.
pe.ga.da sf. Vestígio que o pé
deixa no solo.
pe.ga.di.ço adj. Contagioso.
pe.ga.do adj. Colado; contíguo.
pe.ga.jo.so adj. Pegadiço;
viscoso, grudento.
pe.gar vt. e vi. Colar; segurar;
agarrar; aceitar; ser contíguo;
criar raízes; vp. valer-se de;
ser importuno; agarrar-se;
fixar-se; brigar; .
pei.a sf. Impedimento.
pei.ta sf. Suborno.
pei.tar vt. Subornar; fig.
enfrentar.
pei.ti.lho sm. Aquilo que
reveste o peito.
pei.to.ral adj. Do peito.
pei.to.ril sm. Parapeito.
pei.xe sm. Animal vertebrado
aquático, com respiração
branquial e membros
transformados em
barbatanas.
pe.ja.do adj. Que se pejou;
carregado, cheio; repleto;
acanhado; envergonhado.
pe.jar vt. Encher; carregar;
estorvar; embaraçar;
envergonhar-se; vi. conceber.
pe.jo sm. Pudor.
pe.jo.rar vt. Depreciar.

pe.la contr. da prep. arcaica per
com o artigo arcaico la (a).
pé.la sf. Bola para o jogo de
mesmo nome; nome desse
jogo que se parece com
o tênis.

pe.la.da sf. Jogo de futebol
entre amadores, em campo
improvisado.

pe.la.do adj. Que não tem
pelo; nu.
pé.la.go sm. Abismo.

pe.lar vt. Tirar o pelo a; vp. ficar
sem pelo.
pe.la.ri.a ou pe.le.ri.a sf. Loja
onde se vendem peles.

pe.le sf. Membrana que reveste
o corpo humano e de muitos
animais.

pe.le.go sm. Pele de carneiro
com a lã; agente do Ministério
do Trabalho, mais ou menos
disfarçado, nos sindicatos
operários; indivíduo
subserviente; capacho.

pe.le.ja sf. Contenda.

pe.le.jar vi. Batalhar; lutar;
pugnar; discutir; vt. combater.

pe.li.ca sf. Pele fina de animais,
curtida e preparada para a
confecção de luvas, calçados,
etc.
pe.lí.cu.la sf. Pele muito fina;
fita cinematográfica.
pe.lin.tra adj. Maltrapilho;
sovina; peralta.

pe.lo contr. da prep. arcaica per
com o arigo arcaico lo (o);
sm. cabelo; penugem.
pe.lo.ta sf. Péla pequena; a
bola de futebol.
pe.lo.tão sm. Cada uma
das três divisões de uma
companhia de soldados;
multidão.

pe.lou.ri.nho sm. Coluna de
pedra, em lugar público,
junto da qual se expunham e
castigavam criminosos.
pe.lú.cia sf. Tecido felpudo de
um lado.
pe.lu.do adj. Que tem muito
pelo; cabeludo.
pe.na sf. Pluma; punição;
piedade; dó.

pe.na.cho sm. Conjunto de
penas para chapéus, etc.

pe.nal adj. Que impõe penas;
relativo a penas.
pe.na.li.da.de sf. Castigo.

pe.na.li.zar vt. Causar pena
ou desgosto; vp. sentir pena;
compadecer-se; vt. punir.
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pênalti

pê.nal.ti sm. fut. Falta máxima
cometida por jogador que
defende, e que é punida com
tiro direto, sem barreira, a
onze metros do gol; esse tiro.
pe.nar vi. Padecer.

pen.ca sf. Cada um dos grupos
de um cacho de bananas;
grupo de coisas.
pen.ce sf. Pequena prega que,
gradativamente, afina.
pen.ce.nê sm. Pincenê.
pen.dão sm. Bandeira.

pen.dên.cia sf. Conflito.

pen.den.ci.ar vi. e vt. Brigar.
pen.den.te adj. Que pende;
pendurado; suspenso.

pen.der vi. Inclinar-se; estar
para cair.
pen.dor sm. Inclinação.

pên.du.la sf. Relógio de
pêndulo.

pên.du.lo sm. Instrumento
que realiza movimentos de
vaivém.

pen.du.ra sf. Ato de pendurar;
bras. estar alguém sem
dinheiro.
pen.du.rar vt. Suspender em
algum lugar elevado; bras.
pop. empenhar.

pen.du.ri.ca.lho ou pen.du.ru.
ca.lho sm. Joia, enfeite que
fica pendente.
pe.ne.do sm. Rocha.

pe.nei.ra sf. Crivo; joeira;
chuvisco; chapéu de palha.
pe.nei.ra.da sf. Peneiração.

pe.nei.rar vt. Fazer passar pela
peneira.
pe.ne.tra s2g. Indivíduo
petulante; pessoa que
penetra em bailes, festas,
cinemas, etc., sem ingresso
ou convite.
pe.ne.tra.ção sf. Ato ou efeito
de penetrar.

pe.ne.tran.te adj. Que penetra;
pungente; agudo.
pe.ne.trar vt. Invadir; entrar;
introduzir-se.

pe.nhas.co sm. Rocha extensa.
pe.nho.ar sm. Robe; quimono;
peça de vestuário feminino

• percutir

usada sobre a roupa de
dormir.
pe.nhor sm. Garantia de
pagamento; prova.
pe.nho.rar vt. Dar em garantia;
vp. mostrar-se reconhecido.
pe.ni.ci.li.na sf. Substância
bactericida extraída de
certos fungos e usada como
antibiótico.
pe.nín.su.la sf. Porção de terra
cercada de água por todos os
lados, exceto um.
pe.nin.su.lar adj. Que diz
respeito a península.
pê.nis sm. 2n. Órgão genital
masculino.
pe.ni.tên.cia sf.
Arrependimento; castigo;
incômodo; sacrifício.
pe.ni.ten.ci.ar vt. Impor
penitência a; vp.
arrepender-se.
pe.ni.ten.ci.á.ria sf. Prisão
pública; cadeia.
pe.ni.ten.te s2g. Pessoa que
faz penitência.
pe.no.so adj. Difícil.
pen.sa.dor adj. e sm. Pessoa
que pensa, que reflete
profundamente; filósofo.
pen.sa.men.to sm. Fantasia;
ideia; mente; espírito.
pen.são sf. Encargo; trabalho;
cuidado; bras. pequeno hotel
familiar.
pen.sar vi. Refletir; vt.
tencionar; planejar; aplicar
curativos; sm. pensamento;
opinião; tino; prudência.
pên.sil adj. Suspenso.
pen.si.o.nar vt. Dar ou pagar
pensão a.
pen.si.o.nis.ta s2g. Pessoa que
mora em pensão; pessoa que
recebe uma pensão, espec.
do Estado; bras. pessoa que
recebe pensão de alimento.
pen.so sm. Curativo; adj.
pendido; inclinado.

pen.tá.go.no sm. Polígono de
cinco lados iguais.

pen.te sm. Instrumento usado
para alisar o cabelo; peça das
armas automáticas onde se
encaixam as balas.

pen.te.a.dei.ra sf. Móvel com
espelho.

pen.te.a.do sm. Compostura de
cabelo; adj. que se penteou.
pen.te.ar vt. Compor, alisar ou
limpar os cabelos.
pe.nu.gem sf. Pelo macio e
curto; buço.

pe.núl.ti.mo adj. Que precede
o último.
pe.num.bra sf. Sombra; meialuz; isolamento.
pe.nú.ria sf. Miséria.

pe.pi.ta sf. Grão de metal,
principalmente de ouro, em
estado natural.
pe.que.no adj. De baixa
estatura; limitado; sm.
menino.

pe.quer.ru.cho adj. e sm.
Pequenino; sm. menino.

pe.ra sf. Fruto de pereira;
porção de barba que se deixa
crescer no queixo; peça que
contém um interruptor de
corrente elétrica; pl. peras.

P

pe.ral.ta s2g. Arteiro.

pe.ral.ti.ce sf. Qualidade de
peralta, de traquinas.

pe.ram.bu.lar vi. Vaguear a pé;
passear.
pe.ran.te prep. Diante de.

pé-ra.pa.do sm. Homem de
condição humilde; pobretão.
per.cal.ço sm. Transtorno.

per.ce.ber vt. Conhecer; notar;
ver bem.

per.cen.ta.gem sf. Porção de
um valor dado; porcentagem.
per.cep.ção sf. Faculdade de
perceber.
per.cep.ti.vo adj. Que tem
percepção fácil.

per.ce.ve.jo sm. Pequeno prego
de cabeça chata; inseto.
per.cor.rer vt. Correr por;
explorar; investigar.
per.cur.so sm. Trajeto.

per.cus.são sf. Ato ou efeito
de percutir; o conjunto dos
instrumentos de percussão.

per.cu.tir vt. Bater; ferir; tocar;
repercutir.
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perda
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per.da sf. Extravio; desgraça;
destruição.
per.dão sm. Desculpa; indulto.
per.der vt. Não aproveitar;
arruinar; destruir; vi. valer
menos; vp. desaparecer;
extraviar-se.
per.di.ção sf. Ato ou efeito de
perder; desgraça.
per.di.do adj. Disperso; sumido;
pervertido; apaixonado.
per.diz sf. Ave que vive nos
cerrados, faz ninho no solo e
é caça apreciada.
per.do.ar vt. Desculpar;
absolver; conceder perdão a.
per.du.lá.rio adj. e sm.
Que, ou aquele que gasta
em excesso; dissipador;
esbanjador; gastador;
extravagante.
per.du.ra.ção sf. Ato
de perdurar; duração
prolongada.
per.du.rar vi. Durar muito;
manter-se.
pe.re.cer vi. Acabar; morrer.
pe.re.gri.na.ção sf. Ato de
peregrinar, viajar.
pe.re.gri.nar vi. Ir em romaria;
viajar por terras distantes.
pe.re.gri.no adj. e sm. Que, ou
aquele que peregrina.
pe.remp.tó.rio adj. Terminante.
pe.re.nal ou pe.re.ne adj.
Eterno; sempiterno.
per.fa.zer vt. Executar.
per.fec.ci.o.nis.mo sm. Busca
obsessiva da perfeição.
per.fec.ci.o.nis.ta adj. e s2g.
Que tem ou demonstra
perfeccionismo.
per.fei.ção sf. Acabamento;
primor; pureza.
per.fei.to sf. Acabado; sem
defeito; primoroso.
per.fí.dia sf. Ato ou qualidade
de pérfido.
pér.fi.do adj. Desleal; infiel.
per.fil sm. Contorno do rosto
de pessoa visto de lado;
representação de objeto visto
de lado; escrito em que se
retrata rapidamente o caráter
de uma pessoa; entrevista
sucinta.

• perna

per.fi.lar vt. Traçar o perfil de;
pôr em linha; comparar.
per.fi.lha.ção sf. Ato ou efeito
de perfilhar, adotar.
per.fi.lhar vt. Adotar; defender;
aceitar.
per.fu.mar vt. Pôr perfume;
tornar aromático.
per.fu.ma.ri.a sf.
Estabelecimento que
comercializa perfumes.
per.fu.me sm. Aroma; cheiro
agradável que exala de uma
substância aromática; produto
feito de essências aromáticas
e usado para perfumar
ambientes, roupas, pele, etc.
per.func.tó.rio ou per.fun.tó.rio
adj. Superficial.
per.fu.ra.ção sf. Ato ou efeito
de perfurar.
per.fu.ran.te adj. Que perfura.
per.fu.rar vt. Fazer furo ou
furos em.
per.ga.mi.nho sm. Pele de
carneiro, cabra ou outro
animal preparada para
servir de material de escrita;
manuscrito efetuado nessa
pele.
per.gun.ta sf. Interrogação.
per.gun.ta.dor adj. e sm. Que,
ou que pergunta; curioso.
per.gun.tar vt. Interrogar;
inquirir; indagar; investigar;
fazer pergunta; solicitar
informação.
pe.rí.cia sf. Habilidade; exame
de caráter técnico.
pe.ri.cli.tan.te adj. Que
periclita, corre perigo.
pe.ri.cli.tar vi. Correr perigo.
pe.ri.cu.lo.si.da.de sf.
Qualidade ou estado de
perigoso.
pe.ri.fe.ri.a sf. Limite de uma
cidade; linha de contorno de
uma superfície.
pe.rí.fra.se sf. Rodeio de
palavras; circunlóquio.

pe.ri.gar vi. Correr perigo.

pe.ri.go sm. Estado ou
situação que inspira cuidado;
gravidade; circunstância
que prenuncia um mal para
alguém ou alguma coisa.

pe.rí.me.tro sm. Circunferência;
soma de todos os lados de
um polígono.
pe.ri.o.di.ci.da.de sf. Qualidade
de periódico.
pe.ri.ó.di.co adj. Relativo a
período; sm. jornal.
pe.ri.o.di.zar vt. Dividir em
períodos, em épocas.
pe.rí.o.do sm. Tempo decorrido
entre dois fatos; época.
pe.ri.pé.cia sf. Incidente;
sucesso imprevisto.
pé.ri.plo sm. Navegação à volta
de um país ou continente.
pe.ris.có.pio sm. Tubo óptico
que permite ver por cima de
obstáculos.
pe.ri.to adj. Experimentado;
hábil; prático.
pe.ri.tô.nio ou pe.ri.to.neu
sm. Membrana que reveste
o abdome.
per.ju.rar vi. Jurar falso.
per.jú.rio sm. Renúncia à fé;
juramento falso.
per.ju.ro adj. e sm. Que, ou
aquele que perjura.
per.lon.gar vt. Costear;
demorar; procrastinar.
per.lus.trar vt. Percorrer com a
vista, observando.
per.lu.xo adj. Presumido.
per.ma.ne.cer v. pred.
Conservar-se; v. rel. persistir;
insistir; vt. ficar; vi. perdurar,
persistir.
per.ma.nên.cia sf. Constância.
per.ma.nen.te adj. Duradouro;
sf. ondulação artificial do
cabelo.
per.me.ar vt. Entremear.
per.me.á.vel adj.2g. Diz-se dos
corpos que deixam passar
através de seus poros outros
corpos (líquidos, gases, etc.).
per.mis.são sf. Licença.
per.mi.tir vt. Consentir;
conceder; vt. tolerar.
per.mu.ta sf. Troca; câmbio.
per.mu.ta.ção sf. Câmbio.
per.mu.tar vt. Trocar.
per.na sf. Membro inferior do
corpo, especialmente do
joelho ao pé; haste.
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pernada

per.na.da sf. Passada larga.
per.ne.ar vi. Espernear.
per.ne.jar vi. Pernear.
per.ni.ci.o.so adj. Nocivo.
per.ni.lon.go sm. Espécie de
mosquito.
per.noi.tar v. rel. Dormir; passar
a noite.
per.nós.ti.co adj. pop. Pedante;
presumido.
pé.ro.la sf. Concreção preciosa
que se forma em certas
conchas.
pe.rô.nio ou pe.ro.neu sm.
Osso da perna.
pe.ro.ra.ção sf. Pequeno
discurso.
pe.ro.rar vi. Terminar um
discurso; vt. defender.
per.pas.sar vt. Roçar
levemente; vi. passar.
per.pen.di.cu.lar adj. Diz-se
de uma reta que forma com
outra ângulos retos.
per.pe.trar vt. Perfazer; realizar;
cometer.
per.pe.tu.ar vt. Tornar perpétuo;
imortalizar.
per.pé.tuo adj. Contínuo;
constante; eterno.
per.ple.xo adj. Indeciso;
espantado; admirado; atônito.
per.qui.rir vt. Pesquisar.
pers.cru.ta.ção sf. Ato ou efeito
de perscrutar.
pers.cru.tar vt. Esquadrinhar.
per.se.cu.ção sf. Perseguição.
per.se.gui.ção sf. Ato ou efeito
de perseguir.
per.se.guir vt. Seguir de perto;
ir no encalço de.
per.se.ve.rar vt. Persistir; v.
pred. permanecer; continuar.
per.sig.nar-se vp. Fazer o
sinal-da-cruz.
per.sis.tir vt. Perseverar; ser
constante; insistir; v. pred.
continuar; perdurar.
per.so.na.gem sf. ou m.
Pessoa notável, eminente,
importante; personalidade;
pessoa; figura dramática;
numa peça teatral, num filme
ou numa novela televisiva,
cada um dos papéis que

• petardo

devem ser representados;
cada uma das pessoas que
figuram em textos literários;
ser humano representado em
uma obra de arte.
per.so.na.li.da.de sf. Caráter
exclusivo de uma pessoa.
per.so.na.li.zar vt. Tornar
pessoal; personificar.
per.so.ni.fi.car vt. Considerar
como pessoa; simbolizar.
pers.pec.ti.va sf. Ponto de
vista; panorama; aparência;
probabilidade.
pers.pi.cá.cia sf. Agudeza de
espírito; sagacidade.
pers.pi.caz adj. Que vê, ou
entende claramente; arguto,
sagaz.
pers.pí.cuo adj. Claro;
manifesto; perspicaz.
per.su.a.dir vt. e rel. Levar a
crer ou a aceitar.
per.su.a.si.va sf. Habilidade de
persuadir, convencer.
per.su.a.si.vo adj. Que
persuade, convence.
per.ten.ce sm. Acessório.
per.ten.cen.te adj. Que
pertence; relativo.
per.ten.cer vt. Ser parte de;
dizer respeito.
per.ti.naz adj. Teimoso;
perseverante; persistente.
per.ti.nen.te adj. Concernente.
per.to adv. Próximo; quase.
per.tur.ba.ção sf. Ato ou efeito
de perturbar.
per.tur.bar vt. Atrapalhar; agitar;
comover.
per.tur.bá.vel adj. Que pode
perturbar; atrapalhar.
pe.ru.a sf. Fêmea do peru; tipo
de camionete; pop. mulher
extravagante na maneira de
vestir, andar e falar.
pe.ru.ca sf. Cabeleira postiça.
per.ver.são sf. Corrupção.

per.ver.si.da.de sf. Índole ferina
ou ruim; maldade.
per.ver.so adj. Mau; ferino.
per.ver.ter vt. Corromper;
depravar; transtornar.

per.ver.ti.do adj. Depravado.

pe.sa.de.lo sm. Mau sonho.

pe.sa.do adj. Que tem muito
peso; gír. sem sorte;
grosseiro, ofensivo.

pe.sa.gem sf. Ato ou operação
de pesar.
pê.sa.me sm. tb. us. no pl.
Expressão de pesar por
algum infortúnio de outrem;
condolências.

pe.sar vt. Pôr na balança para
conhecer o peso; calcular;
sm. sentimento; tristeza;
mágoa; desgosto.
pes.ca sf. Ato ou arte de
pescar; pescaria.

pes.ca.do sm. Aquilo que se
pesca; qualquer peixe.

pes.car vt. Apanhar na água
(peixe); descobrir; entender.
pes.co.ção sm. Tabefe.

pe.so sm. Gravidade inerente
aos corpos; opressão;
ônus; força; cada uma das
categorias do boxe.
pes.pe.gar vt. e rel. Aplicar.

P

pes.pon.to sm. Ponto de
costura.
pes.qui.sa sf. Busca;
indagação.

pes.qui.sar vt. Inquirir; indagar;
verificar.

pês.se.go sm. Fruto comestível
do pessegueiro.

pes.si.mis.mo sm. Sistema dos
que acham tudo péssimo.
pés.si.mo adj. Muito mau.

pes.so.a sf. Homem ou mulher;
personagem; indivíduo.
pes.so.al adj. Individual; sm.
conjunto de indivíduos.
pes.ta.na sf. Cada um dos
pelos das bordas das
pálpebras; cílio.

pes.ta.ne.jar vi. Abrir e fechar
os olhos.

pes.te sf. Epidemia; fig. pessoa
má.
pes.ti.len.to adj. Relativo à
peste.
pe.ta sf. Mentira; patranha.

pé.ta.la sf. Cada uma das
peças da corola das flores.
pe.tar.do sm. Engenho
explosivo; bomba.
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petição

pe.ti.ção sf. Requerimento.

pe.ti.ci.o.ná.rio sm. Aquele que
faz petição.
pe.tis.car vi. e rel. Comer
pouco; provar.

pi.car.di.a sf. Velhacada; acinte;
desfeita.

pe.tiz adj. fam. Pequeno
menino.

pi.ca.re.ta sf. Instrumento de
ferro de duas pontas, usado
para escavar.

pe.tis.co sm. Gulodice.

pe.tre.chos sm. pl. Quaisquer
objetos necessários para a
execução de uma coisa.
pé.treo adj. De pedra.

pe.tri.fi.ca.ção sf. Ato ou efeito
de petrificar.
pe.tri.fi.car vt. Empedernir.

pe.tro.lei.ro adj. Relativo a
petróleo; adj. e sm. navio
construído para transportar
petróleo.
pe.tró.leo sm. Combustível
líquido natural.
pe.tu.lân.cia sf. Ousadia.

P

• pinguim

a pedacinhos; causar
comichão; fig. incitar,
estimular.

pe.tu.lan.te adj. Insolente.

pe.vi.de sf. Semente de
diversos frutos carnosos.
pez sm. Substância
betuminosa; resina de
pinheiro; piche; breu.

PI Sigla do estado do Piauí.
pi.a sf. Lavatório.

pi.a.da sf. Pio; anedota.
pi.a.do sm. Pio; piada.

pi.a.nis.ta s2g. Pessoa que
toca piano.

pi.a.no sm. Instrumento musical
de cordas e teclado.
pi.ão sm. Brinquedo de
crianças.
pi.ar vi. Dar pios.
pi.ca.da sf. Ato de picar;
mordedura de inseto.
pi.ca.dei.ro sm. Lugar onde
se adestram cavalos; lugar
central do circo onde se
exibem os artistas.
pi.ca.do adj. Marcado com
pintas ou sinais; ferido com
picadas; rasgado ou cortado;
diz-se do mar agitado.
pi.can.te adj. Que excita o
paladar; malicioso.
pi.car vt. Ferir com objeto
pontudo; ferir com o ferrão
(inseto); bicar; reduzir

pi.ca.res.co adj. Burlesco.

pí.ca.ro adj. Astuto; bandalho;
patife.
pi.cha.ção sf. Ato ou efeito de
pichar frase ou desenho em
via pública.
pi.char vt. Passar piche; gír.
criticar; escrever em muros,
paredes, monumentos e
obras-de-arte.
pi.che sm. Pez.

pi.cles sm. pl. Vegetais
conservados em vinagre.

pi.co.lé sm. Sorvete em palito.
pi.co.tar vt. Fazer picote em;
picar, marcar (bilhetes, etc.).
pi.co.te sm. Recorte dentado
de selos postais, blocos de
papel, etc.

pi.lha.gem sf. Ato ou efeito de
pilhar; saquear.
pi.lhar vt. Apanhar; agarrar;
furtar; saquear.
pi.lhé.ria sf. pop. Piada.
pi.lo.so adj. Peludo.

pi.lo.tar vt. Dirigir como piloto;
guiar.

pi.lo.to sm. Indivíduo que
dirige barco, avião ou carro
de corrida; bico de gás
que nos aquecedores se
acende antes dos outros;
aquilo que é elaborado
experimentalmente.

pí.lu.la sf. Medicamento em
forma de bolinha; coisa
desagradável; forma reduzida
de pílula anticoncepcional.

pi.men.ta sf. Designação de
diversas plantas de frutos
picantes; o fruto dessas
plantas; fig. malícia; erotismo;
pessoa má ou briguenta;
pessoa muito viva .

pi.cu.i.nha sf. Acinte; pirraça;
alusão picante.

pi.men.tão sm. Planta da
família das solanáceas de
frutos grandes e de sabor
doce ou levemente picante;
os frutos dessa planta.

pi.e.gas adj. Ridículo.

pim.par vi. Pompear; figurar.

pi.e.da.de sf. Devoção; dó.

pi.e.gui.ce sf. Qualidade de
piegas; ridicularia.
pí.er sm. Espécie de cais
acostável.
pi.fão sm. Bebedeira.

pí.fa.ro sm. Instrumento de
sopro semelhante à flauta.

pi.gar.rar ou pi.gar.re.ar vi. Ter
pigarro.
pig.men.tar vt. Dar cor a.

pig.men.to sm. Substância que
dá coloração especial.
pig.meu adj. e sm. Anão.

pi.lão sm. Recipiente onde se
colocam grãos que devem ser
triturados.
pi.lar sm. Coluna; vt. descascar
em pilão.
pi.le.que sm. Bebedeira.

pi.lha sf. Grupo de coisas;
aparelho gerador de corrente
elétrica sem intervenção de
energia mecânica.

pim.pão adj. e sm. Janota.

pim.po.lho sm. Rebento de
videira; criança sadia.
pi.ná.cu.lo sm. Auge.

pi.nar vt. Meter pinos em.

pin.ça sf. Pequena tenaz.
pin.ce.nê sm. Óculos sem
hastes, fixados no nariz por
uma mola.
pin.char vt. Empurrar.
pin.cho sm. Pulo.
pí.neo adj. De pinheiro.
pin.gar vt. Deitar pingos em.
pin.gen.te sm. Pequeno objeto
pendente; pop. passageiro
que viaja no estribo de bonde
ou trem.
pin.go sm. Gota; bras. porção
ínfima.
pin.guei.ro adj. e sm.
Alcoólatra.
pin.guim (ü) sm. Denominação
das aves das regiões geladas
dos hemisfério austral,
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pinha

marinhas, que vivem em
bandos e se alimentam a de
peixes; possuem as asas
adaptadas à natação.
pi.nha sf. Cacho; fruto
comestível.
pi.nhal sm. Mata de pinheiros.
pi.nhão sm. Semente do
pinheiro, comestível quando
cozida.
pi.nhei.ro sm. Árvore de
diversas espécies, de boa
madeira.
pi.nho sm. Pinheiro; pop.
violão.
pi.no sm. Haste metálica, o
ponto mais alto.
pi.noi.a (ói) sf. Meretriz; bras.
coisa sem valor.
pi.no.te sm. Pulo.
pi.no.te.ar vi. Pular.
pin.ta sf. Pequena mancha.
pin.ta.i.nho sm. Pinto quase
implume; pinto pequeno,
pintinho.
pin.tal.gar vt. Sarapintar.
pin.tar vt. Colorir; descrever.
pin.to sm. Ave galinácea
recém-nascida; pop. pênis.
pin.tor sm. Aquele que pinta.
pin.tu.ra sf. Arte de pintar.
pi.o sm. Ato de piar; voz de
algumas aves; adj. devoto.
pi.o.lho sm. Inseto ectoparasita
sugador de sangue.
pi.o.nei.ro sm. Precursor.
pi.or adj. Mais mau; adv. mais
mal.
pi.o.rar vt. e i. Tornar pior.

pi.pa sf. Vasilha bojuda para
vinho; bras. beberrão;
quadrado; papagaio.

pi.pa.ro.te sm. Pancada com a
cabeça do dedo médio.

pi.pe.ta sf. Tubo de vidro usado
em laboratório.
pi.pi.ar ou pi.pi.lar vi. Piar
(aves).

pi.po.ca sf. Tipo de milho que
levado ao fogo arrebenta,
aumentado de volume.

pi.que sm. Sabor picante;
brincadeira em que uma
criança deve pegar as outras;

• pizza

corrida; o auge; grande
disposição; garra; a pique:
a prumo; a pique de: em
risco de, ir a pique: afundar;
arruinar-se.

pi.que.ni.que sm. Refeição
festiva em campo.

pi.que.te sm. Certo número
de soldados prontos para
qualquer operação militar;
grupo de pessoas que impede
a entrada de empregados
nas empresas, nas ocasiões
de greve.
pi.que.tei.ro adj. e sm. Que, ou
aquele que faz piquete.
pi.ra sf. Fogueira onde se
queimavam cadáveres.

pi.ra.ce.ma sf. Época do ano
em que ocorre a arribação
do peixe fluvial em grandes
cardumes, à procura de lugar
adequado para a desova.
pi.ran.ga adj. e s2g. pop.
Pobre; sf. pobreza.

pi.ra.nha sf. Peixe de rio, muito
voraz; gír. mulher que leva
vida licenciosa.
pi.rão sm. Papa grossa de
farinha de mandioca.

pi.rar vi. e p. gír. Safar-se; fugir;
bras. perder o contacto com a
realidade pelo uso excessivo
de drogas.
pi.ra.ta adj. Relativo a pirata;
fraudulento; não autorizado;
s2g. ladrão que vive de
asssaltos a navios; pessoa
que enriquece à custa de
extorsões.
pi.ra.ta.ri.a sf. Ação, vida de
pirata; roubo.
pi.rex sm. Nome comercial e
industrial de um tipo de vidro
cuja característica é sua
resistência a temperaturas
elevadas.
pi.ri.lam.po sm. Vagalume.
pi.ro.ga sf. Embarcação usada
por índios.
pi.ro.se sf. Ardor estomacal;
azia.
pi.ro.tec.ni.a sf. Arte de
preparar fogos de artifício.
pi.ro.téc.ni.co sm. Fabricante
de fogos de artifício.

pir.ra.ça sf. Acinte; desfeita.
pi.ru.e.ta sf. Cabriola.
pi.ru.e.tar vi. Cabriolar.
pi.ru.li.to sm. Bala fixada na
extremidade de um palito.
pi.sa sf. bras. Sova; tunda.
pi.sa.da sf. Ação de pisar.
pi.sa.du.ra sf. Vestígio de
pisada; machucadura.
pi.sar vt. Espezinhar; macerar;
vi. caminhar.
pis.ca-pis.ca s2g. Pessoa
que pisca os olhos
constantemente; farolete de
automóveis.
pis.car vt. Fechar e abrir
rapidamente os olhos; cintilar.
pis.ci.na sf. Tanque artificial
para natação.
pi.so sm. Chão; pavimento.
pis.ta sf. Lugar onde se pratica
atletismo; encalço; procura;
pegada.
pis.tão sm. Instrumento de
música; êmbolo.
pis.to.la sf. Arma de fogo.
pis.to.lão sm. Pessoa
importante que recomenda
alguém junto a outrem.
pi.tar vt. e i. Fumar.
pi.te.can.tro.po sm. Antropoide
intermediário entre o macaco
e o homem; elo perdido.
pi.téu sm. fam. Iguaria
deliciosa; petisco.
pi.to sm. Cachimbo; fam.
repreensão; reprimenda.
pi.to.ni.sa sf. Profetisa.
pi.to.res.co adj. Recreativo;
graciosamente original.
pi.vô sm. Haste metálica que
fixa coroas nas raízes ou
incrustações dos dentes;
agente principal; mola; base;
jogador, em especial de
basquete e futebol de salão,
que arma as jogadas para os
outros completarem.
pizza sf it. Comida italiana
feita com massa de pão, em
geral de forma arredondada
e achatada, sobre a qual
se dispõem camadas de
mozarela, tomates, enchovas,
etc., temperadas com
orégano e azeite.

P
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pizzaria
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piz.za.ri.a sf. Estabelecimento
especializado em preparar e
servir pizza.
pla.ca sf. Folha de metal;
lâmina; chapa de metal com
o número de licença de
um automóvel ou qualquer
veículo.
pla.car sm. Condecoração;
tabuleta onde se marcam
os pontos em competições
esportivas; resultado de jogo;
contagem; escore; vt. aplacar.
pla.cá.vel adj. Que se pode
placar ou aplacar.
pla.ci.dez sf. Sossego.
plá.ci.do adj. Sereno; tranquilo.
plá.ci.to sm. Beneplácito;
aprovação; pacto; promessa.
pla.ga sf. poét. Região; país.
pla.gi.ar vt. Imitar literalmente
trabalho alheio.
pla.gi.á.rio sm. Indivíduo que
plagia; plagiador.
plá.gio sm. Ato ou efeito de
plagiar; imitar.
plai.na sf. Instrumento de
carpinteiro para alisar
madeira.
pla.na sf. Categoria; classe.
pla.nal.to sm. Planície situada
em montanhas; o Distrito
Federal.
pla.ne.ar ou pla.ne.jar vt.
Tencionar; projetar.
pla.ne.ta sm. Astro que gira em
volta do Sol.
pla.ne.tá.rio adj. Relativo a
planeta; sm. anfiteatro em
cúpula onde se apresenta,
com aparelho de projeção, o
movimento dos planetas.
plan.gen.te adj. Lastimoso.
pla.ní.cie sf. Grande extensão
de terras planas; planura.
pla.ni.fi.car vt. Desenvolver
num plano (uma superfície
curva).
pla.no adj. Liso; sem
desigualdade; fig. corrente;
sm. projeto; intento.
plan.ta sf. Qualquer vegetal;
parte do pé que assenta no
chão; projeto; croqui.
plan.ta.ção sf. Terreno
plantado.

• plúmbeo

plan.tão sm. Horário de serviço
escalado para determinado
profissional (médicos,
policiais, etc.) exercer suas
atividades; serviço noturno ou
em dias ou horas em que não
há expediente.
plan.tar vt. Cultivar; semear;
fundar; estabelecer.

plan.tel sm. Grupo de animais
de boa raça, selecionados;
fut. elenco de jogadores.
pla.nu.ra sf. Planície.

plas.ma sm. A parte líquida do
sangue.

plas.mar vt. Modelar, dar forma
a; fazer; criar.
plas.má.ti.co adj. Relativo a
plasma.

plás.ti.ca sf. Conformação geral
do corpo humano; a operação
de cirurgia plástica.
plas.ti.ci.da.de sf. Qualidade
de plástico.
plás.ti.co adj. Relativo a
plástica.

pla.ta.for.ma sf. Parte das
estações para embarque e
desembarque de passageiro;
programa de governo ou de
administração.
pla.tei.a (éi) sf. Pavimento de
teatro; espectadores.
pla.ti.na sf. Metal precioso.

pla.tô sm. A embreagem
de discos de fricção, o
disco dotado de molas
compressoras sob cuja ação
ele transmite a força do motor
à(s) roda(s) de tração.
pla.tô.ni.co adj. Relativo a
Platão ou à sua filosofia
idealista; puramente ideal;
alheio a interesses ou
gozos materiais; casto; adj.
e sm. que(m) é sectário do
platonismo.

pla.to.nis.mo sm. Doutrina
de Platão, filósofo grego
(429-347 a.C.), e de seus
seguidores, caracterizada
principalmente pela teoria das
ideias e pela preocupação
com os temas éticos, visando
toda meditação filosófica ao
conhecimento que se supõe

suficiente para a implantação
do bem e da justiça entre os
Estados e entre os homens.
plau.sí.vel adj. Razoável;
verossímil.
ple.be sf. O povo; a ralé.
ple.be.i.da.de sf. Qualidade de
plebeu; plebeísmo.
ple.be.ís.mo sm. Plebeidade.
ple.bis.ci.to sm. Proposta
submetida à apreciação do
povo.
plêi.a.de ou plêi.a.da sf.
Cada uma das estrelas do
aglomerado das Plêiades;
reunião ou grupo de pessoas
ilustres.
plei.te.a.dor adj. e sm.
Pleiteante.
plei.te.an.te adj. e s2g. Que, ou
pessoa que pleiteia.
plei.te.ar vt. Demandar em
juízo; litigar; concorrer a.
plei.to sm. Demanda; litígio;
bras. disputa eleitoral.
ple.ná.rio adj. Completo; pleno;
sm. auditório; número exigido
para a realização de uma
assembleia; tribunal do júri.
ple.ni.fi.car vt. Preencher.
ple.ni.lú.nio sm. Lua cheia.

ple.ni.po.tên.cia sf. Pleno
poder.
ple.ni.tu.de sf. Totalidade.

ple.no adj. Cheio; completo.

ple.o.nas.mo sm. Circunlóquio;
redundância; superfluidade.
ple.o.nás.ti.co adj.
Redundante.

plis.sa.do adj. Em que se fez
plissê; sm. plissê.
plis.sê sm. Série de pregas
feitas num tecido, em geral
com máquina própria para
marcá-las, e que, graças
à ação do calor, não se
desmancham; plissado.

plu.gue sm. Peça com dois
pinos que penetra na tomada,
estabelecendo a ligação
elétrica.
plu.ma sf. Pena de ave.

plu.ma.gem sf. Conjunto de
penas; penas para adorno.
plúm.beo adj. De chumbo.
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plural

plu.ral adj. e sm. Número
gramatical que indica mais
de um.
plu.ra.li.da.de sf. O maior
número; grande número.
plu.ra.li.zar sf. Multiplicar.

plu.ri.a.nu.al adj. Referente a
vários anos, em geral mais
de três.

plu.ri.par.ti.dá.rio adj. Relativo
a mais de um partido.
plu.ri.par.ti.da.ris.mo sm.
Regime político que admite
a formação legal de vários
partidos.

plu.to.cra.ci.a sf. Predomínio
dos ricos; influência
do dinheiro e do poder
econômico.
plu.vi.al adj. De chuva.

plu.vi.o.so adj. Chuvoso.

pneu sm. Forma reduzida
de pneumático (aro de
borracha).

pneu.má.ti.co adj. Relativo ao
ar ou a qualquer gás; sm. aro
de borracha; revestimento de
roda de veículo; pneu.
pneu.mo.co.co sm. Micróbio
que produz a pneumonia
aguda.

pneu.mo.ni.a sf. Inflamação do
tecido do pulmão.

pó sm. Poeira.
po.bre adj. e s2g. Que, ou
pessoa que é digna de
lástima; pedinte.
po.bre.za sf. Penúria; escassez.
po.ça sf. Cova natural e pouco
funda com água.
po.ção sf. Medicamento líquido;
bebida.
po.ço sm. Cavidade funda, que
contém água.
po.da sf. Ato ou efeito de podar.
po.da.dei.ra sf. Tesoura de
poda.
po.dar vt. Cortar a rama ou os
braços inúteis de (videiras,
árvores, etc).
po.der sf. Ter a faculdade de
ou força para; sm. faculdade;
autoridade; domínio.
po.de.ro.so adj. Que tem
poder; possante; influente.

• pólipo

po.dre adj. Corrupto;
deteriorado; fétido; pl. fig. os
vícios, os defeitos.
po.dri.dão sf. Estado de podre;
fig. devassidão.
po.e.dei.ra adj. Designativo da
galinha que já põe.
po.ei.ra sf. Pó.
po.e.ma sm. Obra em verso.
po.en.te sm. Ocidente.
po.e.si.a sf. Composição
poética; inspiração; encanto.
po.e.ta adj. e sm. Que, ou
aquele que faz versos.
po.e.tar vi. Fazer versos.
po.é.ti.ca sf. Arte de fazer
versos; versejar.
po.é.ti.co adj. Que tem poesia.
po.e.ti.zar vt. e i. Tornar
poético.
poi.ar vt. Colocar; assentar.
pois conj. Portanto; além disso;
à vista disso.
po.lai.nas sf. pl. Peças
protetoras usadas nas pernas
e acima do calçado.
po.lar adj. Dos polos.
pol.ca sf. Espécie de dança em
compasso de 2 por 4.
pol.dra sf. Égua nova.
pol.dro sm. Potro.
po.lé sf. Roldana.
po.le.ar vt. Maltratar.
po.le.ga.da sf. Medida inglesa
de comprimento que equivale
a 25,4 mm do sistema métrico
decimal.
po.le.gar adj. e sm. Designativo
do, ou o dedo mais grosso da
mão e do pé.
po.lei.ro sm. Vara em que as
aves pousam e dormem.
po.lê.mi.ca sf. Disputa;
questão.
pó.len sm. O elemento
fecundante de flores.
po.li.a sf. Roda com sulco na
borda, por onde passa uma
corda ou correia, usada
para receber ou transmitir
movimento; roldana.
po.li.an.dro adj. Que tem mais
de doze estames.
po.li.an.to adj. Que tem, ou
produz muitas flores.

po.li.ar.qui.a sf. Governo
exercido por muitos.
po.li.chi.ne.lo sm. Personagem
das farsas napolitanas.
po.lí.cia sf. Corporação
incumbida de manter a boa
ordem pública; sm. policial.
po.li.ci.al adj. Relativo à polícia;
sm. agente de polícia.
po.li.ci.ar vt. Zelar; civilizar;
conter; refrear.
po.li.cro.mo adj. De diversas
cores; multicor.
po.li.dez sf. Delicadeza.
po.li.do adj. Envernizado;
delicado; cortês.
po.li.és.ter sm. Substância
formada por polimerização ou
por consdensação, utilizada
para a fabricação de fibras,
resinas e plásticos.
po.li.es.ti.re.no sm. Certo
polímero de estireno,
termoplástico, com variadas
aplicações na indústria.
po.li.ga.mi.a sf. Matrimônio de
um com muitos.
po.li.gâ.mi.co adj. Relativo à
poligamia.
po.lí.ga.mo adj. e sm. Que, ou
pessoa que tem mais de um
cônjuge.
po.li.gi.no adj. Que tem muitas
mulheres.
po.li.glo.ta s2g. Que, ou
pessoa que fala diversas
línguas.
po.lí.go.no sm. Figura limitada
por segmentos de reta.
po.li.mor.fo adj. Que é sujeito a
variar de forma.
po.li.ni.za.ção sf. Primeira fase
da fecundação vegetal.
po.li.ni.zar vt. Realizar a
polinização.
po.li.nô.mio sm. Expressão
algébrica.
pó.lio sf. Forma reduzida de
poliomielite.
po.li.o.mi.e.li.te sf. Infecção,
causada por vírus, da
substância cinzenta da
medula espinhal; paralisia
infantil.
pó.li.po sm. Excrescência
carnosa de certas mucosas.

P
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polir

po.lir vt. e p. Tornar(-se)
lustroso por fricção;
aperfeiçoar-se.

po.li.te.ís.mo sm. Religião
em que se cultua mais de
um deus.

po.lí.ti.ca sf. Ciência do
governo dos povos; astúcia;
civilidade; maneira hábil
de agir.
po.li.ti.ca.gem sf. Política
mesquinha, interesseira.

po.li.ti.car vi. Discorrer, versar
sobre política.
po.lí.ti.co adj. Que se ocupa
de política; fig. astuto; sm.
estadista.

po.li.ti.zar vt. Tornar consciente
dos deveres e direitos de
cidadão; dar consciência
política.

P

po.lo sm. Extremidade da Terra;
centro de interesse.
pol.pa sf. Substância carnuda
dos frutos, etc.
pol.po.so adj. Carnudo.

pol.trão adj. Covarde; sm. esse
indivíduo.
pol.tro.na sf. Grande cadeira
de braços, estofada.
po.lu.ção sf. Ejaculação
involuntária.

po.lu.i.ção sf. Ato ou efeito
de poluir.
po.lu.ir vt. Manchar; sujar;
macular; conspurcar.
po.lu.to adj. Manchado.

pol.vi.lha.ção sf. Ato ou efeito
de polvilhar.

pol.vi.lhar vt. Cobrir de polvilho,
pó; enfarinhar.
pol.vi.lho sm. Pó fino da fécula
da mandioca.
pol.vo sm. Molusco que possui
oito tentáculos, cheios de
ventosas.
pól.vo.ra sf. Substância
explosiva; bras. mosquito.

pol.vo.ro.sa sf. pop. Azáfama.
po.ma sf. Seio de mulher.
po.ma.da sf. Unguento.

po.mar sm. Terreno de árvores
frutíferas.

• pôr

pom.bal sm. Lugar onde
se criam pombos; pop.
prédio onde há muitos
apartamentos.
pom.bo sm. Nome comum a
todas as aves columbiformes.
po.mo sm. Fruto; fig. seio de
mulher.
po.mo-de-a.dão sm. Saliência
na parte anterior do pescoço
do homem; gogó.
pom.pa sf. Grande luxo.
pom.pe.ar vt. Ostentar.
pom.pom sm. Borla formada
por fios curtos de lã, seda,
algodão, etc., cortados em
forma esférica, usada como
enfeite.
pom.po.so adj. Em que há
pompa, grandiosidade.
pô.mu.lo sm. Maçã do rosto.
pon.che sm. Refresco de frutas.
pon.de.ra.ção sf. Ato de
ponderar; considerar.
pon.de.ra.do adj. Prudente.
pon.de.ral adj. Relativo a peso.
pon.de.rar vt. Pesar; apreciar.
po.nen.te adj. e sm. Poente.
pon.ta sf. Extremidade; fig.
princípio ou fim de uma série;
papel secundário.
pon.ta.da sf. Dor aguda e
rápida.
pon.ta-di.rei.ta s2g. Jogador
de futebol que ocupa a
extremidade direita da linha
de avantes ou linha dianteira;
extrema-direita.
pon.ta-es.quer.da s2g. Jogador
de futebol que ocupa a
extremidade esquerda da
linha de avantes ou linha
dianteira; extrema-esquerda.
pon.ta.pé sm. Pancada com a
ponta do pé.
pon.ta.ri.a sf. Ato de assestar
(arma de fogo) na direção da
linha de mira.
pon.te sf. Construção que liga
dois lugares separados.
pon.te.ar vt. Marcar com pontos
em; alinhavar.
pon.tei.ro sm. Espécie de
agulha nos mostradores dos
relógios; adj. certeiro.

pon.ti.fi.ci.al adj. Relativo a
pontífice.
pon.tí.fi.ce sm. Dignitário
eclesiástico; Papa.

pon.ti.lhão sm. Pequena ponte.
pon.ti.lhar vt. Marcar com
pontinhos.

pon.ti.nho sm. Diminutivo de
ponto; pl. reticências.

pon.to sm. Interseção de linhas;
lugar; assunto; sinal de
pontuação; fim; grau; ponto
de vista: ponto que o pintor
escolhe para pôr os objetos
em perspectiva; maneira de
considerar ou entender um
assunto ou uma questão.
pon.to.ar vt. Marcar com ponto.
pon.tu.a.ção sf. Estudo dos
sinais ortográficos.

pon.tu.al adj. Exato no
cumprimento de deveres.

pon.tu.a.li.da.de sf. Exatidão
no cumprimento de deveres.
pon.tu.ar vt. Empregar a
pontuação em.
pon.tu.do adj. Bicudo.

pop adj. Forma reduzida de
popular.
po.pa sf. Parte posterior do
navio; bras. corcovo.

po.pe.li.ne ou po.pe.li.na sf.
Tecido lustroso, de algodão,
para roupas femininas,
camisas de homem, etc.
po.pu.la.ça sf. Populacho.

po.pu.la.ção sf. Número dos
habitantes de um território.

po.pu.la.cho sm. Plebe, ralé.
po.pu.lar adj. Do povo;
agradável ao povo.

po.pu.la.ri.za.ção sf. Ato ou
efeito de popularizar.
po.pu.la.ri.zar vt. Tornar
popular; divulgar.

po.pu.lo.so adj. Muito povoado.
por prep. Palavra que, só
ou contraída com artigos
definidos, designa diversas
relações: lugar, meio, causa,
tempo, qualidade, modo,
estado, preço, etc.

pôr vt. Colocar; depositar;
guardar; aplicar; vp. trajar-se.
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porão

po.rão sm. Parte inferior da
habitação.
por.ca sf. Fêmea do porco;
pequena peça de ferro.

por.ca.lhão adj. e sm. Imundo;
que trabalha sem limpeza ou
sem capricho.
por.ção sf. Bocado; parcela.

por.ca.ri.a sf. Imundície; coisa
malfeita ou sem valor.
por.ce.la.na sf. Louça fina.

por.cen.ta.gem ou per.cen.
ta.gem sf. Parte proporcional
calculada sobre uma
quantidade de 100 unidades;
taxa de juros, de comissão,
etc., sobre um capital de 100
unidades.
por.cen.tu.al ou per.cen.tu.al
adj. Relativo à porcentagem;
taxa; percentagem.
por.co sm. Quadrúpede
mamífero; adj. e sm.
(indivíduo) sujo.

pôr-do-sol sm. Crepúsculo
vespertino; crepúsculo;
ocaso.

po.re.jar vt. Expelir pelos poros;
destilar.
po.rém conj. Contudo; mas.
por.fi.a sf. Discussão.

por.fi.a.do adj. Pertinaz.

por.fi.ar vi. Discutir; contender;
altercar.
por.me.no.ri.zar vt. Descrever
em minúcia.

por.no.gra.fi.a sf. Devassidão;
obscenidade.

po.ro sm. Cada um dos
pequeninos orifícios do
derma.

po.ro.ro.ca sf. Grande onda
ruidosa.

po.ro.si.da.de sf. Qualidade
daquilo que é poroso.

po.ro.so adj. Que tem poros.
por.quan.to conj. Visto que.
por.que conj. Pelo motivo
de, pois.

por.quê sm. Causa; razão.

por.quei.ra sf. Curral de porcos;
casa imunda; coisa sem valor.
por.re sm. Bebedeira;
aborrecimento; chateação.

• possível

por.re.te sm. Maça.

por.ta sf. Peça de madeira ou
metal que fecha as aberturas
das casas ou móveis; fig.
acesso.
por.ta-ban.dei.ra s2g. Portaestandarte.

por.ta.dor adj. e sm. Que, ou
aquele que conduz, leva
encomendas, etc.

por.ta-es.tan.dar.te s2g.
Pessoa que conduz o
estandarte; sf. moça que leva,
nos desfiles, o estandarte das
escolas de samba, fazendo
graciosas evoluções, portabandeira.
por.ta-fó.lio sm. Pasta usada
para guardar papéis,
desenhos, estampas,
etc.; pasta ou álbum com
fotografias ou trabalhos
plásticos ou literários.

por.ta-joi.as (ói) sm. 2n. Estojo
para guardar joias.
por.tal sm. Porta principal de
um edifício.

por.tan.to conj. Logo.
por.tão sm. Porta grande.
por.tar vt. Levar; conduzir; vp.
comportar-se.
por.ta.ri.a sf. Vestíbulo de
estabelecimento; documento
oficial; átrio de convento.
por.tá.til adj. Fácil de
transportar.
por.ta-voz sm. Instrumento
semelhante a uma trombeta
usado para reforçar a voz de
quem fala por ele; pessoa
que fala frequentemente em
nome de outrem.
por.te sm. Transporte;
comportamento; aspecto
físico.
por.tei.ra sf. Cancela.
por.tei.ro sm. Homem
encarregado da guarda de
porta ou portaria.
por.ten.to sm. Prodígio.
por.ten.to.so adj. Assombroso;
prodigioso.
pór.ti.co sm. Portal de grande
edifício.
por.to sm. Lugar de embarque
e desembarque.

por.tu.guês adj. De Portugal;
sm. língua falada pelos
portugueses e pelos
brasileiros.
por.ven.tu.ra adv. Por acaso.
por.vir sm. Futuro.
pós prep. Após.
po.sar vi. Fazer pose.
po.se sf. Atitude; postura
estudada; atitude afetada.
po.si.ção sf. Postura do corpo;
disposição; classe.
po.si.ti.var vt. Tornar positivo.
po.si.ti.vis.mo sm. Conjunto
de doutrinas de Augusto
Comte, filósofo francês
(1798-1857), caracterizado
sobretudo pelo impulso que
deu ao desenvolvimento de
uma orientação cientificista
ao pensamento filosófico,
atribuindo à constituição e ao
processo da ciência positiva
importância fundamental para
o progresso de qualquer área
do conhecimento.
po.si.ti.vo adj. Real; evidente;
indiscutível; objetivo.

P

po.so.lo.gi.a sf. Indicação das
doses em que devem ser
aplicados os medicamentos.

pós-o.pe.ra.tó.rio adj. Que
ocorre após uma intervenção
cirúrgica.
pos.por vt. Pôr depois; adiar.
pos.pos.to adj. Omitido;
preterido; posto depois.

pos.san.ça sf. Poder; vigor.
pos.san.te adj. Vigoroso.

pos.se sf. Fruição de uma coisa
ou direito; pl. haveres.
pos.sei.ro adj. e sm. (Indivíduo)
que está na posse legal de
imóveis, ou que, pela posse
material, adquirirá direito de
propriedade.
pos.ses.são sf. Estado;
domínio; posse; colônia.
pos.ses.so adj. e sm.
Endemoninhado; louco.

pos.si.bi.li.da.de sf. Qualidade
de possível; pl. haveres.
pos.si.bi.li.tar vt. Ter como
propriedade; conter; gozar.

pos.sí.vel vt. Tornar possível,
viável.
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posta

pos.ta sf. Pedaço de peixe;
pedaço; talhada; correio.

pos.tal adj. Relativo a correio;
forma reduzida de cartãopostal.

pos.ta-res.tan.te sf. Indicação
que se escreve no envelope
de uma carta, significando
que ela deve permanecer
na repartição do Correio até
que a reclamem; lugar onde
ficam, no Correio, as cartas
com essa indicação.
pos.te sm. Pau, ou coluna de
cimento ou ferro, cravado
verticalmente no chão.

pôs.ter adj. Cartaz usado com
fim decorativo.
pos.ter.gar vt. Preterir;
desprezar; transferir.

pos.te.ri.da.de sf. Tempo
futuro.

P

pos.te.ri.or sf. Ulterior; situado
ou que ficou atrás.

pos.ti.ço adj. De pôr e tirar; que
não é natural; falso.
pos.ti.go sm. Abertura em porta
ou janela.
pos.to adj. Colocado; disposto;
sm. lugar onde uma pessoa
ou coisa está colocada;
cargo; graduação militar.
pos.tu.la.ção sf. Solicitação.
pos.tu.la.do sm. Proposição
que se admite sem
demonstração; classe de
noviciados; adj. que se
postulou.
pos.tu.lar vt. Pedir com
instância; requerer.
pós.tu.mo adj. Que é feito,
publicado, conhecido depois
da morte de alguém
pos.tu.ra sf. Posição do corpo;
atitude; aspecto físico; ação
de (ave) pôr ovos.
po.tás.sio sm. Elemento
químico, pertencente aos
metais alcalinos, de nímero
atômico 19; símbolo: K.
po.tá.vel adj. Que se pode
beber; próprio para beber.
po.te sm. Vaso de barro ou
cerâmica para água.
po.tên.cia sf. Vigor; força;
poderio; autoridade; nação
soberana.

• pranto

po.ten.ci.al adj. Relativo
a potência; virtual; sm.
capacidade produtiva.

po.ten.ta.do sm. Princípe
soberano, fig. poderoso.

po.ten.te adj. Que tem a
faculdade de produzir;
violento; enérgico; rude; que
tem vigor para o ato sexual.

po.tes.ta.de sf. Poder; potência;
potentado; divindade; pl. uma
das hierarquias dos anjos.
po.to.ca sf. Patranha; mentira.

po.tro sm. Cavalo novo; poldro.
pou.co adj. Escasso; sm.
bagatela; adv. não muito.
pou.pa.do adj. Econômico.
pou.pan.ça sf. Economia.

pou.par vt. Economizar; evitar;
esquivar; vi. viver com
economia; vp. esquivar-se.
pou.qui.nho sm. Quase nada.

pou.sa.da sf. Hospedagem;
albergue.
pou.sar vt. Pôr; colocar; depor;
vi. pernoitar; hospedar-se;
estacionar; morar.
pou.si.o sm. Descanso que se
dá à terrapor um mais anos,
sem cultivá-la; adj. inculto.
pou.so sm. Lugar onde alguém
ou alguma coisa pousa;
ancoradouro.
po.va.réu sm. Grande multidão,
ralé, povoléu.
po.vo sm. Conjunto dos
habitantes de um país; a
plebe; fig. família.
po.vo.a.ção sf. Lugar povoado.
po.vo.a.do sm. Lugar com
casas habitadas; adj. que
se povou.
po.vo.a.dor adj. e sm. Que, ou
aquele que povoa.
po.vo.ar vt. Formar povoação
em; aglomerar-se em; prover
de; encher.
PR Sigla do estado do Paraná.
pra contr. da prep. Para (pra é
forma popular).
pra.ça sf. Largo; mercado;
circo; leilão; vila ou cidade
fortificada; sm. soldado raso.
pra.ce.ar vt. Fazer leilão de.
pra.ce.jar vt. Alardear.

pra.ci.nha sm. Soldado;
praça; soldado da Força
Expedicionária Brasileira
(FEB).
pra.cis.ta sm. Vendedor de uma
companhia em determinada
praça.
pra.da.ri.a sf. Grande planície.
pra.do sm. Campo relvoso;
bras. hipódromo.
pra.ga sf. Imprecação;
maldição; grande desgraça;
erva daninha.
prag.má.ti.ca sf. Conjunto de
regras ou fórmulas para as
cerimônias da corte ou da
Igreja; formalidades de boa
sociedade; etiqueta; ciência
do pragmatismo.
prag.má.ti.co adj. Relativo
à pragmática; costumeiro;
habitual; prático; de praxe;
usual.
prag.ma.tis.mo sm. Doutrina
de Charles Sanders Peirce,
filósofo americano (18391914), cuja tese fundamental
é de que a ideia que temos
de um objeto qualquer nada
mais é senão a soma das
ideias de todos os efeitos
imagináveis atribuídos por
nós a esse objeto, que
possam ter um efeito prático
qualquer; consideração das
coisas de um ponto de vista
prático.

pra.gue.jar vi. Proferir
imprecações; amaldiçoar;
dizer mal; vt. maldizer.

pra.guen.to adj. Maldizente.
prai.a sf. Orla na terra que
confina com o mar.

pran.cha sf. Tábua,
grossa e larga, sobre a
qual se desembarca do
navio; madeira ou outro
material flutuante de feitio
arredondado numa das
extremidades para a prática
da natação ou do surfe.

pran.che.ta sf. Tábua ou mesa
própria para desenhar.
pran.te.ar vt. Lastimar;
lamentar; vi. chorar.

pran.to sm. Choro; lágrimas;
lamentação.
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prata

pra.ta sf. Elemento químico,
metal, de número atômico
47, denso, maleável, dúctil,
símbolo: Ag; moeda ou
baixela deste metal.
pra.ta.da sf. Prato cheio.
pra.ta.ri.a sf. Conjunto de vasos
ou utensílios de prata.
pra.te.ar vt. Revestir de uma
camada de prata.
pra.te.lei.ra sf. Tábua horizontal
de um armário, estante ou
outro móvel.
prá.ti.ca sf. Uso; experiência;
exercício; rotina; conferência;
conversação.
pra.ti.car vt. Exercitar;
realizar; proferir; cometer; vi.
conversar; procurar adquirir
prática.
prá.ti.co adj. Experiente; sm.
homem experimentado;
profissional não diplomado.
pra.to sm. Vaso de louça
ou metal em que se serve
a comida; cada uma das
iguarias de uma refeição.
pra.xe sf. Aquilo que se pratica
habitualmente; rotina; uso;
prática; pragmática.
pra.zen.tei.ro adj. Afável.

pra.zer vt. Agradar, causar
prazer, comprazer; sm.
alegria; jovialidade;
satisfação; delícia.

pra.zo sm. Tempo determinado.
pré sm. O vencimento diário de
um soldado.
pre.a.le.gar vt. Alegar com
antecipação.

pre.a.mar sf. Maré cheia ou
alta.

pre.am.bu.lar adj. Relativo a
preâmbulo; vt. prefaciar.

pre.âm.bul.o sm. Prefácio; pl.
rodeios.
pre.ar vt. Prender; agarrar; vi.
fazer presa.
pre.ben.da sf. Renda
eclesiástica; fig. sinecura.
pre.ca.ção sf. Rogação;
súplica; exortação.

pre.cá.rio adj. Difícil; minguado;
frágil; escasso.
pre.ca.ta.do adj. Cauteloso;
prudente; previdente.

• predizer

pre.ca.tar vt. Acautelar;
precaver; vp. acautelar-se.
pre.cau.ção sf. Cautela
antecipada; prudência.

pre.cau.te.lar vt. Precaver.

pre.ca.ver vt. Prevenir,
acautelar; vp. acautelar-se.
pre.ce sf. Oração; súplica.

pre.ce.dên.cia sf. Qualidade de
precedente; preferência.

pre.ce.den.te adj. Que precede;
sm. procedimento ou critério
anterior.
pre.ce.der vt. Anteceder;
chegar antes de; adiantar-se;
fazer seguir.
pre.cei.to sm. Ensinamento;
doutrina; regra.

pre.cei.tu.ar vt. Ordenar como
preceito; vi. dar ordens.

pre.cei.tu.á.rio sm. Conjunto de
preceitos, regras.
pre.cep.tor sm. Mestre; mentor;
educador.
pre.ces.são sf. Precedência.

pre.ci.o.sis.mo sm.
Rebuscamento no falar e no
escrever.
pre.ci.o.so adj. De grande
preço; magnífico; valioso.

pre.ci.pí.cio sm. Abismo; fig.
grande perigo; ruína.
pre.ci.pi.ta.ção sf. Pressa
irrefletida.

pre.ci.pi.ta.do adj. Temário;
imprudente; sm. aquele que
procede sem reflexão.

pre.ci.pi.tar vt. Impelir;
acelerar; vi. transformar
uma substância solúvel em
insolúvel; vp. arrojar-se;
antecipar-se; despenhar-se.
pre.cí.puo adj. Principal;
essencial; primeiro.

pre.ci.são sf. Necessidade;
exatidão de cálculos;
pontualidade; justeza.

pre.ci.sar vt. Indicar com
exatidão; ter necessidade
de; expor em resumo; ter
necessidade.
pre.ci.so adj. Necessário;
exato; certo; claro.

pre.cla.ro adj. Ilustre; famoso.

pre.ço sm. Valor pecuniário de
um objeto; prêmio; castigo;
valia.
pre.co.ce adj. Prematuro;
temporão; antecipado.

pre.con.ce.ber vt. Conceber
antecipadamente.
pre.con.cei.to sm. Opinião
formada sem reflexão;
convencionalismo;
superstição.
pre.co.ni.za.ção sf. Ato ou
efeito de preconizar.

pre.co.ni.zar vt. Apregoar com
louvor; louvar; divulgar.
pre.cur.sor adj. e sm. Que, ou
aquele que vai adiante; adj.
que precede.

pré-da.ta.do adj. A que se apôs
data futura.

pre.da.tó.rio adj. Relativo a
roubo, rapina, pilhagem.
pre.de.ces.sor sm. Antecessor.
pre.de.fi.nir vt. Predestinar.
pre.des.ti.na.ção sf. Ato ou
efeito de predestinar.
pre.des.ti.nar vt. Destinar a
grandes feitos; reservar.
pre.de.ter.mi.nar vt. Determinar
com antecipação.
pre.di.al adj. Relativo a prédio.
pré.di.ca sf. Pregação; sermão.
pre.di.ca.do sm. Prenda;
atributo; virtude; gram. aquilo
que na oração se enuncia
acerca do sujeito.
pre.di.ção sf. Profecia.
pre.di.car sf. Pregar;
aconselhar.
pre.di.ca.ti.vo adj. e sm. gram.
Diz-se da, ou a qualidade
atribuída ao sujeiro ou ao
objeto, e que completa a
significação do verbo.
pre.di.le.ção sf. Preferência;
afeição extremosa.
pre.di.le.to adj. e sm. Que, ou
aquele que é querido com
predileção.
pré.dio sm. Casa; edifício.
pre.dis.por vt. Dispor com
antecipação; preparar.
pre.di.zer vt. Vaticinar;
prognosticar.
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predominância

pre.do.mi.nân.cia sf. Qualidade
de predominante.
pre.do.mi.nan.te adj. Que
predomina; que tem
prevalência.

pre.do.mi.nar vi. Prevalecer;
sobressair; vt. exercer
domínio sobre.

pre.do.mí.nio sm.
Preponderância; supremacia.
pre.e.mi.nên.cia sf.
Superioridade; hegemonia.
pre.e.mi.nen.te adj. Nobre;
distinto; superior.
pre.en.cher vt. Ocupar;
completar; prover.

pre.en.são sf. Ato de segurar
ou apanhar; apreensão.
pre.ên.sil adj. Que tem a
faculdade de agarrar ou
apanhar.

P

pre.es.ta.be.le.cer vt.
Predispor; determinar
previamente.

pré-es.trei.a (éi) sf.
Representação de uma
peça teatral, ou projeção de
um filme, para convidados
especiais (críticos de
arte, jornalistas, etc.), a
qual antecede a primeira
representação pública.

pre.ex.ce.len.te adj. Magnífico.
pre.e.xis.ten.te adj. Que
preexiste, que existe antes.

pre.e.xis.tir vi. Existir em tempo
anterior.
pré-fa.bri.ca.da adj. Diz-se de
construção cujas partes já
estão prontas para serem
montadas.

pre.fa.ci.ar vt. Fazer prefácio a
(uma obra).
pre.fá.cio sm. Discurso ou
advertência que antecede
obra escrita; prólogo;
preâmbulo.

pre.fei.to sm. O que está
investido do poder executivo
municipal; vigia de alunos em
colégios.
pre.fei.tu.ra sf. Cargo de
prefeito; repartição de
prefeito.

pre.fe.rên.cia sf. Predileção.

• prender

pre.fe.rir vt. Dar a primazia a;
escolher; ter predileção por;
gostar mais de.
pre.fi.gu.rar vt. Pressupor;
figurar, imaginando; vp.
parecer.
pre.fi.nir vt. Definir antes;
preestabelecer; aprazar.

pre.fi.xar vt. Fixar
antecipadamente; aprazar;
predeterminar.
pre.fi.xo adj. Fixado antes,
sm. elemento mórfico que
precede a raiz de uma
palavra.
pre.ga sf. Dobra; ruga.

pre.ga.ção sf. Prédica; sermão.

pre.ga.dor sm. Orador sagrado;
o que faz pregação.
pre.gão sm. Ação ou efeito
de apregoar; proclamação;
divulgação; pl. proclamas de
casamento.

pre.gar sm. Pôr pregos em;
unir; apregoar; vp. cravar-se;
vi. pronunciar sermões; vt.
cravar.
pre.go sm. Haste de metal,
pontiaguda de um lado, com
cabeça de outro; cravo; pop.
casa de penhores; cansaço.
pre.go.ar vt. Apregoar.

pre.go.ei.ro sm. Indivíduo que
lança pregões; leiloeiro.
pre.gui.ça sf. Negligência;
indolência; mandriice.
pre.gui.çar vi. Mandriar.
pre.gui.ço.sa sf.
Espreguiçadeira.

pre.gui.ço.so adj. e sm.
(Indivíduo) mandrião; sereno;
calmo.

pré-his.tó.ria sf. Período
histórico que antecede o
aparecimento da escrita e
do uso dos metais, e que
é reconstituído e estudado
por meio da antropologia, da
arqueologia, da paleontologia,
etc.
prei.to sm. Pacto; respeito;
homenagem.

pre.ju.di.car vt. Lesar, danificar;
anular; vp. sofrer prejuízo.
pre.ju.di.ci.al adj. Nocivo.

pre.ju.í.zo sm. Dano; perda.
pre.la.do sm. Título de
dignitário eclesiástico.

pré-lan.ça.men.to sm.
Exposição ou campanha
publicitária de um produto
antes de ele ser colocado no
circuito comercial.
pre.le.ção sf. Ato de
prelecionar; lição.

pre.le.ci.o.nar vt. e i. Dar lição
a; discorrer.
pre.li.mi.nar adj. Prévio; sm.
prólogo; introdução.
pré.lio sm. Luta; combate.

pre.lo sm. Prensa; no prelo
prestes a ser publicado (livro).

pre.lu.ci.da.ção sf.
Esclarecimento preliminar.

pre.lú.ci.do adj. Muito lúcido.
pre.lu.di.ar vt. Prefaciar;
executar um prelúdio.

pre.lú.dio sm. Ato ou exercício
prévio; introdução; introdução
de obra musical.
pre.ma.tu.ro adj. Precoce.

pre.me.di.ta.ção sf. Ato ou
efeito de premeditar.
pre.me.di.tar vt. Planejar
antecipadamente.
pre.men.te adj. Urgente.

pre.mer ou pre.mir vt. Calcar;
oprimir; espremer; apertar.
pre.mi.ar vt. Laurear;
recompensar; remunerar.
prê.mio sm. Recompensa.
pre.mir vt. Premer

pre.mo.ni.ção sf. Aviso;
pressentimento.

pre.mo.ni.tó.rio adj. Que se
deve tomar como aviso.
pré-na.tal adj. Anterior ao
nascimento da criança;
período pré-natal: relativo
a esse período, ou que se
realiza nele.
pren.da sf. Brinde; aptidão;
atributo.

pren.der vt. Atar; ligar;
embaraçar; capturar; fixar-se;
vp. comprometer-se a casar;
dedicar-se.
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prenhe

• prestidigitador

pre.nhe adj. Pleno; repleto; dizse da fêmea pejada, grávida.

prer.ro.ga.ti.va sf. Regalia.

pre.no.ção sf. Noção prévia.

pre.sar vt. Apresar; prender.

pre.nhez sf. Estado de fêmea
prenhe, gravidez.
pre.no.me sm. Nome que
precede o de família.

pre.no.mi.nar vt. Dar prenome
a; designar pelo prenome.

pren.sa sf. Prelo; aparelho para
comprimir, prensar.
pren.sa.gem sf. Operação de
prensar.
pren.sar vt. Comprimir na
prensa; apertar muito.

pre.nun.ci.a.ção sf. Ato ou
efeito de prenunciar.

pre.nun.ci.ar vt. Profetizar.

pre.nún.cio sm. Prognóstico.

pre.o.cu.pa.ção sf. Ideia fixa;
inquietação; preconceito.
pre.o.cu.par vt. Dar cuidado
a; tornar apreensivo; vp.
impressionar-se.

pre.pa.ra.ção sf. Ato ou
maneira de preparar.

pre.pa.ra.do sm. Produto
químico ou farmacêutico; adj.
disposto ou arranjado com
antecedência.

pre.pa.rar vt. Aprontar; arranjar;
tornar apto; planear; vp.
arranjar-se.
pre.pa.ra.tó.rio adj. Que
prepara; sm. estudos prévios
para ingresso em curso
superior.
pre.pa.ro sm. Preparação;
cultura; erudição.

pre.pon.de.rân.cia sf.
Predomínio; supremacia.

pre.pon.de.ran.te adj. Que
prepondera; predomina.

pre.pon.de.rar vi. Predominar;
prevalecer.

pre.por vt. Pôr adiante de; vt. e
rel. antepor; preferir.
pre.po.si.ção sf. Palavra
inflexiva que liga partes da
proposição.
pre.po.tên.cia sf. Opressão;
tirania.

pre.po.ten.te adj. Muito
poderoso; opressor; tirano.

pre.sa sf. Ato de apreender ou
apresar; dente canino; garra
de ave de rapina.
pres.bi.te.ri.a.no sm.
Protestante que não aceita
a autoridade episcopal nem
reconhece hierarquia superior
à dos presbíteros; adj. relativo
ao presbiterianismo.
pres.bi.te.ri.a.nis.mo sm. Seita
religiosa dos presbiterianos.
pres.bi.té.rio sm. Capela-mor;
igreja de paróquia.

pres.bí.te.ro sm. Padre, bispo,
pastor da Igreja Protestante.
pres.ci.ên.cia sf. Previsão.

pres.cin.dir vt. Abstrair;
dispensar; renunciar; não
precisar.

pres.cin.dí.vel adj. De que se
pode prescindir.
pres.cre.ver vt. Determinar;
preceituar; vi. caducar, ficar
sem efeito por decorrência
de tempo.

pres.cri.ção sf. Ordem
expressa; preceito; extinção
de um direito, obrigação.
pre.sen.ça sf. Aspecto da
fisionomia; vista; aspecto
físico; porte; existência,
estada num lugar.

pre.sen.ci.ar vt. Estar presente
a; assistir a; ver.
pre.sen.te adj. Que assiste
pessoalmente; atual; sm.
atualidade; dádiva.

pre.sen.te.ar vt. Dar presente;
brindar.

pre.sé.pio sm. Representação
do local e das figuras que,
segundo o Evangelho,
assistiram ao nascimento de
Jesus Cristo.

pre.ser.va.ção sf. Ato ou efeito
de preservar.
pre.ser.var vt. Livrar de algum
mal; defender; resguardar.
pre.ser.va.ti.vo adj. Que
preserva ou é próprio para
preservar; sm. camisa-devênus, camisinha.
pre.si.dên.cia sf. Cargo ou
função de presidente.

pre.si.den.ci.al adj. Do
presidente; relativo à
presidência.

pre.si.den.ci.a.lis.mo
sm. Regime político em
que a chefia do governo
cabe ao presidente da
República, mantendo-se a
independência e a harmonia
dos três poderes (executivo,
legislativo e judiciário);
sistema presidencial; regime
presidencial.

pre.si.den.te adj. e sm. Que, ou
aquele que preside.
pre.si.di.ar vt. Pôr presídio ou
guardas a; proteger.

pre.si.di.á.rio sm. Metido em
presídio; encarcerado; adj.
relativo a presídio.
pre.sí.dio sm. Cadeia; prisão.
pre.si.dir vt. Dirigir como
presidente; orientar.
pre.si.lha sf. Tira de pano
usada para prender; alça.
pre.so adj. Metido em prisão;
fig. casado; sm. prisioneiro;
encarcerado.
pres.sa sf. Rapidez; urgência;
precipitação.
pres.sa.gi.ar vt. Profetizar.
pres.sá.gio sm. Previsão.
pres.sa.go adj. Pressagioso;
que pressagia.
pres.são sf. Coação; fís.
intensidade de força por
unidade de superfície.
pres.sen.ti.men.to sm. Palpite;
intuição; presságio.
pres.sen.tir vt. Pressagiar;
prever; perceber.
pres.su.por vt. Conjeturar.
pres.su.ro.so adj. Cheio de
pressa; impaciente; solícito.
pres.ta.ção sf. Ação ou efeito
de prestar; cota.
pres.tar vt. Dispensar; dar; vi.
ser útil.
pres.tes adj. Pronto; próximo a;
em via de; adv. com presteza.
pres.te.za sf. Ligeireza.
pres.ti.di.gi.ta.ção sf.
Ilusionismo; escamoteação.
pres.ti.di.gi.ta.dor sm.
Ilusionista; escamoteador.
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prestigiar

pre.su.mir vt. Conjeturar; supor;
arrogar-se.
pre.sun.ção sf. Suspeita;
vaidade; afetação; arrogância.

pre.ve.ni.do adj. Acautelado.

pres.tí.gio sf. Fascinação;
atração; encanto; importância
social ou econômica.
pres.ti.gi.o.so adj. Cheio de
prestígio, importância.

prés.ti.mo sm. Qualidade do
que presta; serventia; auxílio.
prés.ti.to sm. Cortejo.

pres.to adv. Com presteza ou
rapidez (andamento musical);
sm. trecho em que há esse
andamento.
pre.su.mi.do adj. Que se
presume; adj. e sm. que, ou
quem tem presunção.

pre.su.mí.vel adj. Provável.

P

• privado

pre.va.ri.ca.ção sf. Ato ou
efeito de prevaricar; crime
praticado por funcionário
público e que consiste em
retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício,
ou em praticá-lo contra
disposição legal expressa,
para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal; adultério.
pre.va.ri.car vi. Faltar ao
dever; faltar, por interesse
ou má-fé, aos deveres do
seu cargo, do seu ministério;
torcer a justiça; agir ou
proceder mal; incorrer em
falta; errar; cometer o crime
de prevaricação; vt. faltar
aos deveres; corromper;
perverter.

pres.ti.gi.ar vt. Dar prestígio a.

pre.sun.ço.so adj. Presumido.
pre.sun.ti.vo adj. Presumível.
pre.sun.to sm. Perna e
espádua de porco, salgada
e curada em fumeiro; pop.
defunto.
pre.ten.den.te adj. e s2g.
Aspirante; candidato.

pre.ten.der vt. Solicitar; desejar;
aspirar a; exigir; cogitar.
pre.ten.di.da sf. Noiva.

pre.ten.são sf. Aspiração;
desejo; vontade; vaidade.
pre.ten.si.o.so adj. e sm.
Presunçoso; soberbo.
pre.ten.so adj. Suposto.

pre.te.rir vt. Deixar de parte;
desprezar.
pre.té.ri.to adj. Passado.

pre.tex.tar vt. Dar ou tomar
como pretexto.
pre.tex.to sm. Desculpa.

pre.to adj. Negro; da cor do
ébano ou do carvão; ausência
de cor; diz-se de diversas
coisas que têm cor escura;
sujo, encardido.
pre.va.le.cer vt. Sobressair,
preponderar; vp. aproveitarse.

pre.va.lên.cia sf. Superioridade,
supremacia.

pre.ven.ção sf. Opinião
antecipada; acautelamento.

pri.mei.ro num. Que está na
frente de todos; sm. o que
ocupa o primeiro lugar; adv.
antes.

pri.mei.ro-mi.nis.tro sm.
No Parlamento, chefe de
governo, em geral escolhido
pelo Chefe de Estado entre
os membros do partido
majoritário.
pri.mí.cias sf. pl. Começos.
pri.mi.ti.vo adj. Inicial;
inaugural; rudimentar.

pri.mo sm. Indivíduo em
relação aos filhos de tias e
tios; adj. primeiro.

pri.mo.gê.ni.to sm. Filho mais
velho.

pri.mor sm. Perfeição

pri.mor.di.al adm. Primitivo;
primeiro; originário.

pre.ve.nir vt. Preparar; prever;
avisar; precaver-se; precatarse.

pri.mór.dio sm. Fonte; origem;
princípio; começo.

pre.ver vt. Calcular; pressupor;
conjeturar; profetizar;
entrever.

prin.ce.sa sf. Mulher de
princípe; filha de rei.

pre.ven.ti.vo adj. Que previne.

pré.via sf. Pesquisa anterior às
eleições, realizada junto aos
eleitores, para prever-lhes as
tendências.

pre.vi.dên.cia sf. Precaução;
conjunto de providências para
proteger e amparar.
pre.vi.den.te adj. Acautelado.
pré.vio adj. Antecipado.

pre.vi.são sf. Ato ou efeito de
prever, antecipar.
pre.vis.to adj. Conjeturado.
pre.za.do adj. Estimado;
querido; cuidadoso.

pre.zar vt. Amar, apreciar;
acatar, vp. respeitar-se.

pri.ma-do.na sf. Cantora que
representa o papel principal
numa ópera.

pri.mo.ro.so adj. Perfeito;
distinto; excelente.

prin.ci.pal adj. Essencial.

prín.ci.pe sm. Filho ou membro
de família reinante; filho
primogênito do rei.
prin.ci.pes.co adj. Relativo a
príncipe; opulento.

prin.ci.pi.an.te adj. Que está no
começo, princípio.
prin.ci.pi.ar vt. Começar.

prin.cí.pio sm. Origem; teoria;
germe; pl. rudimentos.

pri.or sm. Designação de
pároco de certas freguesias;
abade.
pri.o.ri.da.de sf. Primazia.

pri.são sf. Cárcere; cadeia;
presídio.

pris.co adj. Antigo; primitivo;
sm. salto.

pri.mar vt. Ser o primeiro;
sobressair.

pri.si.o.nei.ro sm. Preso;
encarcerado.

pri.ma.ve.ra sf. Estação do ano;
fig. juventude; mocidade.

pri.va.da sf. Latrina.

pri.má.rio adj. Principal;
primitivo, rudimentar.

pri.ma.zi.a sf. Primeiro lugar.

pri.va.ção sf. Ato ou efeito de
privar; pl. falta do necessário
à vida.
pri.va.do adj. Particular; falto.
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pri.var vt. Despojar;
desapossar; ser íntimo, estar
na intimidade.
pri.va.ti.vo adj. Peculiar;
exclusivo.

pri.va.ti.za.ção sf. Ato
ou efeito de privatizar;
mudança administrativa
que, objetivando diminuir
as despesas do Estado,
transforma as empresas
estatais em privadas.

pri.va.ti.zar vt. Tornar privado
ou particular.
pri.vi.le.gi.a.do adj. Singular;
distinto; elevado.

pri.vi.le.gi.ar vt. Dar privilégio
a; especializar.
pri.vi.lé.gio sm. Permissão
especial; prerrogativa.

pró adv. A favor; sm. vantagem;
proveito.

• profundo

intervenção humana.
pro.ces.sar vt. Autuar; executar,
realizar.
pro.ces.si.o.nal adj. Relativo a
procissão.
pro.ces.so sm. Seguimento;
maneira de operar; técnica;
ação judicial.
pro.cis.são sf.
Acompanhamento ou cortejo
religioso.
pro.cla.ma sm. Proclamação;
pregão de casamento.
pro.cla.ma.ção sf. Ato ou efeito
de proclamar.
pro.cla.mar vt. Aclamar;
publicar; decretar; eleger.
pro.cras.ti.na.ção sf.
Adiamento.

pro.cras.ti.nar vt. Adiar;
delongar; demorar.

pro.a sf. Parte anterior do navio.

pro.cri.a.ção sf. Ato ou efeito
de procriar; concepção.

pro.ba.bi.li.da.de sf. Qualidade
do que é provável.

pro.cu.ra sf. Pesquisa; busca.

pro.ar vi. Aproar.

pro.bi.da.de sf. Honradez.
pro.ble.ma sm. Questão a
resolver; dúvida.

pro.ble.má.ti.co adj. Incerto.

pro.bo adj. Justo; reto; honrado;
honesto.
pro.ce.dên.cia sf. Proveniência;
origem.
pro.ce.den.te adj. Proveniente;
consequente; lógico.

pro.ce.der vt. Originar-se;
derivar; comportar-se; vi.
obrar; agir; sm. procedimento,
comportamento.
pro.ce.la sf. Tempestade.

pro.ces.sa.men.to sm. Ato
ou modo de processar;
preparação, por meio de
um processo especial,
para a indústria ou para o
comércio; inform. sistema que
compreende a preparação e
o aproveitamento de dados
ou de elementos básicos
de informação, de acordo
com regras precisas, e
que se utiliza, em geral, de
computadores, os quais
reduzem ao mínimo a

pro.cri.ar vt. Gerar; conceber;
vi. germinar.

pro.cu.ra.ção sf. Mandato;
incumbência dada a outrem
para tratar de certos
negócios; documento do qual
consta essa incumbência.
pro.cu.rar vt. Buscar; indagar;
investigar; escolher.
pro.cu.ra.dor sm. Indivíduo
que recebeu procuração;
advogado do Estado.

pro.di.ga.li.da.de sf. Gastos
exagerados; abundância.
pro.di.ga.li.zar vt. Dissipar;
esbanjar.
pro.dí.gio sm. Coisa
sobrenatural; maravilha.

pro.di.gi.o.so adj. Maravilhoso;
sobrenatural; admirável.
pró.di.go adj. Generoso;
esbanjador; perdulário.

pro.du.ção sf. Realização.

pro.du.cen.te adj. Que produz;
produtivo; útil; profícuo.

pro.du.ti.vi.da.de sf. Faculdade
de produzir; aumentar.
pro.du.ti.vo adj. Fértil.

pro.du.to sm. Obra; resultado;
proveito; provento.

pro.du.zir vt. Gerar; criar;
causar; render; vi. ser fértil.

pro.e.mi.nên.cia sf. Saliência.
pro.e.mi.nen.te adj. Alto.
pro.ê.mio sm. Prefácio.
pro.e.za sf. Façanha.

pro.fa.nar vt. Violar a santidade
de; desonrar.
pro.fa.no adj. Não sagrado;
leigo.

pro.fe.ci.a sf. Oráculo; vaticínio;
fig. presságio.
pro.fe.rir vt. Dizer lendo.

pro.fes.sar vt. Confessar;
exercer; ensinar; vi. entrar
para ordem religiosa.
pro.fes.sor sm. Aquele que
professa ou ensina uma
ciência, uma arte uma
disciplina, uma técnica;
mestre; fig. homem perito.

pro.fes.so.ra.do sm. Classe,
cargo de professores.
pro.fe.ta sm. Adivinho.

P

pro.fe.ti.sa sf. Feminino de
profeta.

pro.fe.ti.zar vt. Vaticinar,
predizer; vi. dizer profecias.

pro.fi.ci.en.te adj. Capaz; hábil;
destro; vantajoso.
pro.fí.cuo adj. Útil; proveitoso.

pro.fi.la.xi.a sf. Emprego de
meios para evitar doenças.
pro.fis.são sf. Qualquer das
atividades especializadas;
cargo; emprego.

pro.fis.si.o.nal adj. Relativo a
certa profissão; s2g. pessoa
que faz uma coisa por ofício.
pro.fis.si.o.na.li.zar vt. Tornar
profissional..
pro.fun.dar vt. Escavar;
pesquisar; penetrar; vp.
tornar-se mais fundo.

pro.fun.das sf. pl. pop. A
parte mais funda; o interno;
cafundós.

pro.fun.dez, pro.fun.de.za
ou pro.fun.di.da.de sf.
Qualidade do que é profundo.
pro.fun.do adj. Muito fundo;
que tem o fundo distante da
superfície; que tem grande
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extensão, considerado da
entrada até a extremidade
oposta; que tem grande
espessura; muito marcado;
de grande intensidade; muito
forte; fig. que sabe muito; de
difícil compreensão; que vem
ou parece vir do fundo.

pro.fu.são sf. Abundância;
exuberância; copiosidade.
pro.fu.so adj. Copioso;
exuberante; numeroso.

pro.ge.ni.tor sm. O que procria
antes do pai; avô; pai.
prog.nos.ti.car vt. Predizer; vi.
fazer o prognóstico de uma
doença.
prog.nós.ti.co sm. Conjetura;
juízo médico acerca da
evolução e termo de uma
doença.

P

pro.gra.ma sm. Plano;
projeto; impresso com os
pormenores de cerimônia,
espetáculo ou festa; conjunto
de informações, dados, etc.,
codificados, com que se
alimenta um computador.
pro.gra.ma.dor sm. Aquele
que programa, que faz
programação; pessoa que
elabora, testa e implanta
programas de computador.

pro.gre.dir vi. Avançar; ir
aumentando; desenvolver-se.

pro.gres.são sf. Continuação;
mat. série de números ligados
por uma razão constante.
pro.gres.si.vo adj. Que
progride.

pro.gres.so sm. Movimento
ou marcha para a frente;
o conjunto de mudanças
ocorridas no transcorrer
do tempo; evolução;
desenvolvimento em
sentido favorável; acúmulo
de bens materiais ou de
conhecimentos; civilização;
expansão.

pro.i.bi.ção sf. Ação ou efeito
de proibir; impedimento.

pro.i.bir vt. Vedar; não
consentir; proibir que se faça;
opor-se a; interdizer; não
permitir.

• pronunciar

pro.i.bi.ti.vo ou pro.i.bi.tó.rio
adj. Que proíbe; impeditivo.
pro.je.ção sf. Arremesso;
destaque; valor.

pro.je.tar vt. Arremessar;
fazer projeto de; planear;
estender; prolongar; vp. cair
sobre; atirar-se, lançar-se;
precipitar-se.

pro.je.til ou pro.jé.til adj. Que
pode ser arremessado; sm.
corpo arremessado por arma
de fogo; bomba; bala; míssil.
pro.je.to sm. Plano; intento;
redação provisória de lei.

prol ant. el. sm. da loc. prep.
em prol de: em favor de.
pro.le sf. Geração.

pro.le.ta.ri.a.do sm. A classe
dos proletários.

pro.le.tá.rio sm. Indivíduo que
vive de seu salário; operário.
pro.li.fe.ra.ção sf. Ato de
proliferar; prolificar.

pro.li.fe.rar vi. Ter prole;
multiplicar-se.

pro.lí.fe.ro adj. Fecundante.

pro.li.fi.car vi. Reproduzir-se.
pro.lí.fi.co adj. Prolífero.

pro.li.xi.da.de sf. Qualidade de
prolixo; superabundância.

pro.li.xo adj. Muito longo ou
difuso; fastidioso.
pro.lo.gar vt. Prefaciar.
pró.lo.go sm. Prefácio.

pro.lon.ga.men.to sm.
Continuação de uma coisa na
mesma direção.
pro.lon.gar vt. Continuar na
mesma direção; aumentar
a extensão; dilatar; vp.
continuar-se.

pro.mes.sa sf. Compromisso;
oferta; voto.

pro.me.ter vt. Dar esperança;
obrigar-se a; fazer promessa
a; pressagiar, anunciar;
assegurar de antemão;
dar sinal de progresso; vp.
esperar.
pro.me.ti.do adj. Apalavrado;
sm. noivo; nubente.
pro.mis.cu.i.da.de sf.
Qualidade do que é
promíscuo.

pro.mís.cuo adj. Misturado;
confuso; indistinto; misturado
contra as regras ou
conveniências.
pro.mis.são sf. Promessa.
pro.mis.sor adj. Cheio de
promessa; feliz.

pro.mis.só.ria sf. Título de
reconhecimento de quantia
emprestada.

pro.mo.ção sf. Elevação ou
acesso a cargo ou categoria
superior; atividade que visa
propiciar o sucesso comercial
de um produto.
pro.mo.tor sm. Advogado de
acusação; promovedor; adj.
que promove, que determina.
pro.mo.ver vt. Fomentar;
causar; elevar a (cargo ou
categoria superior); dar
impulso a; fazer avançar;
fomentar; causar; provocar;
originar; solicitar, propondo.

pro.mul.gar vt. Tornar público;
publicar oficialmente.

pro.no.me sm. Palavra que
substitui o substantivo ou que
o acompanha.
pro.no.mi.nal adj. Relativo a
pronome.

pron.ti.dão sf. Desembaraço;
brevidade; presteza; estado
de alerta militar; sm. vigia;
soldado que está de serviço.
pron.ti.fi.car vt. Aprontar; vp.
oferecer-se, dispor-se.

pron.to adj. e sm. Ligeiro;
imediato; breve; rápido;
concluído; adj. e sm. gír. sem
dinheiro; adv. prontamente.
pron.to-so.cor.ro sm. Hospital
de assistência pública para
atendimento de casos de
urgência.

pro.nún.cia sf. Fala; modo de
pronunciar.
pro.nun.ci.a.ção sf. Ato ou
efeito de pronunciar.

pro.nun.ci.ar vt. Proferir;
declarar; exprimir
verbalmente; ler em voz alta;
recitar; considerar; julgar; vp.
manifestar-se; rebelar-se;
insurgir-se.
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pro.pa.gan.da sf. Divulgação
de ideias, princípios, de
gêneros de comércio,
etc.; reclame; publicidade;
anúncio; comercial.

pro.pa.gar vt. Dilatar; multiplicar
por geração ou reprodução;
dilatar; estender; publicar;
proclamar; vi. reproduzirse; ter prole; proliferar;
generalizar-se; desenvolverse por contágio; difundir-se;
expandir-se; alastrar-se.
pro.pa.lar vt. Divulgar; publicar.
pro.pen.são sf. Tendência.

pro.pen.so adj. Favorável;
inclinado; tendente.
pro.pi.ci.ar vt. Tornar propício;
aplacar; abrandar; deparar.
pro.pí.cio adj. Favorável;
apropriado; oportuno.
pro.pi.na sf. Gorjeta;
gratificação.
pro.pi.nar vt. Ministrar;
oferecer.
pro.po.nen.te adj. e s2g. Que,
ou pessoa que propõe.
pro.por vt. Sugerir; apresentar;
submeter à apreciação;
requerer em juízo; prometer;
oferecer como preço;
dispor; ordenar; endereçar,
dirigir; fixar, determinar; vt.
rel. determinar; vt. pred.
apresentar como; v. rel. fazer
propósito; vp. dispor-se; ter
em vista; tencionar; dispor-se.
pro.por.ção sf. Comparação;
dimensão; correspondência
de medidas e tamanhos. fig.
disposição.
pro.por.ci.o.na.do adj. Disposto
regularmente.
pro.por.ci.o.nal adj. Relativo
à proporção matemática;
harmônico.
pro.por.ci.o.na.li.da.de sf.
Propriedade das grandezas
proporcionais; harmonia.
pro.por.ci.o.nar vt. Tornar
proporcional; acomodar; dar,
prestar, apresentar, oferecer;
vp. tornar-se proporcional;
harmonizar-se; adaptar-se; vir
em ocasião oportuna.
pro.po.si.ção sf. Proposta;
asserção; problema.

• protecionismo

pro.po.si.ta.do ou pro.po.si.
tal adj. Em que há propósito;
intencional.
pro.pó.si.to sm. Deliberação;
intenção; prudência.
pro.pos.ta sf. Proposição;
promessa; oferta.
pro.pri.e.da.de sf. Qualidade
especial; uso adequado do
sentido das palavras; caráter;
fazenda, prédio, terras;
pertence ou direito legítimo.
pro.pri.e.tá.rio adj. e sm.
Que, ou aquele que tem a
propriedade de alguma coisa.
pró.prio adj. Que pertence a;
peculiar; natural; apropriado;
oportuno; conveniente; exato;
preciso; verdadeiro; autêntico;
textual.
pro.pug.nar vt. Defender,
combatendo; lutar.
pro.pul.são sf. Ato ou efeito de
propulsar, impelir.
pro.pul.sar ou pro.pul.si.o.nar
vt. Impelir; dar impulso
enérgico a.
pror.ro.ga.ção sf. Ato ou efeito
de prorrogar.
pror.ro.gar vt. Alongar (um
prazo estabelecido).
pror.rom.per vt. Romper;
irromper; vi. manifestar-se de
repente.
pro.sa sf. A forma natural
de falar ou escrever; batepapo; adj. e s2g. (indivíduo)
vaidoso.
pro.sa.dor sm. Aquele que
escreve em prosa.
pro.sai.co adj. Relativo à prosa;
trivial; vulgar.
pro.sá.pia sf. Raça; bazófia;
orgulho; linhagem.
pro.sar vi. Escrever em prosa;
conversar.
pros.cê.nio sm. Palco.
pros.cre.ver vt. Abolir.
pros.cri.ção sf. Desterro.
pros.cri.to sm. Aquele que foi
desterrado.
pro.se.ar vt. Conversar.
pro.se.li.tis.mo sm. Atividade
para conquistar prosélitos.
pro.sé.li.to sm. Partidário.

pro.só.dia sf. Pronúncia correta
das palavras quanto à sílaba
tônica.
pros.pec.ção sf. Pesquisa,
sondagem de terreno para
descobrir jazidas minerais;
exame prévio.
pros.pec.to sm. Ato de ver
de frente; aspecto; vista;
pequeno impresso, em
geral ilustrado e estampado
em folha única, no qual se
anuncia ou faz propaganda
de qualquer coisa ou que
acompanha um aparelho ou
produto, com instruções a
respeito do uso.
pros.pe.rar vi. Enriquecer;
melhorar; desenvolver-se;
vt. tornar-se próspero; vp.
desenvolver-se.
pros.pe.ri.da.de sf. Felicidade;
situação próspera.
prós.pe.ro adj. Propício;
venturoso; feliz; rico.

P

pros.se.cu.ção sf.
Prosseguimento.

pros.se.gui.men.to sm. Ato ou
efeito de prosseguir.
pros.se.guir vt. e i. Fazer
seguir; continuar; ir avante.

pros.ter.na.ção sf. ou pros.ter.
na.men.to sm. Ato ou efeito
de prosternar.
pros.ter.nar vt. Prostrar;
humilhar; vp. curvar-se até o
chão; genuflectir.
pros.tí.bu.lo sm. Bordel.

pros.ti.tu.i.ção sf. Ato ou efeito
de prostituir; vida desregrada
e debochada.

pros.ti.tu.ir vt. Entregar à
devassidão; vp. entregar-se
à vida de pública devassidão;
aviltar-se; tornar-se devasso.

pros.ti.tu.ta sf. Meretriz; mulher
que pratica o ato sexual por
dinheiro.
pros.trar vt. Abater; submeter;
vp. humilhar-se.
pro.ta.go.nis.ta s2g. Principal
personagem.
pro.te.ção sf. Amparo.

pro.te.ci.o.nis.mo sm.
Sistema em que se pretende
conceder à indústria nacional
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o monopólio do mercado
interno, onerando de taxas
elevadas os produtos da
indústria estrangeira.

pro.te.ger vt. Socorrer;
favorecer; beneficiar; vt. rel.
resguardar.

pro.te.gi.do adj. e sm. Que, ou
aquele que recebe proteção
especial.
pro.te.la.ção sf. Ato ou efeito
de protelar, adiar.

pro.te.lar vt. Adiar; prorrogar.

pro.tes.ta.ção sf. Ato ou efeito
de protestar.

P

pro.tes.tan.te adj. Que
protesta; relativo ou próprio
do protestantismo; diz-se
das pessoas que seguemas
seitas não católicas da
religião cristã; crente;
evangelista; s2g. pessoa que
segue o protestantismo.
pro.tes.tan.tis.mo sm. Religião
cristã originada na Reforma,
que rompeu com a Igreja
católica, propondo uma
prática religiosa baseada na
leitura da Bíblia, na salvação
pela fé e no sacerdócio
universal.
pro.tes.tar vt. Testemunhar;
julgar; prometer; insurgir-se.
pro.tes.to sm. Protestação;
afirmação ou promessa
solene; repulsa;
desaprovação; ato jurídico
pelo qual se denuncia o não
pagamento de um título.
pro.te.tor adj. e sm. Que, ou
aquele que protege.
pro.te.to.ra.do sm. Situação
dum Estado posto sob
a autoridade de outro,
particularmente com relação
à política externa; o Estado
nessa situação.
pro.to.co.lar adj. Relativo ao
protocolo; vt. registrar no
protocolo.
pro.to.co.lo sm. Registro dos
atos públicos; registro das
audiências nos tribunais;
registro de uma conferência
ou deliberação diplomática;
formulário regulador de
atos públicos; convenção

• psicodélico

internacional; livro de registro
da correspondência de uma
firma, repartição pública,
etc.; formalidade; etiqueta;
cerimonial.

pro.tra.i.men.to sm. Adiamento.
pro.tra.ir vt. Adiar.

pro.tu.be.rân.cia sf. Coisa
saliente; eminência.

pro.tu.be.ran.te adj. Que tem
protuberâncias; protuso.

pro.va sf. Demonstração;
indício; operação aritmética;
transe doloroso.
pro.va.ção sf. Transe.

pro.va.dor adj. e sm. Que, ou
quem prova; lugar onde se
provam roupas.
pro.var vt. Demonstrar;
justificar; tentar; ensaiar;
padecer; experimentar.
pro.vá.vel adj. Que pode
acontecer; verossímil.

pro.vec.to adj. Adiantado em
anos.
pro.vei.to sm. Ganho;
interesse; vantagem.
pro.vei.to.so adj. Útil.

pro.ve.ni.ên.cia sf. Origem.

pro.ve.ni.en.te adj. Procedente.
pro.ven.to sm. Lucro,
rendimento, renda.

pro.ver vt. Regular; dispor;
fornecer; dotar; suprir;
remediar.

pro.ver.bi.al adj. Relativo a
provérbio; conhecido.

pro.vér.bio sm. Rifão; máxima
breve.

pro.vi.dên.cia sf. Deus;
acontecimento feliz; medidas
que se tomam para que algo
possa ser realizado.
pro.vi.den.ci.al adj. Relativo à
providência; que ocorre no
momento oportuno.
pro.vi.den.ci.ar vt. Prover;
acudir com medidas
adequadas; prover.

pro.vi.den.te adj. Providencial;
prudente.

pro.vi.men.to sm. Ato ou efeito
de prover; preenchimento,
nomeação.

pro.vín.cia sf. Divisão territorial;
parte; distrito de ordem
religiosa; extensão da
jurisdição de uma metrópole.
pro.vin.ci.al adj. Da província.
pro.vin.ci.a.no adj. e sm.
(Indivíduo) de província;
interiorano.
pro.vin.do adj. Oriundo.
pro.vir vi. Proceder; derivar;
resultar.
pro.vi.são sf. Fornecimento.
pro.vi.si.o.nar vt. Aprovisionar.
pro.vi.só.rio adj. Temporário.
pro.vo.ca.ção sf. Desafio.
pro.vo.can.te adj. Tentador;
sedutor.
pro.vo.car vt. Desafiar; insultar;
ocasionar, promover; incitar.
pro.xi.mi.da.de sf. Pequena
distância; pequena demora;
pl. cercanias.
pró.xi.mo adj. Vizinho;
imediato; sm. cada pessoa;
adv. muito perto.
pru.dên.cia adj. Cautela;
sensatez.

pru.mo sm. Instrumento para
determinar a direção vertical;
esteio; escora.

pru.ri.do sm. Comichão; desejo
forte.
pseu.dô.ni.mo sm. Nome falso
ou suposto.

psi.ca.ná.li.se sf. Método
de tratamento, criado
por Sigmund Freud, das
desordens mentais e
emocionais que constituem
a estrutura das neuroses e
psicoses, por meio de uma
investigação psicológica
profunda dos processos
mentais; análise; o conjunto
das teorias de Freud e de
seus discípulos, concernentes
à vida psíquica consciente e
inconsciente.
psi.co.dé.li.co adj. Diz-se
das drogas que provocam
alucinações; diz-se das
alucinações ou visões,
geralmente coloridas e
fragmentadas que essas
drogas provocam; diz-se da
decoração, roupas, objetos,
etc. de cores muito vivas e
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totalmente fora dos padrões
costumeiros; diz-se daquilo
ou daquele que se distingue
do meio tradicional.

psi.co.lo.gi.a sf. Ciência dos
fenômenos da vida mental e
de suas leis.
psi.co.ló.gi.co adj. Relativo à
psicologia.

psi.có.lo.go sm. Aquele que é
versado em psicologia.

psi.co.pa.ta adj. e s2g. Que, ou
aquele que sofre de doença
mental.

psi.co.se sf. Designação
comum às doenças mentais;
ideia fixa; obsessão; mania.
psi.que sf. A alma; o espírito;
a mente.
psi.qui.a.tra s2g. Pessoa que
se ocupa da psiquiatria.
psi.qui.a.tri.a sf. Parte da
medicina que se ocupa das
doenças mentais.
psí.qui.co adj. Relativo à alma
ou às faculdades intelectuais
e morais.
psiu interj. Empregada para
fazer calar ou para chamar.
pu.a sf. Ferramenta destinada a
fazer furos.
pu.ber.da.de sf. Estado ou
qualidade de púbere.
pú.be.re adj. Chegado à
adolescência; adolescente.
pu.bes.cer vi. Tornar-se púbere;
sm. puberdade.
pu.bli.ca.ção sf. Ato ou efeito
de publicar; livro; revista; etc.
pu.bli.car vt. Tornar público;
vulgarizar; editar.
pu.bli.ci.da.de sf. Propaganda;
vulgarização.
pu.bli.cis.ta s2g. Escritor de
assuntos ligeiros.
pu.bli.ci.tá.rio adj. Relativo à
publicidade, adj. e sm. que(m)
trabalha em organizações de
publicidade.
pú.bli.co adj. Comum;
manifesto; sm. o povo em
geral; auditório.
pú.ca.ro sm. Pequeno vaso
com asa; caneca.
pu.den.do adj. Envergonhado.
pu.de.ra interj. Pois então!
É claro!

• purê

pu.di.cí.cia sf. Castidade; honra
feminina; pudor.
pu.di.co adj. Que tem pudor;
envergonhado; casto.
pu.dim sm. Iguaria culinária
de consistência cremosa,
que tem larga variedade de
receitas (doces e salgadas).
pu.dor sm. Sentimento de pejo,
timidez, vergonha.
pu.e.rí.cia sf. Idade pueril.
pu.e.ril adj. Próprio de criança;
ingênuo; fútil.
pu.gi.la.to sm. Luta a socos;
boxe.
pu.gi.lis.mo sm. Esporte do
pugilato; boxe.
pu.gi.lis.ta s2g. Boxeador.
pug.na sf. Briga; peleja.
pug.nar vt. Defender; vi.
combater; brigar.
pug.naz adj. Que pugna.
pu.ir vt. Desgastar.
pu.jan.ça sf. Qualidade de
pujante; fig. poderio.
pu.jan.te adj. Que tem poderio;
potente; ativo.
pu.jar vt. Superar.
pu.lar vi. Dar pulos; saltar;
agitar-se; tumultuar.
pul.cro adj. Gentil; formoso.
pul.ga sf. Inseto parasita.
pul.guen.to adj. Que tem
muitas pulgas.
pu.lha sf. Peta; sm. trapalhão;
adj. desprezível.
pul.mão sm. Cada um dos
principais órgãos respiratórios
contidos no tórax.
pul.mo.nar adj. Relativo ao
pulmão.
pu.lo sm. Salto; agitação.
pu.lô.ver sm. Agasalho de
malha de lã, com mangas
ou sem elas, que se veste
enfiando a cabeça.
púl.pi.to sm. Tribuna de onde
pregam, nas igrejas, os
padres.
pul.sa.ção sf. Movimento de
contração e dilatação do
coração e das artérias.
pul.sar vt. Movimentar por meio
de impulso; agitar; tocar;
pressentir; sondar; repercutir;

vi. palpitar; latejar; ofegar;
sm. fonte estelar emissora de
radiação com frequência de
ondas de rádio.
pul.sá.til adj. Que pulsa.
pul.sei.ra sf. Ornato circular
para pulsos; bracelete.
pul.so sm. Parte do antebraço,
junto à mão.
pu.lu.lar vi. Brotar; desenvolverse; agitar-se; abundar;
palpitar.
pul.ve.ri.za.ção sf. Ato ou efeito
de pulverizar.
pul.ve.ri.za.dor adj. e sm. Que,
ou aquilo que pulveriza.
pul.ve.ri.zar vt. Reduzir a pó;
vaporizar.
pun.ção sf. Ato ou efeito de
pungir ou puncionar; sm.
estilete cirúrgico.
pun.çar vt. Abrir com punção.
pun.ci.o.nar vt. Furar com o
punção.
pun.do.nor sm. Brio; decoro;
cavalheirismo.
pun.do.no.ro.so adj. Brioso.
pun.gen.te adj. Doloroso.
pun.gir vt. Ferir; estimular;
incitar; fig. torturar
moralmente; afligir.
pun.gi.ti.vo adj. Pungente.
pun.gue.ar vt. gír. Furtar das
pessoas nas ruas.
pun.guis.ta s2g. gír. O que
pungueia, rouba.
pu.nha.da sf. Murro.
pu.nha.do sm. Mancheia.
pu.nhal sm. Arma branca.
pu.nho sm. Mão fechada.
pu.ni.ção sf. Castigo.
pu.nir vt. Castigar; infligir pena
a; reprimir.
pu.ni.ti.vo adj. Que pune.
pu.ní.vel adj. Que é digno de
punição, castigo.
pu.pi.lar sf. Menina do olho;
órfã sob tutela.

P

pu.pi.lo sm. Órfão a cargo de
tutor; fig. protegido.
pu.rê sm. Alimento de
consistência pastosa, feito
de legumes, de batatas ou
de frutas, espremidos ou
passados em peneira.
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pu.re.za sf. Qualidade de puro;
limpidez; transparência;
inocência; sinceridade;
virgindade; castidade;
elegância; perfeição.
pur.gan.te adj. e sm. Que, ou o
que faz purgar; medicamento
para fazer evacuar.
pur.gar vt. Purificar; tratar por
meio de purgante; expiar; vi.
expelir pus ou maus humores.
pur.ga.ti.vo adj. Purgante.
pur.ga.tó.rio sm. Lugar de
purificação das almas dos
justos; lugar onde se sofre
antes de ser admitido no céu.
pu.ri.fi.ca.ção adj. Ato ou efeito
de purificar; sublimar.
pu.ri.fi.car vt. Tornar puro; tirar
mácula a; vp. limpar-se (física
ou moralmente).
pu.ris.mo sm. Excessivo apuro
de linguagem.
pu.ri.ta.no sm. Homem de
grande austeridade.
pu.ro adj. Sem mistura;
genuíno; casto; inocente;
verdadeiro; suave.

• puxe

pu.ro-san.gue adj. e s2g.
Diz-se de, ou animal,
especialmente equídeo, de
raça pura, sem cruzamento
de outra.
púr.pu.ra sf. Substância
corante vermelho-escura;
cor vermelha; dignidade
cardinalícia.
pur.pu.rar vt. Tingir de púrpura;
vestir de púrpura.
pur.pú.reo adj. Que tem cor de
púrpura; vermelho.
pu.ru.len.to adj. Cheio de pus;
que segrega pus.
pus sm. Líquido resultante de
inflamação.
pu.si.lâ.ni.me adj. e s2g.
(Indivíduo) de ânimo fraco,
covarde.
pús.tu.la sm. Elevação da
epiderme, que contém líquido
purulento; fig. corrupção.
pus.tu.len.to adj. Pustuloso.
pu.tre.fa.to adj. Que se tornou
podre; corrompido.
pu.tre.fa.zer vt. Tornar podre;
corromper.

pú.tri.do adj. Podre; corruto;
pestilento.
pu.xa.da sf. Ato ou efeito de
puxar.

pu.xa.do adj. fam. Elevado
(preço); exaustivo (trabalho);
sm. acréscimo que se faz
numa casa, geralmente para
o quintal.
pu.xo sm. Ato ou efeito de
puxar com força.

pu.xar vt. Atrair a si com força;
arrastar; fazer sair à força;
esticar, estirar, retesar;
sacar; provocar; causar,
motivar; adular, bajular; ter
vocação, pendor; atrair,
inclinar; sair semelhante a;
vi. custar caro; pedir com
insistência.
pu.xa-sa.co adj. e s2g.
Bajulador; adulador.

pu.xa.van.te sm. Instrumento
para aparar cascos dos
animais.
pu.xe se; desapareça!
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