q sm. Décima sétima letra do
alfabeto.

QI Sigla de quociente de
inteligência, proporção
entre a inteligência de um
indivíduo, determinada de
acordo com alguma mental,
e a inteligência normal ou
média para sua idade.

qua.cre sm. Membro de uma
seita protestante fundada
na Inglaterra, no séc. XVII,
e difundida principalmente
nos EUA. Os quacres não
admitem sacramento algum,
não prestam juramento
perante a justiça, não pegam
em armas nem aceitam
hierarquia eclesiástica.
qua.dra sf. Compartimento
quadrado; série de quatro;
o lado de um quadrado;
distância entre uma esquina
e outra do mesmo lado de
uma rua; quarteirão; campo
de esportes, em especial
voleibol, o basquetebo e
o tênis; medida agrária
equivalente a 48,400 m2;
alqueire.

qua.dra.do adj. Diz-se do
polígono que tem quatro
lados iguais; gír. (pessoa)
muito presa aos padrões
tradicionais; careta; sm.
quadrilátero ou espaço
quadrado; mat. designativo
da raiz de índice dois de um
número; pipa.
qua.dra.ge.ná.rio adj. Diz-se
daquele que tem quarenta
anos; quarentão.

qua.dra.gé.si.ma sf. Período de
quarenta dias.
qua.dra.gé.si.mo num. Que
ocupa o último lugar numa
série de quarenta.

Q

qua.dran.te sm. Quarta parte
da circunferência; mostrador
de relógio.
qua.drar vt. Dar forma
quadrada a; conduzir.

qua.dra.tim sm. Quadrado
tipográfico; cícero.

qua.dra.tu.ra sf. Pintura de
ornatos de arquitetura; geom.
operação em que se calcula
a área de uma configuração;
quarto crescente ou
minguante da Lua.
qua.drí.cu.la sf. Pequeno
quadrado; pequena quadra;
quadrículo.
qua.dri.cu.lar vt. Dividir em
quadrículas.

qua.drí.cu.lo sm. Quadrícula.
qua.dri.ê.nio sm. Quatriênio.
qua.dril sm. Anca; cadeiras.

qua.dri.la.te.ral adj. Que tem
quatro lados.

qua.dri.lá.te.ro sm. Polígono de
quatro lados.
qua.dri.lha sf. Bando (de
ladrões, etc.); gangue;
multidão; contradança de
salão.

qua.dri.lhei.ro sm. Salteador.

qua.dri.mes.tre sm. Espaço de
quatro meses.
qua.dri.mo.tor sm. Avião que
tem quatro motores.

qua.dri.nhos sm. pl. Narração
de uma história por meio
de desenhos e legendas
dispostos numa série de
pequenos quadros; história
em quadrinhos.

qua.dro sm. Quadrilátero;
quadrado; moldura de pintura;
conjunto de funcionários de
uma empresa; equipe.

qua.drú.ma.no adj. Que tem
quatro mãos.
qua.dru.pe.dar vi. Andar em
quatro pés.

qua.drú.pe.de adj. sm. Que, ou
o que tem quatro pés.
qua.dru.pli.car vt. Multiplicar
por quatro.

quá.dru.plo adj. Que é quatro
vezes maior.

qual pron. interrog. Que (coisa,
pessoa); pron. rel. que; conj.
como; interj. indica negação,
dúvida, espanto.
qua.li.da.de sf. Modo de ser;
predicado; espécie.
qua.li.fi.ca.ção sf. Ação ou
efeito de qualificar.

qua.li.fi.ca.do adj. Distinto.

qua.li.fi.car vt. Apreciar;
classificar; considerar.

qua.li.fi.ca.ti.vo adj. e sm. Que,
ou aquilo que qualifica.

qua.li.fi.cá.vel adj. Que se pode
qualificar.
qual.quer pron. indef. Algum ou
alguma; alguém.
quan.do adv. Em que época;
conj. no tempo ou no
momento em que; ainda que.
quan.ti.a sf. Soma, porção,
importância (de dinheiro).
quan.ti.da.de sf. Grandeza
expressa em número.

quan.ti.ta.ti.vo adj. Relativo a
quantidade.
quan.to pron. interrog. Que
quantidade; adv. quão.
quão adv. Quanto; como.

quá-quá-quá interj.
Onomatopeia de gargalhada.
qua.ren.ta num. Equivalente a
quatro dezenas.
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quarentão

que pron. rel. o qual; pron. inter.
qual coisa?; adv. quão; conj.
porque, pois.

qua.res.ma sf. Os quarenta
dias que vão de quarta-feira
de cinzas até domingo de
Páscoa.

que.bra sf. Perda; falência;
interrupção.

qua.ren.te.na sf. Período de
quarenta dias.

quar.ta-de-fi.nal sf. Num
torneio disputado por
eliminação, etapa em que
se realizam quatro jogos
com oito times buscando a
classificação às semifinais.

quar.ta-fei.ra sf. Quarto dia da
semana.

quar.tei.rão sm. Série de casas
contíguas; quadra.
quar.tel sm. Edifício em que
se alojam tropas; período,
época; quarta parte de um
século.

Q

• querosene

qua.ren.tão adj. e sm. Que,
ou aquele que tem quarenta
anos; quadragenário.

quar.te.to sm. Conjunto de
quatro vozes ou instrumentos.
quar.to sm. A quarta
parte; quinze minutos;
compartimento de dormir;
num. ordinal e fracionário
de quatro.
quart.zo sm. Sílica natural.

qua.sar sm. Fonte de rádio,
de origem ainda misteriosa,
que, apesar do aspecto
estelar que apresenta às
observações ópticas, emite
mais repetidamente na
frequência rádio que de
qualquer grande galáxia
brilhante.

qua.se adv. Perto;
aproximadamente por pouco.
qua.tor.ze ou ca.tor.ze num.
card. Uma dezena e quatro
unidades.
qua.trí.duo sm. Espaço de
quatro dias.

qua.tri.ê.nio sm. Espaço de
quatro anos; quadriênio.

qua.tri.lhão ou qua.tri.li.ão sm.
Mil trilhões.
qua.tro num. card. Três mais
um.
qua.tro.cen.tos num. card.
Quatro vezes cem.

quê sm. Alguma coisa;
dificuldade.

que.bra-ca.be.ça sm.
Passatempo; dificuldade.

que.bra.da sf. Ladeira; declive.

que.bra.dei.ra sf. pop. Falta de
dinheiro; prostração.
que.bra.di.ço adj. Frágil.
que.bra.do sm. Fração
aritmética; adj. partido.

que.bra.du.ra sf. Quebra.
que.bra-luz sm. Abajur.

que.bran.ta.do adj. Abatido.
que.bran.ta.men.to sm.
Prostração; abatimento.

que.bran.tar vt. Quebrar;
abater; arrasar.

que.bran.to sm. Prostração;
fraqueza; mau-olhado.

que.bra-que.bra sm. Arruaça;
depredação; desordem.
que.brar vt. Fragmentar;
destruir; partir; debilitar.

que.da sf. Ato ou efeito de cair;
fig. decadência.
que.dar vi. e p. Estar quedo;
parar.

que.dê expressão interrog. pop.
e fam. Onde está?; cadê.
que.do adj. Quieto.

que.fa.zer sm. ou que.fa.ze.res
sm. pl. Ocupações.
quei.ja.da sf. Pastel doce.

quei.ja.ri.a sf. Fabricação de
queijos; lugar em que se
fabricam queijos;.

quei.jei.ra sf. Casa em que se
fabricam queijos; queijaria;
prato para guardar queijo;
recipiente furado, destinado
ao escorrimento do soro do
queijo fresco.
quei.jei.ro sm. Fabricante de
queijos.
quei.jo sm. Alimento que se
obtém pela coagulação e
fermentação do leite.
quei.ma sf. Ato ou efeito de
queimar; bras. liquidação.

quei.ma.du.ra sf. Ferimento
produzido pela ação do fogo.

quei.mar vt. Incendiar; pôr fogo
a; vp. melindrar-se.

quei.ma-rou.pa el. sf. da loc. à
queima-roupa: de muito perto;
cara a cara; de repente; de
improviso; de chofre.
quei.xa sf. Ato ou efeito de se
queixar; querela.
quei.xa.da sf. Maxila.

quei.xal sm. Dente molar.

quei.xar-se vp. Lastimar-se.
quei.xo sm. Maxila dos
vertebrados; mento.

quei.xo.so adj. Lamuriento,
lastimoso; sm. autor de
uma queixa na polícia ou na
justiça; querelante.

quei.xu.me sm. Lamentação.

quem pron. interrog. Que
pessoa?; pron. rel. o qual, a
pessoa que.
quen.tão sm. Bebida feita
de açucar queimado,
especiarias, gengibre e
aguardente de cana, que é
servida quente.
quen.te adj. De temperatura
elevada; sensual; legítimo.

quen.ti.nha sf. Embalagem de
alumínio onde se transporta
refeição comprada pronta;
essa refeição.
quen.tu.ra sf. Calor.

que.pe sm. Boné usado por
militares de vários países.
quer conj. Ou.

que.re.la sf. Pendência; queixa
levada a juízo, denúncia.
que.re.lar vt. Queixar-se em
juízo; vp. lastimar-se.
que.ren.ça sf. Afeto.

que.rer vt. Tencionar; exigir;
desejar; pretender; estimar;
sm. vontade.

que.ri.do adj. Muito estimado.
quer.mes.se sf. Festa
beneficente com leilão
de prendas, jogos, rifas,
comidas, bebidas, etc.

que.ro.se.ne sm. Líquido
resultante da destilação
do petróleo, usado como
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querubim

combustível e como base de
certos inseticidas.

que.ru.bim sm. Anjo de uma
das hierarquias superiores.
que.si.to sm. Requisito.
ques.tão sf. Pergunta;
demanda; litígio.

ques.ti.o.ná.rio sm. Relação,
série de perguntas.

ques.ti.o.ná.vel adj. Suscetível
de se questionar.
ques.ti.ún.cu.la sf. Pequena
questão; discussão fútil.
qui.a.bo sm. Fruto cônico,
verde e com pelinhos.

qui.be sm. Iguaria da culinária
árabe, feita com carne
moída crua e trigo integral
e temperada com hortelã e
outros condimentos.
qui.be.be sm. Iguaria feita de
abóbora amarela.

qui.çá adv. Talvez; porventura.
quid sm. O ponto difícil; o
busílis.

qui.es.cen.te adj. Que está em
descanso, em sossego.
qui.e.ta.ção sf. Quietude.
qui.e.tar vt. Tranquilizar.

qui.e.tar.rão adj. Muito quieto.
qui.e.to adj. Tranquilo.

qui.e.tu.de sf. Sossego; paz.
qui.la.tar vt. Aquilatar.

qui.la.te sm. A maior pureza
ou perfeição do ouro e das
pedras preciosas; qualidade.
qui.lha sf. Costado de navio.
qui.lhar vt. Pôr quilha em.
qui.lo sm. Quilograma.

qui.lo.gra.ma sm. Peso de mil
gramas.

qui.lo.hertz sm. Unidade de
medida de frequência, igual a
1.000 hertz.
qui.lom.bo sm. Refúgio de
escravos fugidos.

qui.lo.me.tra.gem sf. Marcação
por quilômetros.
qui.lo.me.trar vt. Medir em
quilômetros; marcar os
quilômetros.

qui.lo.mé.tri.co adj. Relativo a
quilômetro; muito comprido.

• quiproquó

qui.lô.me.tro sm. Mil metros.
qui.lo.ton sm. Unidade utilizada
para avaliar a energia que se
desprende numa explosão
nuclear, equivalente a 1012
calorias.
qui.lo.volt sm. Unidade
utilizada para medir a
potência aparente em
circuitos de corrente
alternada.
qui.lo.watt sm. Unidade de
medida de potência ativa em
circuitos elétricos de corrente
alternada.
qui.me.ra sf. Fantasia.
qui.mé.ri.co adj. Fantástico.
quí.mi.ca sf. Ciência que
estuda as propriedades das
substâncias.
quí.mi.co adj. Que diz respeito
à química; sm. especialista
em química.
qui.mi.fi.car vt. Converter em
quimo.
qui.mo sm. Pasta a que se
reduzem os alimentos pela
ação do suco gástrico.
qui.mo.no sm. Túnica aberta,
cruzada na frente, de mangas
largas e sem costura nas
cavas; penhoar.
qui.na sf. Ângulo; aresta;
esquina; planta medicinal
originária do Peru e com
propriedades antitérmicas.
qui.na.do adj. Disposto em
grupos de cinco; adj. e sm.
(vinho) preparado com quina.
qui.nau sm. Corretivo; emenda.
quin.dim sm. Requebro; doce
feito com gemas de ovos,
coco e açúcar.
qui.nhão sm. Porção; partilha;
fig. destino.
qui.nhen.tos num. Cinco
centenas.
qui.nho.ar vt. Aquinhoar.
qui.nho.ei.ro sm. Sócio.
qui.ni.na sf. Alcaloide extraído
da quina.
quin.qua.ge.ná.rio (ü) adj. e
sm. Que, ou aquele que tem
cinquenta anos de idade.
quin.qua.gé.si.ma (ü) sf.
Espaço de cinquenta dias.

quin.que.nal (ü) adj. Que dura
cinco anos.

quin.quê.nio (ü) sm. Espaço de
cinco anos.

quin.qui.lha.ri.a sf. Brinquedo
de criança; miudezas de
pouco valor.

quin.ta sf. Grande propriedade
rústica; chácara.

quin.ta-co.lu.na s2g. Pessoa,
estrangeira ou nacional, que
atua ocultamente num país
em guerra, ou em vias de
entrar em guerra, preparando
ajuda em caso de invasão
ou fazendo espionagem
e propaganda subversiva;
espião; traidor; sf. conjunto
de pessoas que, em um
país, auxiliam o inimigo ou
o invasor.
quin.ta-fei.ra sf. Quinto dia da
semana.

quin.tal sm. Pequeno terreno
com jardim ou horta atrás de
uma casa.

quin.te.to sm. Conjunto de
cinco instrumentos ou vozes.

Q

quin.ti.lhão ou quin.ti.li.ão adj.
Mil quatrilhões.
quin.to num. O número
fracionário correspondente
a cinco.
quin.tos sm. pl. O Inferno.

quin.tu.pli.car vt. Multiplicar
por cinco.

quín.tu.plo num. Que é cinco
vezes maior que outro.

quin.ze num. Dez mais cinco.
quin.ze.na sf. Espaço de
quinze dias.

quin.ze.nal adj. Respeitante a
quinzena.
quin.ze.ná.rio sm. Periódico
quinzenal.

qui.os.que sm. Pequena
construção de madeira, em
estilo oriental, para abrigo ou
ornamentação de praças e
jardins; pavilhão de madeira,
localizado em praças, jardins,
etc. onde se vendem jornais,
cigarros, bebidas, etc.

qui.pro.quó (ü) sm. Confusão;
situação cômica resultante de
equívoco.
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quirera

qui.re.ra sf. Milho quebrado.
qui.ro.man.ci.a sf Adivinhação
do futuro pelas linhas da mão.
quis.to sm. med. Tumor.
qui.ta.ção sf. Ato ou efeito
de quitar, saldar; recibo de
pagamento.
qui.tan.da sf. Lugar onde se
vendem comestíveis, etc.
qui.tan.dei.ro sm. Dono de
quitanda.
qui.tar vt. Perdoar; saldar
dívidas, contas.
qui.te adj. Que saldou as suas
contas; livre.

• quotizar

qui.ti.ne.te sf. Cozinha
muito pequena, própria de
apartamento; apartamento
pequeno, sem separação de
quarto e sala, com minúscula
cozinha.
qui.tu.te sm. Iguaria delicada.
qui.tu.tei.ro sm. Pessoa que
sabe preparar quitutes.
qui.xo.ta.da sf. Bazófia ridícula.
qui.xo.tes.co adj. Relativo a
Dom Quixote, personagem
de Cervantes, metido em
lutas utópicas; romântico;
sonhador; ridículo.

qui.xo.ti.ce sf. Quixotada.

qui.zí.lia sf. Repugnância;
aversão; birra; briga.

quo.ci.en.te sm. Resultado de
divisão.
quo.rum sm. Número mínimo
de pessoas presentes
exigidos por lei ou estatuto
para que um órgão coletivo
funcione.
quo.ta sf. Cota.

quo.ta-par.te sf. Lote.

quo.ti.di.a.no adj. Cotidiano.

quo.ti.zar vt. Cotizar.

Q
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