R
r sm. Décima oitava letra do
alfabeto.

rã sf. Nome comum a vários
anfíbioa anuros, em especial
os da família dos ranídeos.
ra.ba.da sf. A carne do rabo
do boi ou da vaca; iguaria
preparada com essa carne
cozida em molho.

ra.ba.na.da sf. Golpe com o
rabo; fatia de pão embebida
em ovos batidos, passada em
leite com açúcar e frita.
ra.bão adj. Que tem o rabo
cortado ou curto.

ra.be.ar vi. Mexer com o rabo
ou com o traseiro; ratejar
agitando a cauda; caminhar
sinuosamente.
ra.be.ca sf. Violino.

ra.be.cão sm. Contrabaixo.

ra.bei.ra sf. Cauda de vestido;
parte traseira de um veículo;
parte final de uma série;
rastro; vestígio.

ra.be.lai.si.a.no adj. Relativo
a François Rabelais, escritor
renascentista francês (14941553), ou próprio dele;
mordaz; picante; satírico;
libertino; devasso; licencioso.
ra.bi sm. Rabino.

ra.bi.cho sm. Trança de cabelo
pendente da nuca.

ra.bi.có adj. Que não tem rabo.
rá.bi.do adj. Furioso.

ra.bi.no sm. Doutor da lei
judaica; sacerdote do culto
judáico; rabi.
ra.bi.o.so adj. Irritado.

ra.bis.ca.dor adj. e sm. Que, ou
o que rabisca.
ra.bis.car vi. Fazer rabiscos;
encher de rabiscos; escrever
muito mal.

ra.bis.co sm. Garatuja.
ra.bo sm. Prolongamento
inferior da coluna vertebral
de muitos animais, cauda;
nos répteis, peixes e insetos,
extremidade oposta à cabeça;
tufo de penas que nasce no
uropígio das aves.
ra.bo-de-ar.rai.a sm. Golpe
violento de capoeira.
ra.bo-de-ga.lo sm. Aperitivo
feito com aguardente e
vermute.
ra.bo-de-pei.xe sm. Automóvel
de luxo dos anos 50 e 60, que
tinha os paralamas traseiros
muito altos, lembrando a
nadadeira caudal dos peixes.
ra.bo-de-sai.a sm. bras. fam.
Mulher.
ra.bo.na sf. Jaquetão.
ra.bo.te sm. Plaina grande de
carpinteiro.
ra.bu.gen.to adj. Impertinente;
mal-humorado ou
neurastênico.
ra.bu.gi.ce sf. Impertinência;
mau humor.
rá.bu.la sm. Advogado
chicaneiro, que embaraça as
causas com os artifícos que
a lei lhe faculta; aquele que
advoga sem ser diplomado.
ra.bu.li.ce sf. Chicana.
ra.ça sf. Geração, estirpe,
origem; conjunto dos
ascendentes e descendentes
de uma mesma família ou de
um mesmo povo; cada uma
das famílias em que se divide
a espécie humana; grupo
de seres caracterizados
por qualidades análogas;
descendente; tipo; casta;
classe; categoria; espécie.
ra.ção sf. Porção de alimento
para uma refeição; a quantia

de comida dada a alguém ou
a animais, diariamente.

ra.cha sf. Fenda; greta; jogo;
contenda; pop. competição.
ra.cha.dor adj. e sm. Que, ou
aquele que racha.

ra.char vt. Fender; partir; abrir
ao meio; dividir com violência;
gretar; bater causando fenda
ou racha.
ra.ci.al adj. Relativo a raça.

ra.ci.o.ci.nar vi. Fazer
raciocínios; fazer uso da
razão; fazer cálculos; vt.
apresentar razões; discorrer
sobre alguma coisa; pensar;
ponderar.
ra.ci.o.cí.nio sm. Ato,
faculdade ou maneira de
raciocinar; encadeamento
de argumentos; juízo;
ponderação; razão; critério.

ra.ci.o.nal adj.2g. Que tem
a faculdade de raciocinar;
conforme a razão; que só se
concebe pela razão; de fácil
apreensão pela inteligência;
sm. o ser que pensa; o
homem; aquilo que é de
razão.

ra.ci.o.na.li.da.de sf. Qualidade
do que é racional.

ra.ci.o.na.lis.mo sm. Doutrina
filosófica que antepõe a razão
ao sentimento, ou dos que
rejeitam o sobrenatural.
ra.ci.o.na.li.zar vt. Tornar
racional; reflexivo; tornar,
através de métodos
científicos, mais eficiente
(trabalho, operação,
processo).

ra.ci.o.nar vt. Determinar a
ração, a cota, a porção (de
alimentos, de gasolina etc.);
impor oficialmente a ração a.
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racismo

ra.cis.mo sm. Teoria que
sustenta a superioridade
de certas raças humanas
sobre as demais; qualidade,
sentimento ou ato de
indivíduo racista.
ra.dar sm. Sistema ou
equipamento de emissão
de ondas eletromagnéticas
extracurtas, as quais,
refletindo-se num objeto,
acusam a presença do
mesmo e possibilitam sua
localização.

ra.di.a.ção sf. Espécie de
energia como a luz e o calor;
feixe de partículas materiais
(líquido, sólido ou gás), em
movimento; fluxo luminoso
emitido por unidade de
superfície.
ra.di.a.dor sm. Aparelho
refrigerador de motores ou
aquecedor de ambientes.

R

ra.di.al adj. Que emite raios;
sf. avenida que vai do centro
para a periferia da cidade em
linha reta ou quase reta.

ra.di.an.te adj.2g. Que radia ou
emite raios; que brilha muito;
fulgurante; cheio de alegria,
contentamento.
ra.di.ar vi. Emitir raios de luz
ou de calor; cintilar refulgir;
irradiar.

ra.di.cal adj. Pertencente ou
relativo à raiz; relativo a base
ou fundamento; completo;
que pretende reforma
absolutas em política; sm.
gram. parte invariável de uma
palavra; indivíduo partidário
do radicalismo.
ra.di.ca.lis.mo sm. Sistema
político que prega
transformações completas na
organização social existente;
comportamento inflexível.

• rajá

transmissor ou receptor
de sinais radiofônicos; sf.
radiodifusora; radioemissora.
ra.di.o.a.ma.dor sm.
Aquele que opera, sem
finalidade lucrativa, estação
particular de rádio; adj.
relativo a radiomador ou a
radiomadorismo.
ra.di.o.a.ma.do.ris.mo sm.
Atividade de radioamador.
ra.di.o.a.ti.vi.da.de ou ra.di.a.ti.
vi.da.de sf. Propriedade
de qualquer sistema que
irradia; propriedade que têm
alguns nuclídeos de emitir
espontaneamente partículas
ou radiação eletromagnética,
e que é característica de uma
instabilidade de seus núcleos.
ra.di.o.a.ti.vo ou ra.di.a.ti.vo
adj. Que tem radioatividade,
que irradia.
ra.di.o.e.mis.so.ra sf. Estação
emissora de rádio.
ra.di.o.gra.far vt. Expedir
radiograma.
ra.di.o.gra.fi.a sf. Fotografia
por meio de raios X; cópia de
uma chapa de radiografia.
ra.di.o.gra.ma sm.
Comunicação pela telegrafia
sem fio.
ra.di.o.pa.tru.lha sf. Patrulha
policial feita com automóvel
equipado com aparelho
receptor e transmissor de
rádio.
ra.di.os.co.pi.a sf. Exame por
meio de raios X.
ra.di.o.tá.xi sm. Serviço que,
após solicitação feita pelo
telefone, envia um táxi ao
local onde se encontra o
passageiro; esse tipo de táxi.

ra.di.car vt. Enraizar.

ra.di.o.te.le.fo.ni.a sf. Telefonia
sem fio; transmissão dos sons
através do espaço por meio
de ondas eletromagnéticas.

ra.dí.cu.la sf. Raiz pequena.

ra.di.o.te.le.gra.fi.a sf.
Telegrafia sem fio.

ra.di.ca.li.zar vt. Tornar radical.
ra.di.ce.la sf. Radícula.

rá.dio sm. Osso do antebraço;
elemento, metal alcalino
terroso, radiativo, símbolo:
Ra, de número atômico
88; radiofonia; aparelho

ra.di.o.te.ra.pi.a sf. Tratamento
pelos raios X; tratamento
terapêutico pela aplicação
de raios de rádio; de cobalto
60, etc.

ra.fa sf. Maré forte; gír. Fome;
miséria; penúria.

ra.fa.e.les.co adj. Relativo
a Rafael Sanzio, pintor
renascentista italiano (14831520) ou próprio dele.

ra.glã adj. Diz-se da manga
cortada de modo que a cava
termina no decote, não tendo
costura no ombro; diz-se de
peça do vestuário com manga
raglã.
ra.gu sm. Carne, em especial
de vitela ou de carneiro,
ensopada ou guisada com
legumes, e molho abundante.
rai.a sf. Risca; traço; linha da
palma das mãos; pista de
corridas de cavalos; fronteira;
sm. pl. extremo, fim, limite.
rai.a.do adj. Que tem raias ou
riscas.

rai.ar vi. Brilhar; vt. traçar raias.
ra.i.nha sf. Soberana de um
reino; peça de xadrez.

rai.o sm. Traço ou linha de luz,
que os astros e outros corpos
luminosos emitem; a luz que
emana de um foco luminoso
e segue em trajetória
relínea em determinada
direção; descarga elétrica na
atmosfera; luz intensa e viva;
claridade; manifestação de
uma radiação, perceptível ou
não pelos sentidos; fig. tudo
aquilo que destrói ou fulmina;
desgraça; fatalidade; sinal,
vislumbre, indício; a distância
que se estende em todos
os sentidos de uma área, a
partir de um ponto central;
segmento de reta que vai de
uma circunferência até o seu
centro.
rai.om sm. Designação comum
a diversas fibras têxteis
de aspecto e consistência
sedosos, feitas de celulose;
seda artificial feita com estas
fibras.
rai.va sf. Ira, furor; hidrofobia.
rai.vo.so adj. Furioso.

ra.iz sf. Parte inferior da planta;
fig. origem.
ra.já sm. Potentado indiano.
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rajada

ra.ja.da sf. Vento forte;
sequência de tiros.
ra.jar vt. Raiar; estriar.

ra.la.ção sf. Apoquentação; ato
de ralar.
ra.la.dor sm. Aparelho próprio
para ralar; ralo.

ra.lar vt. Reduzir a migalhas ou
a pó por meio do ralador; fig.
atormentar.

ra.lé sf. A camada mais baixa
da sociedade; plebe; o refugo
social; populacho.
ra.lhar vi. Repreender.

ra.lho sm. Ato de ralhar.

ra.li sm. Competição
automobilística (ou de
motocicleta), destinada a
comprovar a habilidade do
piloto e/ou a qualidade do
veículo.

ra.lo sm. Peça para ralar;
ralador; crivo; lâmina com
orifícios que se adapta à
boca de encanamentos, para
escoar água e outros líquidos;
adj. pouco espesso.
RAM inform. Circuito eletrônico
no qual podem ser gravadas
e lidas informações; em
qualquer ordem e em
qualquer de suas posições,
mas só retém as informações
gravadas enquanto o circuito
estiver energizado.
ra.ma sf. Os ramos ou a
folhagem das plantas;
ramagem.

ra.ma.dã ou ra.ma.dão
sm. O nono mês do ano
muçulmano, considerado
sagrado, e durante o qual
a lei de Maomé prescreve
o jejum num período diário
entre o alvorecer e o pôrdo-sol; o jejum observado
durante esse mês.
ra.ma.gem sf. Rama.

ra.mal sm. Estrada de ferro
ou de rodagem secundária
que se deriva da principal
(tronco); circuito derivado,
em instalação telefônica
ou elétrica; cada uma das
ramificações internas de uma

• raquidiano

rede telefônica particular;
ramo; ramificação; divisão.
ra.ma.lha.da sf. Porção de
ramos; rama.
ra.ma.lhar vt. Fazer sussurrar
os ramos de.
ra.ma.lhe.te sm. Pequeno
molho de flores; buquê.
ra.ma.ri.a sf. Ramagem.
ra.mei.ra sf. Meretriz.
ra.mer.rão sm. Repetição
fastidiosa; rotina.
ra.mi sm. Erva da família
das urticáceas cujo caule
e grandes folhas fornecem
fibra têxtil; tecido feito com
essa fibra.
ra.mi.fi.ca.ção sf. Ato ou efeito
de ramificar.
ra.mi.fi.car vt. Dividir em ramos;
dividir; subdividir.
ra.mo sm. Subdivisão do caule
das plantas; galho; molho
de flores ou de folhagens
ou de flores e folhagens;
ramificação.
ram.pa sf. Ladeira.
ra.mús.cu.lo sm. Pequeno
ramo; ramalhete.
ran.çar vi. Criar ranço.
ran.chei.ra sf. Certa dança de
origem argentina.
ran.cho sm. Comida para
soldados ou presos;
habitação rústica; magote
de gente.
rân.ci.do adj. Rançoso.
ran.ço sm. Alteração de
substância gordurosa em
contato com o ar, tomando
cheiro e sabor desagradáveis.
ran.cor sm. Ódio profundo e
oculto.
ran.co.ro.so adj. Que revela
ódio.
ran.ço.so adj. Que tem ranço.
ran.de.vu sm. Casa de
tolerância; prostíbulo.
ran.ge.dor adj. Que range.
ran.ger vi. Produzir som áspero.
ran.gi.do sm. Ato ou efeito de
ranger; chiado.
ra.nhe.ta s2g. Rabugento.
ra.nho sm. Muco das fossas
nasais; monco.

ra.nhu.ra sf. Entalhe.

ran.zin.za adj. Birrento.

ran.zin.zar vi. Mostrar-se
ranzinza, impertinente.

ra.pa sf. Jogo de rapazes; sm.
bras. carro oficial com fiscais
incumbidos de apreender as
mercadorias de marreteiros.
ra.pa.ce adj. Rapinante.

ra.pa.dei.ra sf. Instrumento com
que se rapa.
ra.pa.du.ra sf. Ato de rapar;
açúcar mascavo coagulado.
ra.pa.gão sm. Rapaz forte.
ra.pa.pé sm. Bajulação.

ra.par vt. Raspar; roubar.

ra.pa.ri.ga sm. Mulher nova.
ra.paz sm. Moço; jovem.

ra.pa.zi.a.da sf. Reunião de
rapazes; estroinice.

ra.pé sm. Tabaco em pó para
cheirar.
ra.pi.dez sf. Velocidade.

rá.pi.do adj. Ligeiro; veloz.

ra.pi.na sf. Ato ou efeito de
rapinar, roubar.

ra.pi.nan.te adj. e sm. Que, ou
aquele que rapina.

R

ra.pi.nar vt. Roubar; tirar.

ra.po.sa sf. Mamífero carnívoro
da família do canídeos; fig.
pessoa manhosa.
rap.só.dia sf. Composição
musical de cantos
tradicionais.

rap.tar vt. Roubar; arrebatar.
rap.to sm. Roubo.

rap.tor adj. e sm. Que, ou
aquele que rapta.

ra.que.te ou ra.que.ta sf.
Instrumento manejado por
meio de um cabo longo e
usado em jogos como pinguepongue, frescobol, tênis, etc.,
objeto para andar na neve.
ra.qui.a.nes.te.si.a sf.
Anestesia por injeção do
anestésico no canal raquiano.
ra.qui.a.no adj. Relativo à
espinha dorsal.

ra.qui.di.a.no adj. Relativo à
espinha dorsal.
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raquítico

ra.quí.ti.co adj. Franzino.

ra.qui.tis.mo sm. Doença
infantil caracterizada por
deformações do esqueleto.
ra.re.ar vt. Tornar raro.

ra.re.fa.zer vt. Tornar menos
denso; desaglomerar.

ra.re.fei.to adj. Menos denso.

ra.ri.da.de sf. Qualidade do que
é raro, incomum; objeto raro.
ra.ro adj. Pouco vulgar; adv.
poucas vezes.

ra.san.te adj. Raso; diz-se de
fortificação cujos muros têm
pouca altura em relação ao
terreno em que foi construída;
que efetiva trajetória, no ar,
muito próxima ao solo; sm.
voo rasante (de avião).
ras.cu.nhar vt. Esboçar.
ras.cu.nho sm. Esboço.

ras.gar vt. Abrir fenda,
desligando os tecidos;
destruir em fragmentos.

ras.go sm. Rasgadura; fenda;
ação exemplar.

R

ra.so adj. Liso; plano; rasteiro;
de pouca fundura.
ra.sou.rar vt. Igualar.

ras.pa sf. Pequena apara.
ras.pão sm. Arranhadura.

ras.par vt. Desbastar, alisar;
ferir de raspão.

ras.ta.que.ra (ü) s2g.
Pessoa recém-enriquecida
que aproveita qualquer
oportunidade para chamar
a atenção, pelo luxo que
ostenta e pelos gastos
que faz; adj. próprio de
rastaquera.

ras.tei.ro adj. Que anda de
rastos; humilde; que se eleva
a pequena altura.
ras.te.lo sm. Instrumento
com que se limpa o terreno;
ancinho.

ras.te.jar vt. Seguir o rasto; vi.
andar de rastos.
ras.to ou ras.tro sm. Vestígio;
pegada.
ras.ti.lho sm. Sulco cheio de
pólvora ou fio embebido em
substância inflamável para
atear fogo a alguma coisa.

• rebanho

ras.tre.a.men.to ou ras.
trei.o sm. Ação ou efeito
de rastrear; processo de
acompanhar um míssil,
espaçonave, etc. por meio de
radar, rádio ou fotografia.
ras.tre.ar vt. e int. Limpar a
terra com rastilho; fazer o
rastreamento de; calcular
aproximadamente; quase
acertar.

ras.tri.lho sm. Grade, rastelo
para limpar a terra.

ra.su.ra sf. Raspagem em
escrita, dificultando a leitura.
ra.ta.plã sm. Onomatopeia do
toque do tambor.
ra.ta sf. Fêm. do rato; bras.
fiasco; gafe.

ra.ta.za.na sf. Rato grande de
qualquer sexo.
ra.té adj. e sm. Diz-se de,
ou pessoa que, por falta
de talento ou de sorte,
não conseguiu impor-se,
vencer na vida particular ou
profissional.
ra.ti.fi.car vt. Comprovar;
reafirmar.

ra.to sm. Pequeno mamífero
da ordem dos roedores; fig.
frequentador assíduo (de
livrarias, igrejas, etc.).
ra.to.ei.ra sf. Utensílio para
apanhar ratos.

ra.vi.na sf. Enxurrada que cai
de lugar elevado; escavação
provocada pela enxurrada;
barranco.

ra.vi.ó.li sm. Pequeno pastel
cozido, recheado com carne,
ricota, etc.
ra.zão sf. Capacidade humana
para refletir, comparar,
conhecer, julgar, entender;
raciocínio; inteligência; bom
senso; a lei moral, direito;
causa, motivo; justificativa
de uma atitude, um ponto
de vista, etc.; relação de
grandezas da mesma
espécie; conta ou conta
corrente; sm. livro em que
é lançado o resumo da
escrituração de débito e de

crédito; razão social: nome
comercial ou industrial de
certa atividade.
ra.zo.á.vel adj. Sensato.
ré sf. Mulher criminosa; a parte
de trás; sm. nota musical.
re.a.ber.tu.ra sf. Ato ou efeito
de reabrir.
re.a.brir vt. Tornar a abrir.
re.a.ção sf. Ato ou efeito de
reagir.
re.ad.mi.tir vt. Admitir
novamente.
re.ad.qui.rir vt. Tornar a
adquirir.
re.a.gen.te sm. Substância
química com certas
propriedades.
re.a.gir vt. Opor-se; resistir.
re.al adj. Relativo a rei ou
realeza; verdadeiro; sm.
desde julho de 1994, unidade
monetária do Brasil.
re.al.çar vt. Salientar; avivar.
re.al.ce sm. Distinção; relevo.
re.a.le.za sf. Dignidade de rei.
re.a.li.da.de sf. Qualidade do
que é real, verdadeiro.
re.a.lis.mo sm. Qualidade ou
estado do que é real; doutrina
estética segundo a qual a
arte deve expressar somente
os caracteres essenciais da
realidade; movimento artístico
e literário que se opôs
ao Romantismo; maneira
de enfrentar a realidade
objetivamente.
re.a.li.zar vt. Efetuar.
re.a.ni.mar vt. Dar novo ânimo
a; vivificar.
re.as.su.mir vt. Assumir de
novo.
re.a.tar vt. Atar de novo.
re.a.tor adj. e sm. Que reage;
sm. motor propulsor de
reação em que a energia
térmica de combustão se
transforma em energia
cinética por expansão.
re.a.ver vt. Recuperar.
re.bai.xar vt. Tornar mais baixo;
vp. humilhar-se.
re.ba.nho sm. Porção de gado;
grei; fig. grêmio.
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rebarba

re.bar.ba sf. Aresta.

re.ba.te sm. Ato ou efeito de
rebater; alarme.

re.ba.ter vt. Repelir; contestar.
re.be.lar vt. Revoltar.

re.bel.de adj. Insurgente,
revoltoso; que se rebela
contra a autoridade
constituída; teimoso;
indomável; revolucionário.
re.bel.di.a sf. Qualidade ou
ação de rebelde.
re.be.li.ão sf. Insurreição;
revolta; conjuração.

re.ben.tar vi. Explodir; estourar;
desabrochar; quebrar-se
com violência; desencadearse; fazer-se em pedaços;
irromper; lançar brotos.
re.ben.to sm. Renovo; filho.
re.bi.tar vt. Arrebitar.

re.bi.te sm. Prego de duas
cabeças.
re.bo.ar vi. Retumbar.

re.bo.co (ô) sm. Argamassa
de cal e areia para revestir
paredes; reboque.

re.bo.car vt. Levar a reboque;
cobrir de reboco.
re.bo.lar vt. Mover como uma
bola; saracotear.
re.bo.lir vi. Rebolar-se.

re.bo.lo sm. Pedra redonda e
própria para amolar, afiar.

re.bo.que sm. Ação ou efeito
de rebocar veículo; corda ou
cabo para rebocar; veículo
sem tração própria que é
rebocado por outro; guincho
(veículo); reboco.
re.bor.do sm. Borda revirada.
re.bo.ta.lho sm. Refugo.
re.bo.tar vt. Embotar.

re.bri.lhar vi. Resplandecer.

re.bu.ça.do sm. Porção de
açúcar em ponto de bala; adj.
encoberto; disfarçado.
re.bu.çar vt. Esconder;
disfarçar; velar.

re.bu.ço sm. Gola; disfarce.
re.bu.li.ço sm. Bulha;
desordem.

• rechaçar

re.bus.ca.do adj. Apurado;
requintado.

re.bus.car vt. Buscar de novo,
requintar.

receber, hospedar, acolher
visitas; sofrer influência de;
ser vítima de.

re.ca.do sm. Mensagem.

re.cei.o sm. Incerteza,
acompanhada de temor.

re.cal.car vt. Repisar; reprimir;
refrear.

re.cei.tar vt. Prescrever como
médico; aconselhar.

re.ca.ir vi. Cair, recair; adoecer
de novo; reincidir.

re.cei.ta sf. Rendimento;
quantia recebida; fórmula.

re.cal.ci.trar vt. ei. Resistir,
desobedecendo; teimar.

re.cei.tu.á.rio sm. Conjunto
de receitas; formulário para
medicamentos.

re.cal.que sm. Exclusão do
campo da consciência de
sentimentos e desejos, mas
que continuam a fazer parte
da vida psíquica, suscitando
muitos distúrbios.
re.ca.mar vt. Ornar; adornar.

re.cam.bi.ar vt. Devolver um
título de crédito não pago ou
aceito; reenviar.

re.ca.mo sm. Ornato em relevo.
re.can.to sm. Lugar retirado ou
oculto; esconderijo.
re.ca.pe.ar vt. Recobrir
(estrada, rua) com nova
camada de asfalto.

re.ca.pi.tu.lar vt. Resumir;
compendiar; recordar.
re.ca.ta.do adj. Prudente;
sensato; pudico.

re.cém-nas.ci.do adj. e sm.
Que, ou criança que nasceu
há pouco.
re.cen.der vt. Exalar perfume;
cheirar.
re.cen.se.a.men.to sm.
Arrolamento de pessoas ou
de animais; censo.

re.cen.se.ar vt. Fazer o
recenceamento de; enumerar;
apreciar; considerar;
relacionar; arrolar.
re.cen.te adj. Que aconteceu
há pouco; atual.

re.ce.o.so adj. Que tem receio;
tímido; acanhado.

re.ca.tar vt. Guardar com
recato; resguardar.

re.cep.tá.cu.lo sm. Lugar onde
se juntam ou guardam coisas;
abrigo; recipiente.

re.cau.chu.ta.gem sf. Ato
ou efeito de recauchutar;
recapagem.

re.cep.ti.vo adj. Que recebe;
impressionável; acolhedor;
compreensivo.

re.ce.ar vt. Ter receio ou medo.

re.ces.são sf. Recuo; ação
de tornar atrás; retroceder;
período de supressão ou
restrição das atividades
produtivas ou comerciais,
caracterizado por declínio de
vendas, lucros e empregos.

re.ca.to sm. Resguardo;
prudência; honestidade;
pudor.

re.cep.tar vt. Recolher ou
esconder objetos furtados por
outrem.

re.cau.chu.tar vt. Reconstituir
a face de rodagem do pneu,
aplicando-lhe nova camada
de borracha; restaurar;
reconstituir.

re.cep.tor adj. Que recebe; sm.
recebedor.

re.ce.be.do.ri.a sf. Repartição
onde se recebem impostos.

re.ce.ber vt. Aceitar; cobrar;
admitir; entrar na posse
de; obter por remessa ou
comunicação; ser alvo de
honras, homenagens, etc.;
obter o gozo de; aceitar; obter
por concessão legal; acolher,

R

re.cep.ção sf. Ato ou efeito de
receber; festa.

re.ces.so sm. Retiro; recanto;
suspensão temporária das
atividades do legislativo e do
judiciário; fig. âmago.
re.cha.çar vt. Repelir;
desbaratar; rebater.
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re.che.ar vt. Encher de recheio;
enriquecer.
re.chei.o sm. Tudo aquilo
com que se preenche uma
cavidade interna.
re.chon.chu.do adj. Gordo;
nédio; gorducho.

re.ci.bo sm. Declaração por
escrito de se ter recebido
alguma coisa.

re.ci.cla.gem sf. Atualização
de conhecimentos;
reaproveitamento de material
usado.
re.ci.fe sm. Rochedo no mar, à
flor da água.
re.cin.to sm. Determinado
espaço.

re.ci.pi.en.te adj. Que recebe;
sm. vaso que recebe.
re.ci.pro.car vt. Tornar
recíproco; mutuar.

re.cí.pro.co adj. Que se troca;
mútuo; mutual.
ré.ci.ta sf. Representação
teatral.

R

re.ci.tal sm. Concerto.
re.ci.tar vt. Declamar.

re.cla.ma.ção sf. Ato ou efeito
de reclamar, protestar.

re.cla.man.te s2g. Pessoa que
reclama, protesta.
re.cla.mar vi. e vt. Exigir;
protestar; reivindicar; pedir
insistentemente a devolução
ou a entrega de; queixar-se;
pedir solicitar; demandar; ter
necessidade.
re.cla.me sm. Publicidade;
propaganda; reclamo.

re.cla.mo sm. Clamor, grito,
chamado; exigência,
reivindicação; reclamação;
propaganda; chamariz.

re.cli.nar vt. Dobrar; recurvar;
descansar; recostar-se.
re.clu.são sf. Encerramento;
prisão.
re.clu.so adj. Encerrado;
encarcerado.

re.co.brar vt. Recuperar;
adquirir de novo; retomar; vp.
restabelecer-se; recuperar-se;
livrar-se (de algo aflitivo).
re.co.brir vt. Cobrir bem.

• récua

re.co.lher vt. Arrecadar; cobrar;
receber; reunir; juntar; pôr
ao abrigo; dar hospitalidade
a; receber; guardar; fazer
a colheita de; obter como
resultado; retrair, encolher;
puxar para si; retirar de
circulação; vp. refugiar-se;
retirar-se; voltar para casa,
recolher; ir para a cama ou
para o quarto.
re.co.me.çar vt., vi. e intr.
Começar de novo.
re.co.men.dar vt. Aconselhar;
pedir benevolência ou favor
para alguém; apresentar ou
enviar saudações.
re.com.pen.sa sf. Prêmio.
re.com.pen.sar vt. Retribuir;
compensar; premiar.
re.com.por vt. Dar nova forma;
tornar a compor; reorganizar;
restabelecer; recuperar;
reconciliar; harmonizar.
re.côn.ca.vo sm. Enseada;
terra em volta de cidade ou
porto.
re.con.ci.li.ar vt. Restabelecer
a paz entre; harmonizar.
re.côn.di.to adj. Escondido;
retirado; sm. recanto.
re.con.du.zir vt. Conduzir de
novo; devolver o cargo a
quem dele fora afastado.
re.con.for.tar vt. Revigorar.
re.con.gra.çar vt. Reconciliar.
re.co.nhe.cer vt. Conhecer de
novo; admitir como certo;
admitir como legal; perfilhar;
identificar; verificar; certificarse; constatar; confessar;
aceitar; compreender;
mostrar-se agradecido por;
examinar a situação de;
declarar; proclamar; dar a
conhecer; identificar.
re.co.nhe.ci.men.to vi. Ato
ou efeito de reconhecer;
gratidão.
re.con.si.de.rar vi. Refletir;
tomar nova resolução.
re.cons.ti.tu.ir vt. Recompor;
restabelecer; restaurar.
re.cons.tru.ir vt. Construir de
novo, reorganizar.
re.con.tro sm. Embate; conflito;
peleja.

re.cor.da.ção sf. Lembrança;
memória.
re.cor.dar vt. Fazer vir à
lembrança; lembrar-se de;
lembrar; ser parecido; fazer
lembrar; fazer vir à memória
novamente.
re.cor.de sm. Realização,
proeza que ultrapassa as
conseguidas anteriormente;
feito inédito.
reco-re.co sm. Instrumento de
percussão; ruído semelhante
ao que é produzido por
esse instrumento; brinquedo
infantil; pequena festa
dançante.
re.cor.ren.te s2g. Pessoa
que recorre de uma
sentença judicial; adj. que
se repete com as mesmas
características.
re.cor.rer vt. Tornar a percorrer;
esquadrinhar; investigar;
trazer à imaginação; evocar;
dirigir-se pedindo proteção;
lançar mão; valer-se; lançar
mão de recurso judicial;
apelar.
re.cor.tar vt. Cortar, fazendo
determinada figura; separar,
cortando.
re.cor.te sm. Ato ou efeito de
recortar.
re.co.ser vt. Coser novamente.
re.cos.tar vt. Inclinar; reclinar;
encostar.
re.co.zer vt. Cozer de novo.
re.cre.ar vt. Divertir.
re.cre.a.ti.vo adj. Que diverte.
re.crei.o sm. Divertimento;
lugar onde as pessoas se
recreiam.
re.cri.ar vt. Criar novamente;;
tornar a criar.
re.cri.mi.nar vt. Censurar;
criticar; repreender; acusar de
falta ou crime.
re.cru.des.cer vi. Aumentar;
agravar-se.
re.cru.ta sm. Soldado
principiante; novato.
re.cru.tar vt. Alistar para o
serviço militar; engajar; aliciar
adeptos; arrebanhar.
ré.cua sf. Conjunto de animais
de carga; súcia, caterva.
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re.cu.ar vi. Andar para trás;
retroceder; perder ou ceder
terreno; hesitar; desistir de
um intento; voltar atrás;
atrasar-se; retroceder;
desistir; renunciar.
re.cu.o sm. Ato ou efeito de
recuar, afastar-se.
re.cu.pe.rar vt. Voltar à posse
de; adquirir novamente.
re.cur.so sm. Apelação judicial;
auxílio; remédio; pl. posses;
meios.
re.cur.var vt. Inclinar; encurvar;
dobrar.
re.cu.sar vt. Não aceitar; vp.
opor-se.
re.da.ção sf. Ato ou efeito de
redigir; conjunto de redatores.
re.dar.guir (ü) vt. Replicar a
quem arguiu.
re.da.tor sm. Pessoa que
escreve para jornais.
re.de sf. Tecido feito com
fios que formam malhas,
mais ou menos largas, que
deixam a água escoar e
retém os peixes; o mesmo
tecido usado para apanhar
morcegos ou aves; tecido
de arame; entrelaçamento
de nervos; espécie de leito
balouçante; distribuição
dos meios de comunicação,
das vias de transporte,
de circuitos elétricos, de
canalização de água,
esgoto, luz; conjunto de
estabelecimentos de uma
instituição distribuídos em
filiais; cilada.
ré.dea sf. Correia que serve
para guiar as cavalgaduras;
fig. direção, governo.
re.den.tor sm. Aquele que
redime ou resgata.
re.di.gir vt. Exprimir por
escrito; escrever artigos
para periódicos; redigir
reportagens; escrever; saber
escrever.
re.dil sm. Curral.
re.di.mir vt. e p. Remir.
re.di.vi.vo adj. Que voltou à
vida; ressuscitado.
re.do.brar vt. Tornar a dobrar;
tornar quatro vezes maior;
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quadruplicar; aumentar muito;
intensificar.
re.do.ma sf. Campânula para
resguardar da poeira objetos
delicados.
re.don.de.za sf. Cercania;
vizinhança.
re.don.do adj. Esférico;
cilíndrico; curvo.
re.dor sm. Contorno; circuito;
arrabalde; roda.
re.du.ção sf. Ato ou efeito de
reduzir, diminuir.
re.du.cen.te adj. Que reduz.
re.dun.dân.cia sf. Pleonasmo.
re.dun.dan.te adj. Excessivo;
repetitivo.
re.dun.dar vi. Sobejar provir;
incidir.
re.du.to sm. Espaço fechado;
seguro.
re.du.zir vt. Tornar menor;
restringir; subjugar; separar
de um composto; fazer
redução de; abrandar;
aplacar; abreviar; resumir;
transformar; converter;
obrigar, forçar; arrastar;
trocar; cambiar.
re.e.di.ção sf. Nova edição.
re.e.di.fi.car vt. Reconstruir.
re.e.le.ger vt. Eleger de novo.
re.em.bol.sar vt. Restituir
a alguém o dinheiro
desembolsado; ressarcir de
danos e prejuízos; indenizar.
re.em.bol.so sm. Pagamento
de quantias devidas a
alguém; ressarcimento de
danos e perdas; indenização.
re.en.trân.cia sf. Ângulo ou
curva para dentro.
re.es.ca.lo.na.men.to sm. Ação
ou efeito de reescalonar.
re.es.ca.lo.nar vt. Fixar novos
prazos.
re.fa.zer vt. Reformar;
consertar; reparar; alimentar.
re.fei.ção sf. Alimentos tomados
a certas horas do dia.
re.fei.to adj. Restaurado.
re.fei.tó.rio sm. Sala de
refeições em colégios,
quartéis, etc.
re.fe.rên.cia sf. Alusão.

re.fe.ren.do sm. Mensagem
que um representante
diplomático expede a seu
governo pedindo novas
instruções; direito que têm os
cidadãos de se pronunciar
diretamente a respeito das
questões de interesse geral.
re.fe.ren.te adj. Que diz
respeito, relativo a.
re.fe.ri.do adj. Citado.
re.fe.rir vt. Narrar; contar;
relatar; mencionar; alegar;
citar; atribuir; imputar; aplicar,
destinar; vp. reportar-se;
aludir; dizer respeito; ter
relação.
re.fer.to adj. Muito cheio; pleno;
abundante.
re.fi.na.do adj. Que se refinou;
requintado; amaneirado.
re.fi.nar vt. Tornar mais fino;
apurar; aprimorar; refinar.
re.fi.na.ri.a sf. Lugar próprio
para refinar; usina de
refinação (de açúcar,
petróleo, etc.).
re.fle.tir vt. Retratar; reproduzir;
deixar ver; revelar; mostrar;
traduzir; vi. meditar.
re.fle.tor sm. Aparelho
destinado a refletir a luz.
re.fle.xão sf. Meditação.
re.fle.xi.o.nar vt. Ponderar;
refletir.
re.fle.xo adj. Refletido; sm. luz
refletida; influência indireta;
repercussão.
re.flo.res.tar vt. Replantar
árvores em lugar onde houve
floresta.
re.flu.xo sm. Movimento da
maré vazante.
re.fo.gar vt. Fazer ferver em
gordura (os temperos).
re.fo.lho sm. Prega.
re.for.çar vt. Dar mais força a;
restaurar.
re.for.ço sm. Ato ou efeito de
reforçar.
re.for.ma sf. Ato ou efeito
de reformar; mudança;
modificação; aposentadoria
de militar; movimento
religioso do começo do séc.
XVI que rompeu com a Igreja

R
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Católica Romana, originando
numerosas igrejas cristãs
dissidentes; protestantismo;
reforma agrária: revisão da
estrutura agrária de um país
com vista a uma distribuição
mais equitativa da terra e da
renda agrícola.
re.for.ma.do sm. Militar
aposentado; protestante.
re.for.mar vt. Reconstruir;
emendar; aposentar.
re.fra.ção sf. Desvio, mudança
de direção das ondas (de luz,
som, calor, etc.) ao passar
de um meio para outro de
diferente densidade.
re.frão sf. Estribilho.
re.fra.tá.rio adj. Que resiste
à ação do calor ou que
permanece em contato com
o fogo sem se alterar; adj. e
sm. que se recusa a cumprir
uma obrigação ou promessa;
rebelde; insubmisso;
obstinado; renitente.
re.fre.ar vt. Reprimir; conter.
re.fre.ga sf. Peleja; briga.
re.fres.co sm. Aquilo que
refresca; refrigerante.
re.fri.ge.ra.dor sm. Geladeira.
re.fri.ge.ran.te sm. Refresco;
adj. que refrigera.
re.fri.ge.rar vt. Refrescar.
re.fri.gé.rio sm. Consolação.
re.fu.gar vt. Rejeitar.
re.fú.gio sm. Abrigo.
re.fu.go sm. Aquilo que se
refugou, rejeitou; rebotalho.
re.ful.gen.te adj. Que refulge.
re.ful.gir vi. Brilhar
intensamente.
re.fun.dir vt. Fundir de novo.
re.fu.tar vt. Desmentir; negar.
re.ga sf. Ação ou efeito de
regar; regadura.
re.ga.ço sm. Colo.
re.ga.lar vt. Tratar bem, com
boas comidas; alegrar;
presentear.
re.ga.li.a sf. Privilégio.

re.ga.lo sm. Prazer; presente;
boas comidas.
re.gar vt. Molhar, banhar.

• reinado

re.ga.ta sf. Corrida de
embarcações.

re.ga.te.ar vt. e i. Pechinchar;
dar com relutância;
mesquinhar.
re.ga.to sm. Pequeno ribeiro.
re.ge.lar vt. Gelar; congelar.

re.gên.cia sf. Ato ou efeito de
reger(-se); governo interino
instituído durante a ausência
ou o impedimento do chefe
de Estado, especialmente do
soberano; aquele ou aqueles
que se acham encarregados
do governo provisório de um
Estado; cargo ou função de
regente; período da História
do Brasil compreendido
entre 7 de abril de 1831 e
23 de julho de 1840, durante
o qual o País, em face da
minoridade de Pedro II,
esteve sob o governo de
regentes.

re.ge.ne.ra.ção sf. Ato ou efeito
de regenerar.
re.ge.ne.rar vt. Corrigir
moralmente; emendar-se;
reproduzir o que estava
destruído; regerar; revivificar.

re.gen.te s2g. Pessoa que rege
uma nação por um tempo
determinado.

re.ger vt. Governar; administrar;
dirigir; ensinar; lecionar.
re.gi.ão sf. Grande extensão
de terreno.
re.gi.ão-con.ti.nen.te sf. A
Amazônia.

re.gi.me ou re.gí.men sm.
Sistema político por que se
rege uma nação; maneira de
viver; regulamento.

re.gi.men.to sm. Ação de reger;
corpo de tropas dirigido por
um coronel; regulamento.

ré.gio adj. Real; próprio do rei.
re.gi.o.nal adj. Local.
re.gi.o.na.lis.mo sm.
Sentimento regional; cultivo
de usos e costumes de uma
região.
re.gis.tra.do.ra sf. Tipo de
máquina muito usada em
casas comerciais para

registrar as importâncias
recebidas; máquina
registradora; caixa.
re.gis.trar ou re.gis.tar vt.
Consignar por escrito.
re.go sm. Vala.
re.gou.go sm. Voz da raposa.
re.go.zi.jar vt. Causar regozijo
a; vp. alegrar-se.
re.go.zi.jo sm. Contentamento.
re.gra sf. Norma; fórmula que
prescreve o modo correto de;
aquilo que o uso determina;
operação aritmética; pl.
menstruação.
re.gra.do adj. Sensato.
re.grar vt. Regular.
re.gra-três sm. fut. Cada um
dos dois jogadores que,
nos jogos oficiais, fica no
banco dos reservas, pronto
para entrar em campo
como substituto; substituto;
suplente.
re.gre.dir vi. Retroceder.
re.gres.sar vt. Retroceder;
voltar.
re.gres.so sm. Ato de
regressar, voltar, tornar atrás.
ré.gua sf. Peça para traçar
linhas retas ou medir.
ré.gua-tê sf. Régua com a
forma T, para traçar linhas
perpendiculares.
re.gu.la.men.tar adj. Relativo a
regulamento; vt. regular.
re.gu.la.men.to sm. Regra;
preceito; disciplina;
regimento.
re.gu.lar adj. Legal; natural;
vt. dirigir.
re.gu.la.ri.zar sf. Pôr direito.
re.gur.gi.tar vt. Expelir; vi.
transbordar.
rei sm. Soberano; o que se
sobressai; carta de jogar;
peça do jogo de xadrez.
rei.de sm. Rápida incursão de
tropas em território inimigo;
longa excursão a pé, a
cavalo, de automóvel, etc.
rei.na.ção sf. pop. Travessura;
patuscada.

rei.na.do sm. Tempo que um rei
governa.
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rei.nar vi. Governar um Estado
como rei; dominar.

re.in.ci.dên.cia sf. Ato ou efeito
de reincidir.
re.in.ci.dir vt. Recair; tornar
a praticar ato da mesma
espécie.

rei.no sm. Monarquia
governada por um rei,
regente, rainha, etc.; os
súditos do reino; mundo; reino
animal, vegetal e minera: as
três grandes divisões em que
se agrupam todos os seres
da natureza.
rei.nol adj. Natural ou próprio
do reino de Portugal, no
tempo colonial.
re.in.te.grar vt. Repor no
mesmo lugar; reconduzir.

rei.sa.do sm. Dança popular
dramática com que se festeja
a véspera e o dia dos Reis.
rei.te.rar vt. Repetir.

rei.tor sm. Diretor de seminário,
faculdade, universidade.
rei.vin.di.ca.ção sf. Ato ou
efeito de reivindicar.

rei.vin.di.car vt. Reaver;
readquirir; recuperar; tentar
recuperar; reclamar; exigir;
requerer.

re.jei.tar vt. Lançar fora; largar;
recusar.
re.ju.bi.lar vt. Causar muito
júbilo a; vp. alegrar-se muito;
exultar.
re.ju.ve.nes.cer vt. Tornar
jovem; remoçar; parecer
jovem, não o sendo.

re.ju.ve.nes.ci.men.to sm. Ato
ou efeito de rejuvenescer.

re.la.ção sf. Relato; descrição;
notícia; informação; rol; lista;
semelhança; comparação
entre duas quantidades
mensuráveis; relacionamento.
re.la.ci.o.nar vt. Referir; narrar;
relatar; pôr em lista; fazer ou
dar relação; fazer adquirir
amizades; estabelecer
relação entre; vp. adquirir
amizades.
re.la.ções sf. pl. Conhecimento
recíproco e/ou convivência
entre pessoas; as pessoas

• remo

com quem se mantém
convivência; ligações e
associações entre grupos
ou países nos negócios ou
assuntos diplomáticos.
re.lâm.pa.go sm. Clarão
resultante da descarga
elétrica entre duas nuvens.
re.lam.pa.gue.ar vi.
Produzirem-se relâmpagos.
re.lan.ce.ar vt. Dirigir
rapidamente (os olhos, a
vista).
re.lap.so adj. Que reincide
na culpa, no crime, no erro,
no pecado; Inveterado;
contumaz; sm. pessoa
obstinada.
re.la.tar vt. Narrar; referir;
expor.
re.la.ti.vi.da.de sf. Qualidade
ou estado de relativo.
re.la.ti.vo adj. Referente.
re.la.to sm. Ato ou efeito de
relatar.
re.la.tó.rio sm. Exposição
escrita de fatos.
re.la.xa.do adj. Frouxo; bambo.
re.la.xa.men.to sm. Descuido.
re.lé sm. Dispositivo por
meio do qual um circuito é
controlado por variações
das condições elétricas nele
mesmo ou em outro circuito.
re.le.gar vt. Expatriar; banir;
afastar com desprezo;
desprezar.
re.lem.brar vt. Recordar.
re.len.to sm. Umidade
atmosférica da noite.
re.les adj. Desprezível.
re.le.van.te adj. Importante.
re.le.var vt. Consentir;
desculpar; perdoar.
re.le.vo sm. Saliência.
re.lha.da sf. Golpe de relho.
re.lho sm. Chicote de couro cru
torcido.
re.li.cá.rio sm. Caixa de
relíquias; santuário.

re.li.gi.ão sf. Culto prestado a
uma divindade; crença viva
nos poderes divinos.
re.li.gi.o.so sm. Aquele que
tem religião.

re.lin.char vi. Soltar a voz (o
cavalo); rinchar.

re.lí.quia sf. Coisa valiosa e
pouco vulgar; o que resta do
corpo dos santos.
re.ló.gio sm. Instrumento para
marcar as horas.

re.lo.jo.a.ri.a sf. Casa onde se
fabricam ou vendem relógios.
re.lo.jo.ei.ro sm. Fabricante,
consertador ou vendedor de
relógios.
re.lu.tân.cia sf. Aversão;
resistência.

re.lu.tar vi. e rel. Resistir;
obstinar-se em não aceitar.
re.lu.zir vi. Brilhar.

rel.va sf. Camada de ervas
rasteiras.
re.ma.nes.cen.te adj. Que
resta.

re.ma.nes.cer vi. Sobrar; restar;
sobejar.
re.man.so sm. Água do rio
estagnada, sem movimento
sensível; tranquilidade.

re.mar vi. Impelir com o auxílio
dos remos.

R

re.ma.tar vt. Concluir.

re.ma.te sm. Conclusão; fim.

re.me.di.ar vt. Dar remédio a;
prevenir; corrigir; emendar.
re.mé.dio sm. Medicamento.
re.me.mo.rar vt. Recordar.

re.men.do sm. Pedaço de pano
com que se conserta uma
parte do vestuário.
re.mes.sa sf. Ato ou efeito de
remeter, mandar, enviar.
re.me.ter vt. Mandar; enviar.
re.me.xer vt. Agitar; sacudir.
re.mi.do adj. Resgatado;
quitado; desobrigado de
qualquer prestação.
re.mi.nis.cên.cia sf.
Recordação.

re.mir vt. Resgatar; expiar.
re.mis.são sf. Indulgência;
alusão, referência.

re.mo sm. Instrumento para
fazer avançar na água
pequenas embarcações.
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remoção

re.mo.ção sf. Ato ou efeito de
remover; transferir.
re.mo.çar vt. Tornar moço.

re.mo.de.lar vt. Modelar de
novo; refazer.

re.mo.er vt. Ruminar; repetir
várias vezes a mesma coisa.
re.mo.i.nho sm. Sorvedouro;
tufão; voragem.
re.mo.que sm. Motejo.

re.mor.so sm. Inquietação da
consciência; arrependimento.
re.mo.to adj. Distante.

re.mo.ver vt. Afastar; transferir.
re.mu.ne.ra.ção sf. Ato ou
efeito de remunerar.

re.mu.ne.rar vt. Recompensar;
pagar salários.
re.nal adj. Referente a rins.

R

re.nas.cen.ça sf. Ato ou
efeito de renascer; vida
nova; movimento artístico e
científico dos sécs. XV e XVI,
que pretendia ser um retorno
à Antiguidade Clássica;
Renascimento.
re.nas.cer vi. Rejuvenescer;
adquirir nova vida.

ren.da sf. Rendimento; tecido
fino e transparente.
ren.der vt. Produzir; vi. dar
vantagem; vp. capitular.

ren.di.ção sf. Ato ou efeito de
render; sujeitar-se.

ren.di.men.to sm. Ato ou efeito
de render; produto; lucro.
ren.do.so adj. Lucrativo.

re.ne.gar vt. Odiar; repelir;
desprezar; rejeitar.

re.nhi.do adj. Encarniçado.

re.nhir vt. Disputar; pleitear.
re.ni.ten.te adj. Teimoso.
re.ni.tir vi. Resistir.

re.no.var vt. Tornar novo;
reformar; corrigir; restaurar.
re.no.vo sm. Rebento; broto.
ren.que sm. Fileira;
alinhamento; ala.

ren.tá.vel adj. Lucrativo.

ren.te adj. Próximo; cerce.

• república

re.nún.cia sf. Ato ou efeito de
renunciar, abdicar.
re.nun.ci.ar vt. Desistir de; vi.
abdicar.
re.pa.ra.ção sf. Ato ou efeito
de reparar.

re.pli.car vt. Redarguir.

re.po.lho sm. Espécie de
couve.

re.por vt. Restituir; suprir.

re.pa.rar vt. Consertar; dar
satisfação a; olhar.

re.por.ta.gem sf. Notícia
desenvolvida sobre um
assunto, publicada em jornal,
revista, etc.

re.par.tir vt. Separar em partes;
dividir.

re.pór.ter s2g. Noticiarista ou
informador de jornais.

re.par.ti.ção sf. Escritório;
partilha; divisão quinhão.

re.pas.to sm. Refeição.

re.pa.tri.ar vt. Trazer de novo
à pátria.
re.pe.lão sm. Empurrão.

re.pe.len.te adj. Que repele;
repugnante; sm. produto
usado para afugentar insetos.
re.pe.lir vt. Expulsar; rejeitar.
re.pen.te sm. Ímpeto.

re.pen.ti.no adj. Súbito.

re.pen.tis.ta adj. e s2g. Cantor,
poeta que improvisa seus
versos; (indivíduo) que age
por repentes, impulsivo.
re.per.cus.são sf. Ato ou efeito
de repercutir; bom êxito que
se caracteriza pela influência
exercida, pelo prestígio
alcançado.

re.per.cu.tir vt. Reproduzir som;
desviar a atenção de; refletir;
fazer sentir indiretamente a
sua ação ou influência.
re.per.tó.rio sm. Coleção;
compilação; relação de peças
teatrais ou musicais, notícias,
anedotas, etc.
re.pe.ti.ção sf. Ato ou efeito
de repetir.

re.pe.tir vt. Dizer ou fazer outra
vez; cursar outra vez.
re.pi.car vi. Soar; tocar
repetidamente (sino).

re.pi.que sm. Toque de sinos
re.pi.sar vt. Repetir; insistir.
re.ple.to adj. Muito cheio.

ré.pli.ca sf. O que se replica;
resposta a quem contesta
uma afirmação; reprodução;
cópia.

re.por.tar vt. Voltar para trás;
volver; fazer referência.

re.po.si.tó.rio sm. Depósito.
re.pos.tei.ro sm. Cortina.

re.pou.sar vt. Pôr em repouso;
acalmar; vi. dormir.
re.pou.so sm. Ato ou efeito de
repousar.
re.pre.en.der vt. Censurar.
re.pre.sa sf. Açude.

re.pre.sar vt. Fazer parar;
conter; deter o curso de.

re.pres.são sf. Ato ou efeito de
reprimir, conter.
re.pri.men.da sf. Censura.

re.pri.mir vt. Conter; punir.

re.pri.se sm. Reapresentação;
repetição.
re.pro.che sm. Censura.

re.pro.du.zir vt. Produzir de
novo; multiplicar (animais ou
vegetais); imitar; copiar.
re.pro.var vt. Desaprovar;
censurar; condenar.

rep.tar vt. Opor-se a; provocar;
desafiar; vi. andar de rastos;
arrastar-se.

rep.til ou rép.til adj. Que se
arrasta, que rasteja; sm.
animal que tem as pernas tão
curtas que parece rastejar
quando anda; fig. pessoa
desprezível, capaz dos atos
mais baixos para conseguir
seus intentos.
rep.to sm. Desafio.

re.pú.bli.ca sf. Organização
política de um Estado
com vistas a servir à coisa
pública, ao interesse comum;
sistema de governo em que
um ou vários indivíduos
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repudiar

eleitos pelo povo exercem
o poder supremo por
tempo determinado; país
assim governado; grupo de
estudantes que residem na
mesma casa; essa casa.

re.pu.di.ar vt. Rejeitar; repelir.
re.pug.nar vt. Repelir; causar
nojo.
re.pug.nan.te adj. Nojento.
re.pul.sa sf. Repugnância;
rejeição.

re.pul.si.vo adj. Repelente.
re.pu.ta.ção sf. Fama.

re.pu.tar vt. Considerar; julgar;
vt. ilustrar; vp. ter-se na
conta de.
re.pu.xar vt. Puxar com
violência.

re.que.brar vt. Mover
languidamente (o corpo); vp.
bambolear-se.
re.quei.jão sm. Certo queijo,
de preparação caseira
ou industrial, feito com a
coagulação do soro do leite.
re.que.rer vt. Pedir em
juízo, por escrito; dirigir
requerimento a.

re.que.ri.men.to sm. Petição
por escrito; ofício.
re.ques.tar (ü) vt. Solicitar;
galantear; cortejar.
ré.quiem sm. Prece pelos
mortos; missa fúnebre e
música respectiva.
re.quin.ta.do adj. Fino;
aprimorado; refinado.

re.quin.te sm. Apuro extremo.

re.qui.si.tar vt. Pedir; solicitar;
requerer.

re.qui.si.to sm. Condição;
exigência legal.
rés adj. Raso; rente; adv.
pela raiz.

rês sf. Quadrúpede destinado
ao corte; gado vacum em
geral.

res.cin.dir vt. Anular (contrato);
invalidar.
res.ci.são sf. Anulação de um
contrato; ato de rescindir.

• ressaca

rés-do-chão sm. Pavimento de
uma casa ao nível do solo;
andar térreo.
re.se.nha sf. Descrição
minuciosa; enumeração.

re.ser.va.do adj. Discreto;
cauteloso; confidencial; sm.
lugar reservado; privada.

re.ser.var vt. Guardar; poupar.
re.ser.vis.ta sm. Soldado que
está na reserva.
res.fo.le.gar vi. Tomar fôlego;
respirar ruidosamente por
cansaço.

res.fri.a.do adj. Que se resfriou;
que tem resfriado; sm.
resfriamento; indisposição
causada pela gripe, às
vezes de natureza virótica,
caracterizada pela congestão
nasal e por defluxo
abundante e resultado
do súbito resfriamento da
temperatura do corpo.
res.fri.ar vt. Esfriar de novo ou
muito; vi. adquirir resfriado.

res.ga.tar vt. Livrar do cativeiro
mediante pagamento;
recuperar; reaver; remir;
livrar-se de compromissos,
dívidas, pagando-os.
res.ga.te sm. Ação ou efeito
de resgatar; preço pago para
resgatar.
res.guar.dar vt. Guardar com
cuidado; defender.

res.mun.gar vi. Falar baixo e
com mau humor.
re.so.lu.ção sf. Deliberação.

re.so.lu.to adj. Corajoso;
decidido.
re.sol.ver vt. Decidir.

res.pal.dar vt. Tornar plano; dar
respaldo a.
res.pal.do sm. Ação ou efeito
de respaldar; encosto (de
cadeira, etc.); fig. defesa;
proteção.
res.pei.tar vt. Tratar com
respeito; honrar; observar;
cumprir.
res.pei.tá.vel adj. Digno de
respeito.
res.pei.to sm. Acatamento;
reverência.

res.pi.gar vt. e i. Apanhar as
espigas; coligir; apanhar.

res.pin.gar vi. Deitar borrifos
(a água).

res.pi.rar vi. Absorver o
oxigênio do ar e expelir gás
carbônico.
res.plan.de.cen.te adj. Muito
brilhante; refulgente.

res.plen.den.te adj.
Resplandecente; rebrilhante.
res.plen.der vi. Brilhar muito;
sobressair.

res.plen.dor sm. Auréola; fig.
glória.
res.pon.der vt. Dar resposta;
replicar.

re.sí.duo sm. Resto.

res.pon.sa.bi.li.da.de sf.
Obrigação de responder
pelos próprios atos ou pelos
de outrem.

re.sig.nar vt. Renunciar; vp.
conformar-se.

res.pon.sá.vel adj. Que
responde pelos seus atos.

re.si.dên.cia sf. Morada.

re.si.dir vt. Morar; consistir.
re.sig.na.ção sf. Sujeição às
agruras da vida.

re.si.na sf. Substância para
cicatrização segregada pelos
vegetais.
re.sis.tên.cia sf. Oposição;
obstáculo; reação.

re.sis.ten.te adj. Que resiste;
sólido.
re.sis.tir vt. Não ceder.
res.ma sf. Conjunto de
quinhentas folhas.

R

res.pon.sa.bi.li.zar vt. Imputar
responsabilidade.

res.pos.ta sf. Réplica.

res.quí.cio sm. Resíduo.

res.sa.bi.a.do adj. Desconfiado.
res.sa.ca sf. Refluxo das ondas
depois de estenderem-se pela
praia ou de arrebentarem
num obstáculo; a vaga que se
forma nesse movimento de
recuo; mal-estar subsequente
à bebedeira ou à noite
passada em claro.
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ressaibo

res.sai.bo sm. Mau sabor.

res.sal.tar vt. Tornar saliente.

res.sal.var vt. Corrigir.

res.va.lar vi. Escorregar.

res.sar.cir vt. Indenizar, reparar.

re.tá.bu.lo sm. Painel que
enfeita um altar

res.sal.va sf. Errata; condição;
restrição.

res.va.la.di.ço adj.
Escorregadio.

res.sar.ci.men.to sm. Ato de
ressarcir; indenização.

re.ta sf. Linha reta; traço direito;
bras. estrada.

res.sen.ti.men.to sm. Mágoa
profunda.
res.se.quir vt. Secar muito.

res.so.ar vt. Ecoar; vi. repercutir
com intensidade.
res.so.nân.cia sf. Eco; fig.
impressão causada na
opinião pública por um fato;
repercussão.

res.su.mar ou res.sum.brar vt.
Verter; destilar.
res.sun.ção sf. Reintegração.
res.sur.gir vi. Ressuscitar.

res.sus.ci.tar vt. Restaurar;
tornar a viver.

res.ta.be.le.cer vt. Restaurar;
reparar; reformar.

R

• retransmissora

re.su.mo sm. Compêndio;
sinopse; recapitulação.

res.tan.te sm. O resto.

res.tar vi. Sobrar; vt. faltar
para fazer.
res.tau.rar vt. Recuperar;
reconquistar; reparar.

rés.tia sf. Feixe de luz; feixe (de
alhos, cebolas).
res.tin.ga sf. Banco de areia.

res.ti.tu.i.ção sf. Reintegração;
devolução.
res.ti.tu.ir vt. Restaurar;
devolver.

res.to sm. Aquilo que sobeja; pl.
despojos mortais.
res.to.lho sm. Parte inferior do
caule de gramíneas; refugo.
res.tri.ção sf. Ato ou efeito de
restringir.

res.trin.gir vt. Estreitar; apertar;
encurtar; limitar.
res.tri.ti.vo adj. Que restringe.
res.tri.to adj. Limitado.

re.sul.ta.do sm. Consequência;
produto de operação.
re.sul.tar vt. Ser consequência
ou efeito; provir.
re.su.mir vt. Abreviar.

re.ta.guar.da sf. A parte
posterior.

re.ta.lha.ção sf. Ato ou efeito
de retalhar; corte; fração;
divisão.

re.ta.lhar vt. Cortar em retalhos
ou em pedaços; fracionar;
dividir; recortar; abrir cortes
na carne, na pele; golpear,
ferir com instrumento
cortante.
re.ta.lhis.ta s2g. Pessoa que
vende a retalho, a varejo.
re.ta.lho sm. Parte de uma
coisa que se retalha.

re.ti.nir vi. Ecoar; ressoar.
re.tin.to adj. Que tem cor
carregada.

re.ti.ra.da sf. Ato ou efeito de
retirar; recuo de tropas; saque
em banco.
re.ti.ra.do adj. Solitário; ermo.

re.ti.ran.te adj. e s2g. Quem
se retira; s2g. sertanejo que,
isoladamente ou em grupo,
parte, fugindo às grandes
secas.

re.ti.rar vt. Tirar; recolher; vi.
bater em retirada.
re.ti.ro sm. Lugar afastado;
solidão.
re.to adj. Direito; imparcial;
justiceiro.

re.to.car vt. Aperfeiçoar; limar,
emendar.
re.to.mar vt. Reaver; reiniciar.
re.tor.cer vt. Torcer muitas
vezes; envesgar.

re.ta.li.ar vt. Desforrar.

re.tó.ri.ca sf. Arte de bem falar.

re.tar.da.tá.rio adj. Que chega
tarde, atrasado.

re.tor.no sm. Volta; restituição.

re.tem.pe.rar vt. Apurar.

re.tou.çar vi. e p. Brincar na
retouça; balançar-se.

re.tar.dar vi. Demorar; adiar.

re.te.lhar vt. Telhar novamente.
re.ten.ção sf. Ato ou efeito de
reter; detenção.
re.ten.tor adj. e sm. Que, ou
aquele que retém.
re.ter vt. Segurar; deter;
decorar; refrear.

re.te.sar vt. Esticar; tornar rijo.
re.ti.cu.la.do adj. Que tem
forma de rede.

re.ti.dão sf. Integridade de
caráter, lisura.

re.tí.fi.ca sf. Máquina de
retificar peças; oficina de
retificação de motores de
automóveis.

re.tor.nar vi. Regressar.

re.tor.quir vt. rel. Replicar.
re.tou.ça sf. Balanço.

re.tra.ção sf. Contração.

re.tra.í.do adj. Puxado para
trás; acanhado.

re.tra.ir vt. Puxar a si; recolher;
contrair; fazer voltar para
trás; retirar; recuar; encolher,
contrair; sonegar; tornar
reservado; vp. bater em
retirada; recuar; retirar-se;
afastar-se; encolher-se;
esconder-se.

re.ti.fi.ca.ção sf. Ato ou efeito
de retificar.

re.tran.ca sf. Nas bestas,
correia que passa por trás
das coxas e se prende à
sela; arrocho; economia; fut.
jogo rigidamente defensivo;
defensiva.

re.ti.na sf. Órgão essencial
da visão.

re.trans.mis.so.ra sf. Estação
que recebe e retransmite
ondas radioelétricas.

re.ti.fi.car vt. Tornar reto;
alinhar; retratar o que foi
dito; corrigir; redestilar para
purificar líquido; recondicionar
peças, motores.

re.trans.mis.sor adj. e sm.
Aparelho de telecomunicação
que retransmite os sinais
recebidos.
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retratar

• revoltado

re.tra.tar vt. Fazer o retrato;
representar com exatidão;
revelar; mostrar; manifestar;
descrever; reproduzir; retirar
o que disse; tornar a tratar um
assunto; confessar que errou,
que procedeu mal; retificar.

re.u.nir vt. Juntar; agrupar.

re.tra.to sm. Imagem; foto;
descrição fiel.

re.vel adj. Rebelde;
insubordinado; insurgente;
adj. e s2g. réu ou ré
que, apesar de intimado
judicialmente, não comparece
em juízo.

re.trá.til adj. Que se pode
retrair.

re.tre.ta sf. Concerto de banda
em praça pública.
re.tre.te sf. Latrina.

re.tri.bu.i.ção sf. Remuneração;
gratificação; recompensa;
prêmio.
re.tri.bu.ir vt. Recompensar;
gratificar; premiar.

re.tro sm. Primeira página de
uma folha; adv. atrás.

re.tro.a.gir vi. Ter efeito sobre
o passado.
re.tro.ce.der vi. Recuar.

re.tro.ces.so sm. Ação ou efeito
de retroceder; retirada.
re.tró.gra.do adj. Diz-se do
movimento para trás; que
se recusa a acompanhar
as novas manifestações
culturais, ou que se opõe ao
progresso.

re.trós sm. Fio para costura;
cilindro enrolado com retrós;
carretel de linha.
re.tros.pec.ti.va sf.
Retrospecto.

re.tros.pec.to sm. Vista de
olhos para o passado.

re.tro.ver.ter vt. Fazer voltar
para trás.

re.tro.vi.sor adj. e sm. Diz-se
de, ou o espelho colocado
nos veículos para dar
visibilidade traseira a quem
dirige.
re.tru.car vt. Replicar.
re.tum.bar vi. Ecoar.

réu sm. O criminoso.

reu.ma.tis.mo sm. Afecção
dolorosa nos músculos, nas
articulações, etc.
re.u.ni.ão sf. Sessão;
assembleia.

re.van.che sf. Desforra;
despique; vingança; a vez
ou o turno do que recobra
qualquer posição perdida.

re.van.chis.mo sm. Tendência
obstinada para a desforra,
especialmente de natureza
política.

re.ve.la.ção sf. Inspiração
divina; conhecimento;
divulgação; processo químico
que transforma a imagem
latente da fotografia em
imagem visível.
re.ve.lar vt. Descobrir;
denunciar; indicar; mostrar;
fazer aparecer imagem
fotográfica sob a ação de
agentes químicos.
re.ve.li.a sf. Qualidade ou
condição de revel; falta de
comparecimento em juízo,
apesar de haver citação;
insubordinação; à revelia:
a contragosto de alguém;
sem conhecimento ou
comparecimento do réu.

re.ven.der vt. Tornar a vender.

re.ver vt. Tornar a ver; emendar
(provas).
re.ver.be.rar vt. Refletir (luz
ou calor).

re.vér.be.ro sm. Resplendor.

re.ver.de.cer vt. Tornar verde.

re.ve.rên.cia sf. Respeito;
cumprimento respeitoso.
re.ve.ren.ci.ar vt. Venerar.
re.ve.ren.do sm. Padre.
re.ve.ri.fi.car vt. Conferir.
re.ver.são sf. Volta ao primeiro
estado.
re.ver.so sm. Lado oposto ao
principal.
re.ver.ter v. rel. Redundar;
voltar ao ponto de partida.
re.vés sm. Fatalidade,
insucesso.
re.ves.tir vt. Cobrir.

re.ve.za.men.to sm. Ato ou
efeito de revezar.
re.ve.zar vt. Substituir
alternadamente.
re.vi.dar vt. Retrucar.

re.vi.de sm. Ato ou efeito de
revidar, replicar.

re.vi.go.rar vt. Dar novo vigor a;
robustecer.
re.vi.rar vt. Voltar ao avesso;
mudar; volver.

re.vi.ra.vol.ta sf. Ato ou efeito
de revirar; giro sobre si
mesmo; viravolta.

re.vi.são sf. Ato ou efeito de
rever; novo exame; ação de
revisar.
re.vi.sar vt. Rever; corrigir.

re.vi.si.o.nis.mo sm. Doutrina
que defende a revisão da
constituição de um país, de
uma doutrina política, etc.;
tendência para a revisão de
antigos valores literários ou
artísticos.

re.vi.sor sm. Aquele que
compara as provas de
composição com os originais
(livros, revistas, jornais, etc.)
e as corrige.

R

re.vis.ta sf. Peça teatral;
publicação periódica;
inspeção minuciosa.

re.vis.tar vt. Examinar; dar
buscas.
re.vis.to adj. Corrigido.

re.vi.ver vi. Ressuscitar;
recordar.

re.vo.a.da sf. Ato ou efeito de
revoar.
re.vo.ar vi. Voar voltando
ao ponto de partida, em
circunvoluções rápidas.

re.vo.car vt. Chamar para trás.
re.vo.ga.ção sf. Anulação.
re.vo.gar vt. Tornar nulo, sem
efeito; fazer que deixe de
vigorar.
re.vo.gá.vel adj. Que se pode
revogar, desfazer.
re.vol.ta sf. Desordem; motim;
indignação.
re.vol.ta.do adj. Indignado.
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revoltante

re.vol.tan.te adj. Repulsivo; que
indigna.
re.vol.tar vt. Sublevar;
insurrecionar; indignar.

R

re.vo.lu.ção sf. Ato ou efeito
de remexer ou revolucionar;
rebelião armada; revolta;
transformação radical e,
geralmente, violenta, de
uma estrutura política,
econômica e social; qualquer
transformação violenta
da forma de um governo;
transformação radical
dos conceitos artísticos
ou científicos dominantes
numa determinada época;
perturbação; agitação;
Revolução industrial:
mudança ocorrida na
indústria, a partir do séc.
XIX, quando os meios
de produção, até então
dispersos, e baseados
na cooperação individual,
passaram a se concentrar
em grandes fábricas,
ocasionando profundas
transformações sociais e
econômicas.

re.vo.lu.ci.o.nar vt. Excitar à
revolução; instigar à revolta;
revoltar; mexer de baixo para
cima; agitar moralmente;
perturbar; causar grande
mudança; transformar; agitar;
insubordinar(-se).

• rixa

ri.a.cho sm. Rio pequeno.
ri.ba sf. Ribanceira.

ri.bal.ta sf. Série de luzes à
frente do palco.
ri.ban.cei.ra sf. Margem
elevada de rio.

ri.bei.ro sm. Corrente de água
estreita e pouco extensa;
regato.
ri.bom.bo sm. Estrondo do
trovão; estampido.

rí.ci.no sm. Planta de cuja
semente se extrai o óleo de
rícino; mamona.

ri.co adj. Que tem posses; fértil.
ri.co.ta sf. Queijo que se
prepara com a coalhada do
leite fervido.

ric.to sm. Abertura da boca; riso
sarcástico.
ri.den.te adj. Que ri; satisfeito;
vicejante.

ri.di.cu.la.ri.zar vt. Escarnecer
de; tornar ridículo.

ri.dí.cu.lo adj. Irrisório; caricato;
insignificante.
ri.fa sf. Espécie de loteria,
sorteio, em que os prêmios
são objetos e não dinheiro.
ri.fão sm. Provérbio, adágio.
ri.far vt. Sortear.

ri.fle sm. Arma de fogo de
repetição; carabina.

re.vo.lu.ci.o.ná.rio sm. Aquele
que provoca revoluções.

ri.gi.dez sf. Qualidade de rígido;
aspereza.

re.vol.ver vt. Agitar; misturar.

ri.gor sm. Rigidez; dureza;
exatidão

re.vo.lu.te.ar vi. Esvoaçar.

re.vól.ver sm. Arma de fogo.

re.vul.são sf. med. Irritação
local provocada para fazer
cessar um estado congestivo
ou inflamatório.
re.za sf. Oração.

re.za.dor sm. Curandeiro.
re.zar vt. Orar.

Rh sm. Símbolo do ródio;
abreviatura de fator Rh,
antígeno responsável por
acidentes hemolíticos, em
geral durante o período de
gravidez e nas transfusões
de sangue.

rí.gi.do adj. Teso; rijo; hirto.

ri.jo adj. Duro; teso; severo.

ri.lhar vt. Roer (objeto duro);
ranger (os dentes).

rim sm. Cada um dos órgãos
excretores da urina.

ri.ma sf. Consonância de sons;
montão; pl. versos.

ri.mar vi. Formar rima; versejar;
vt. convir.

rí.mel sm. Cosmético utilizado,
com um pequeno pincel, no
alongamento dos cílios.
rin.cão sm. Recanto.

rin.char vi. Relinchar.

rin.cho sm. Voz do cavalo.

rin.gue sm. Estrado quadrado,
alto e cercado de cordas,
apropriado para lutas de
boxe, jiu-jítsu, luta livre e
outras.

rin.que sm. Pista de patinação.
ri.o sm. Curso de água; fig.
grande quantidade.

ri.pa sf. Pedaço de madeira
estreito e comprido.

ri.pa.men.to sm. Ato de ripar.
ri.par vt. Pregar ripas em.

ri.que.za sf. Abundância;
fertilidade; magnificência.

rir vi. e p. Manifestação do riso
por contração dos músculos
da face; emitir o riso; dar
gargalhada.
ri.sa.da sf. Riso; gargalhada.
ris.ca sf. Traço.

ris.car vt. Fazer traços em;
traçar; fig. expulsar.
ris.co sm. Traçado; perigo.
ri.sí.vel adj. Ridículo.
ri.so.nho adj. Alegre.
ri.so.ta sf. Galhofa.

ri.so.to sm. Prato de origem
italiana, feito com arroz
arbóreo cozido lentamente
em caldo de carne ou vinho
branco e acrescido de frutos
do mar, carnes ou cogumelos,
manteiga e queijo parmesão
ralado.
rís.pi.do adj. Áspero; severo.

ris.so.le sm. Pastel de massa
cozida, recheado de carne ou
queijo, passado em clara de
ovo, farinha de rosca e frito.
rit.ma.do adj. Que tem ritmo.
rít.mi.co adj. Em que há ritmo.
rit.mo sm. Cadência.
ri.to sm. Conjunto de
cerimônias religiosas; culto.
ri.tu.al adj. Relativo a ritos.
ri.tu.a.lis.mo sm. Conjunto de
ritos; apego a cerimônias.
ri.val adj. e s2g. Competidor.
ri.va.li.zar vt. Competir.
ri.xa sf. Contenda; briga;
desordem; motim; revolta;
discórdia; desavença;
disputa; rolo; conflito em
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rixar

que se envolvem numerosas
pessoas; confusão; luta
entre duas ou mais pessoas,
acompanhada de vias de fato
ou violências recíprocas.
ri.xar vt. Ter rixas com alguém;
brigar; contender.
ri.xo.so adj. Desordeiro.
ri.zi.cul.tu.ra sf. Cultura do
arroz.
ri.zo.ma sm. Caule subterrâneo.
RJ Sigla do estado do Rio de
Janeiro.
RN Sigla do estado do Rio
Grande do Norte.
RO Sigla do estado de
Rondônia.
ro.ba.lo sm. Certo peixe de
carne muito apreciada.
ro.be sm. Trajes para uso
caseiro, usado sobre o pijama
ou a roupa debaixo
ro.ble sm. Carvalho.
ro.ble.do sm. Mata de robles,
de carvalhos.
ro.bô sm. Mecanismo
automático, em geral com
aspecto semelhante ao de
um homem, e que realiza
trabalhos e movimentos
tipicamente humanos; fig.
pessoa que se comporta
como robô, que executa
ordens sem pensar.
ro.bus.te.cer vt. Tornar robusto.
ro.bus.tez sf. Vigor.
ro.bus.to adj. Vigoroso.
ro.ca sf. Cana ou vara onde se
enrola o fio para tecer.
ro.ça sf. Terra de lavoura.
ro.ça.do sm. Clareira entre
o mato.
ro.ça.gar vt. Roçar pelo chão;
passar de leve.
ro.cam.bo.le sm. Bolo, salgado
ou doce, recheado e enrolado
sobre si mesmo.
ro.çar vt. Cortar; derrubar; tocar
levemente.
ro.cei.ro sm. Homem que vive
na roça.
ro.cha sf. Grande massa
compacta de pedra.
ro.che.do sm. Rocha alta à
beira do mar; penhasco.

• roldão

ro.cho.so adj. Coberto de
rochas; penhascoso.
ro.ci.ar vt. Orvalhar.
ro.cim sm. Cavalo pequeno,
fraco.
ro.ci.o sm. Orvalho.
rock sm. Forma reduzida de
rock-and-roll.
rock-and-roll sm. ingl. Dança
muito movimentada, de
origem norte-americana,
surgida na década de 50,
tendo por base a música
de jazz em compasso
quaternário; a música que
acompanha essa dança.
ro.co.có sm. Estilo artístico
do séc. XVIII, inspirado
no barroco italiano e na
tendência decorativa
francesa que acentuava as
composições assimétricas, as
formas com muitos contornos
e sinuosas; adj. relativo ao
rococó; fig. rebuscado, de
mau gosto.
ro.da sf. Volta; circunferência;
giro; agrupamento de
pessoas.
ro.da.da sf. Giro completo de
roda; cada uma das vezes
em que são servidas bebidas
em uma mesa; conjunto de
partidas de um campeonato.
ro.dan.te adj. Que roda.
ro.da.pé sm. Artigo ou folhetim
de jornal na margem inferior
da folha; cinta protetora, em
geral de madeira, na parte
inferior das paredes.
ro.da-vi.va sf. Movimento
incessante.
ro.de.ar vt. Circundar.
ro.dei.o sm. Ação ou efeito de
rodear; rodeamento; artifício
de linguagem empregado
para tratar de um assunto de
modo indireto; circunlóquio;
perífrase; evasiva;
subterfúgio; competição
esportiva que consiste em um
indivíduo montar um touro
ou um cavalo sem doma,
e tentar manter-se sobre a
sela por pelo menos nove
segundos; ação de reunir
o gado para marcação,
curativos, contagem, etc.

ro.de.la sf. Roda pequena.
ro.di.lha ou ro.di.lho sm.
Trapo; rosca de pano
colocada na cabeça para
apoiar uma carga pesada.
ro.dí.zio sm. Pequena
roda metálica nos pés de
móveis, pianos, etc., para
deslocá-los com facilidade;
revezamento em trabalhos e
funções; sistema de certos
restaurantes, em geral
churrascarias, em que são
servidos, por um preço fixo,
vários pratos.
ro.do.pi.ar vi. Girar muito.
ro.do.pi.o sm. Ato ou efeito de
rodopiar, girar.
ro.do.vi.a sf. Estrada de
rodagem.
ro.do.vi.á.rio adj. Relativo a
rodovia.
ro.er vt. Cortar com os
dentes, de modo contínuo,
aos pouquinhos; corroer;
carcomer.
ro.gar vt. Suplicar.
ro.go sm. Prece.
ro.jão sm. Ação ou efeito de
rojar, arremessar; espécie
de foguete pirotécnico; som
produzido por esse foguete
quando estoura.
ro.jar vt. Arrastar; arrojar;
lançar; arremessar; ativar;
tocar de leve; arrastar pelo
chão; rastejar; andar a custo.
ro.jo sm. Ato ou efeito de rojar;
arrastamento.
rol sm. Relação; lista.

R

ro.la.gem sf. Ato ou efeito de
rolar; adiamento da quitação
de uma dívida.
ro.la.men.to sm. Rolagem;
mecanismo que diminui o
atrito e facilita o movimento
de rotação de outra peça;
fluxo de tráfego.

ro.lar vt. Fazer girar; rodar;
fazer alguma coisa avançar,
dando voltas sobre si mesma;
vi. avançar, girando sobre seu
próprio corpo.
rol.da.na sf. Maquinismo com
uma roda; polia.
rol.dão sm. Confusão.
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roleta

ro.le.ta sf. Espécie de jogo
de azar.

ro.le.ta-rus.sa sf.
Demonstração insensata de
coragem que consiste em
colocar apenas uma bala no
tambor de um revólver, girá-lo
e puxar o gatilho contra si
próprio, correndo o risco
de ser atingido, caso fique
posicionada a tal bala.
ro.lha sf. Peça de cortiça, de
vidro, etc., em geral redonda,
para vedar gargalos de
garrafas, frascos, etc.
ro.li.ço adj. Redondo.

ro.li.mã sm. Rolamento;
mecanismo que facilita o
movimento de rotação de
outra peça; pequeno carro de
madeira, que consiste numa
tábua montada sobre rolimãs.
ro.lo sm. Grande cilindro
metálico; confusão.

R

ROM inform. Circuito eletrônico
em que as informações
pode ser gravadas apenas
uma vez, normalmente pelo
fabricante, e que as retém
mesmo quando o circuito está
desenergizado.
ro.lo.tê sm. Viés costurado;
adorno, ou acabamento,
ou alça.

ro.mã sf. Fruto comestível da
romãzeira.
ro.man.ça sf. Canção de
assunto histórico.

ro.man.ce sm. Narrativa
dos atos e sentimentos de
personagens imaginários;
aventura amorosa.

ro.man.ce.ar vi. Inventar
histórias; escrever romances.
ro.man.ce-ri.o sm. Romance
muito longo, com numerosos
personagens, às vezes das
mesmas famílias, em várias
gerações.
ro.man.cis.ta s2g. Autor de
romances; novelista.
ro.ma.nes.co adj. Que tem
o caráter do romance;
fantasioso.

ro.mân.ti.co adj. Fantasioso;
devaneador; poético.

• rota

ro.man.tis.mo sm. Importante
movimento literário que, no
princípio do séc. XIX, propôs
o abandono das regras de
composição e estilo dos
autores clássicos, pelo
lirismo e pelo predomínio da
sensibilidade e da imaginação
sobre a razão; escola estética
surgida, paralelamente ao
Romantismo literário, como
reação ao Classicismo
e ao Neoclassicismo, e
que se caracterizou pelo
subjetivismo, pela liberdade
de assuntos, de composição,
de colorido, etc., como meios
de expressão de sentimentos
e estados de alma; qualidade
e caráter do que é romântico
ou romanesco.

ro.sá.cea sf. Ornamento
arquitetônico em forma de
rosa; grande vitral semelhante
a esse ornato.

rom.bo sm. Abertura; losango;
desfalque; adj. que não é
aguçado.

ros.bi.fe sm. Peça de carne
bovina, de forma alongada,
cortada, em geral, do filé ou
da alcatra, frita ou salteada
na panela ou assada ao
forno, de modo que a parte
externa fique bem tostada
e a interior mais ou menos
sangrenta, e que é servida
em fatias.

ro.ma.ri.a sf. Peregrinação
religiosa; multidão.

ro.mei.ro sm. Peregrino.

ro.meu-e-ju.li.e.ta sm. bras.
Queijo com goiabada,
servidos como sobremesa.

rom.per vt. Partir; rasgar; abrir;
arrombar; quebrar.
ron.car vi. Ressonar; dormir;
emitir som áspero e
cavernoso.
ron.cei.ro adj. Vagaroso.

ron.co sm. Som cavernoso e
áspero; fanfarronada.

ron.da sf. Exame ou inspeção.

ron.dar ou ron.de.ar vt. Fazer a
ronda a; vigiar.
ro.nha sf. pop. Malícia; manha;
astúcia.
ron.rom sm. Rumor contínuo
provocado pela traqueia do
gato, comumente quando
descansa.

ro.que sm. Antigo nome da
torre do xadrez; ritmo popular
de origem norte-americana.
ror sm. pop. Grande porção.
ro.re.jan.te adj. Que roreja.
ro.re.jar vt. Borrifar.

ró.ri.do adj. Róscido.

ro.sa sf. Flor ornamental; adj.
róseo.

ro.sa-cruz sf. O sétimo e último
grau ou quarta ordem do
rito maçônico francês, que
tem por símbolos principais
o pelicano, a cruz e a rosa;
seita de iluminados na
Alemanha, no séc. XVII; sm.
maçom que atingiu o grau de
rosa-cruz.

ro.sa-dos-ven.tos sf. Mostrador
da agulha de marear, ou da
agulha de navegação, onde
aparecem marcados os
pontos cardeais e os pontos
colaterais.
ro.sá.rio sm. Conjunto de
contas para devoção; fig.
série numerosa de coisas.

ros.ca sf. Volta em espiral num
objeto qualquer.
rós.ci.do adj. Orvalhado.

ró.seo adj. Rosado.
ro.se.ta sf. A roda dentada de
espora.
ros.na.dor adj. Que rosna.
ros.nar vt. Murmurar; vi.
resmungar; sm. voz surda
do cão.
ros.que.ar vt. Atarraxar;
aparafusar.
ros.qui.nha sf. ou ros.qui.lho
sm. Biscoito retorcido.
ros.si.o sm. Terreiro espaçoso.

ros.to sm. Cara; fisionomia;
semblante; frente.
ros.tra.do adj. Que tem focinho
ou bico.
ros.tro sm. Bico de aves.
ro.ta sf. Itinerário para se ir de
um lugar a outro, espec. em
viagens aéreas ou marítimas;
rumo; direção.
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rotação

ro.ta.ção sf. Movimento
giratório.
ro.tá.ceo adj. Que tem forma
de roda.
ro.tan.te adj. Que roda.
ro.tar vi. Girar.
ro.ta.ti.va sf. Máquina de
imprimir.
ro.ta.ti.vo adj. Que faz rodar;
que procede por turnos, por
revezamento.
ro.te.ar vt. Arrotear; vi. marear.
ro.tei.ro sm. Descrição
informativa de um caminho
que deve ser percorrido;
itinerário; programa, plano
a ser seguido na exposição
de um assunto, num estudo,
numa tarefa a cumprir; texto
que descreve os cenários e
a participação dos atores em
peças, filmes e programas
de televisão e rádio; norma;
regulamento.
ro.ti.na sf. Caminho já
trilhado e conhecido; prática
costumeira; praxe; monotonia.
ro.tis.se.ri.a sf. Casa comercial
onde são vendidos frios,
queijos, salgadinhos e outros
alimentos prontos.
ro.to adj. Que se rompeu;
esfarrapado; sm. maltrapilho.
ró.tu.la sf. Osso da articulação
do joelho.
ro.tu.lar vt. Colocar rótulo em;
adj. relativo à rótula.

ró.tu.lo sm. Etiqueta colocada
nas embalagens e frascos,
com nome, marca e outras
indicações sobre o produto;
título; denominação.

ro.tun.da sf. Praça ou largo de
forma circular.

ro.tun.do adj. Redondo; gordo;
obeso.

rou.ba.lhei.ra sf. fam. Roubo
importante e escandaloso,
sobretudo de dinheiro público.
rou.bar vt. Furtar; apropriar-se
fraudulentamente de.
rou.co adj. Roufenho.

rou.cu.ra sf. Rouquidão.

rou.fe.nho adj. Fanhoso;
rouquenho; anasalado.

• ruivo

rou.pa sf. Todas as peças de
vestuário para cobertura ou
agasalho.

rou.pa.gem sf. Conjunto de
roupas; rouparia; aparências.
rou.pão sm. Peça de vestuário
que se usa após o banho
ou sauna.
rou.pa.ri.a sf. Quantidade
de roupas; lugar onde se
guardam ou vendem roupas.
rou.pe.ta sf. Batina.

rou.que.jar vi. Emitir sons
roucos; rugir.
rou.que.nho adj. Rouco;
fanhoso; anasalado.

rou.qui.ce ou rou.qui.dão sf.
Embaraço no órgão da voz.
rou.qui.do sm. Rouquidão.

rou.xi.nol sm. Pássaro canoro
europeu; fig. pessoa que
canta muito bem.
ro.xe.ar vt. Arroxear.

ro.xo adj. Que tem cor entre
rubro e violáceo; sm. a cor
roxa.

RR Sigla do estado de Roraima.
RS Sigla do estado do Rio
Grande do Sul.

ru.a sf. Via de acesso numa
povoação; interj. suma-se.
ru.an.ça sf. Arruaça.

ru.ão sm. Plebeu; truão.

ru.be.fa.ção sf. Vermelhidão
da pele.
rú.beo adj. Rubro.

ru.bi ou ru.bim sm. Pedra
preciosa; cor muito vermelha.
ru.bi.á.cea sf. Família de
plantas a que pertencem o
cafeeiro, a quina, etc.

ru.bi.cão el. sm. us. na
expressão atravessar o
Rubicão: tomar uma decisão
temerária, enfrentando as
consequências.
ru.bi.cun.do adj. Vermelho.
rú.bi.do adj. Afogueado.

ru.bi.fi.car vt. Tornar rubro.

ru.blo sm. Unidade monetária
básica e moeda da ex-URSS.
ru.bor sm. Cor vermelha; fig.
pudor; vergonha.

ru.bo.ri.zar vt. Tornar rubro;
vp. corar.
ru.bri.ca sf. Nota; firma ou
assinatura abreviada.

ru.bri.car vt. Pôr rubrica em.
ru.bro adj. Muito vermelho.

ru.ço adj. Pardacento; grisalho.
ru.de adj. Grosseiro.

ru.dez ou ru.de.za sf.
Indelicadeza; maus modos.
ru.di.men.tar adj. Elementar.
ru.di.men.to sm. Elemento
inicial; primeiras noções.
ru.ei.ro adj. De rua.

ru.e.la sf. Viela.

ru.far vt. Tocar, dando rufos.
ru.fi.ão sm. Alcoviteiro;
explorador de mulheres.

ru.flar vi. Agitar (as asas) para
levantar voo.
ru.fo sm. Toque do tambor;
franzido; prega.
ru.ga sf. Prega na pele.
ru.gar vt. Enrugar.

rúg.bi sm. Esporte inventado
em 1823 no Colégio Rugby,
na Inglaterra, praticado por
duas equipes de quinze
jogadores, com uma bola
oval.

R

ru.ge sm. Cosmético em pó
ou em pasta, de tonalidade
variando entre o rosa e o
vermelho, usado para colorir
as maçãs do rosto.

ru.ge-ru.ge sm. ant. Ruído
produzido por saias que
roçam o chão; rugido;
confusão; desordem; barulho.
ru.gi.do sm. Voz de leão.
ru.gir vi. Soltar rugidos.

ru.go.so adj. Engelhado.

ru.í.do sm. Rumor; barulho.

rui.do.so adj. Que faz ruído.
ru.im adj. Mau; inútil.

ru.in.da.de sf. Qualidade de
ruim, mau.
ru.i.no.so adj. Que está em
ruína; nocivo.
ru.ir sf. Desmoronar-se.

rui.vo adj. Louro-avermelhado.
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rulê

ru.lê adj. Diz-se de gola alta,
dupla, revirada ou enrolada
sobre si mesma, feita de
tecido enviesado ou em
tecido de malha, para que
fique rente ao pescoço.
rum sm. Espécie de aguardente
obtida pela fermentação e
destilação do melaço de
cana-de-açúcar.
ru.ma sf. Rima; pilha; montão.
ru.mar vt. Pôr (uma
embarcação) em rumo; vi.
dirigir-se.
ru.me ou rú.men sm. Pança.
ru.mi.na.ção sf. Ato ou efeito
de ruminar.
ru.mi.nan.te adj. Que rumina;
sm. pl. subordem de
mamíferos, a que pertencem
o boi, a cabra, etc.
ru.mi.nar vt. Tornar a mastigar;
refletir.
ru.mo sm. Direção; caminho.

• ruvinhoso

ru.mor sm. Murmúrio de vozes;
fama; boato.
ru.mo.re.jar vt. Produzir rumor.
ru.mo.ro.so adj. Ruidoso.
ru.pes.tre adj. Relativo a
rochedo; gravada (inscrição)
em rochedo.
rúp.til adj. Quebradiço.
rup.tu.ra sf. Hérnia; fratura;
interrupção; rompimento.
ru.ral adj. Agrícola.
ru.ra.lis.mo sm. Predomínio
do campo, da agricultura,
em relação à cidade ou à
indústria.
ru.rí.co.la adj. Agricultor.
rus.ga sf. Barulho; desordem;
rixa.
rush sm. Grande afluência
de veículos; tráfego muito
intenso, em uma direção
determinada; intenso
movimento coletivo

que visa alcançar uma
finalidade; corrida; esforço
final e impetuoso com que
um concorrente procura
ultrapassar os seus
competidores.

rus.ti.car vi. Viver no campo.

rus.ti.ci.da.de sf. Incivilidade.
rús.ti.co adj. Rural; rude;
grosseiro.

ru.ti.la.ção sf. Ato de rutilar.

ru.ti.lân.cia sf. Qualidade de
rutilante, brilhante.

ru.ti.lan.te adj. Muito brilhante;
reluzente.

ru.ti.lar vt. Tornar rútilo ou muito
brilhante.
rú.ti.lo adj. Rutilante; brilhante.
ru.vi.nho.so adj. Que tem
caruncho ou ferrugem;
carcomido; fig. malhumorado.

R
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