s sm. Décima nona letra do
alfabeto.

sã adj. Forma feminina de são.

sa.bá sm. O mesmo que
sábado; descanso religioso
que, segundo a lei mosaica,
os judeus devem observar
no sábado, por ser o
dia consagrado a Deus;
conciliábulo de bruxos e
bruxas, que, segundo a
superstição medieval, reuniase no sábado, à meia-noite,
sob a presidência do Diabo.
sá.ba.do sm. Sétimo dia
da semana começada no
domingo.

sa.bão sm. Composto que
resulta da ação da soda ou
da potassa sobre os corpos
gordurosos; fam. repreensão;
descompostura.
sa.ba.ti.na sf. Recapitulação
das lições dadas num
certo período letivo; tese,
discussão; prova.

sa.ba.ti.nar vt. Recapitular;
arguir ou argumentar; discutir
minuciosamente; submeter
a prova.
sa.be.dor adj. e sm. Erudito.

sa.be.do.ri.a sf. Saber;
grande quantidade de
conhecimentos; erudição;
conhecimentos filosóficos
e científicos; totalidade dos
conhecimentos adquiridos;
aplicação inteligente dos
conhecimentos; conduta
orientada de acordo com o
conhecimento daquilo que
é verdadeiro e justo; juízo,
prudência, bom senso, razão,
retidão.
sa.ber vt. Estar informado de;
conhecer; estar habilitado
para; ser capaz de distinguir

S
ou de dizer; compreender,
poder explicar; possuir
conhecimentos amplos; ter
conhecimento prático de algo;
estar capacitado para; ter de
cor; sm. erudição.
sa.bi.á sm. Designação comum
a certo pássaros canoro da
família do turdídeos.
sa.bi.chão adj. e sm. Que,
ou aquele que alardeia
sabedoria.
sá.bio adj. Erudito; perito; sm.
homem sábio.
sa.bo.a.ri.a sf. Lugar onde se
fabrica, vende ou guarda
sabão.
sa.bo.ne.te sm. Pedaço de
sabão fino, aromatizado.
sa.bor sm. Gosto; índole.
sa.bo.re.ar vt. Comer devagar,
com gosto.
sa.bo.ro.so adj. Gostoso;
agradável; apetitoso.
sa.bo.ta.gem sf. Ato ou
efeito de sabotar; crime
que consiste na invasão ou
ocupação de estabelecimento
industrial, comercial ou
agrícola, para impedir ou
dificultar o curso normal
do trabalho ou, com esse
mesmo fim, danificar o
estabelecimento, as coisas
que nele existem, ou delas
dispor.
sa.bo.tar vt. Danificar algo
propositalmente, para se
vingar; dificultar, prejudicar o
andamento.
sa.bre sm. Espada curta.
sa.bu.go sm. Espiga de milho.
sa.bu.jar vt. Bajular.
sa.bu.ji.ce sf. Servilismo.
sa.bu.jo sm. Cão de caça.
sa.bu.lo.so adj. Areento.

sa.ca sf. Grande saco.
sa.ca.da sf. Ato ou efeito de
sacar; balcão de janela que
ressalta do alinhamento da
parede.
sa.ca.do adj. Que se sacou;
cobrado; tirado para fora;
extraído; sm. indivíduo contra
quem se passou uma letra
de câmbio.
sa.ca.dor adj. Que saca; sm.
aquele que saca; aquele que
saca uma letra de câmbio.
sa.car vt. Retirar, puxando;
fazer sair; extrair; arrancar;
emitir ordem de pagamento
contra outrem; retirar
dinheiro; gír. entender.
sa.ca.ri.a sf. Porção de sacos.
sa.ça.ri.car vi. Balançar o
corpo, andando ou dançando;
rebolar; divertir-se.
sa.ça.ri.co sm. Ato de
saçaricar; pessoa em cuja
companhia alguém se diverte.
sa.ca.rí.deo adj. Semelhante ao
açúcar; sm. glucídio.
sa.ca.ri.na sf. Açúcar extraído
do alcatrão de hulha e próprio
para diabéticos.
sa.ca.ri.no adj. De açúcar.
sa.ca-ro.lhas sm. 2n.
Instrumento para sacar
rolhas.
sa.ca.ro.se sf. Açúcar de cana.
sa.cer.do.te sm. O que
trata oficialmente das
coisas sagradas e dos
negócios religiosos; clérigo
que recebeu a ordem
do presbiterado; padre,
presbítero; aquele que se
devota de corpo e alma
a uma causa; aquele que
exerce com amor e devoção
uma profissão; feiticeiro que
dirige as sessões de magia.
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sa.cer.do.ti.sa sf. ant. Mulher
que nos cultos pagãos
exercia as funções de
sacerdote.
sa.char vt. Cavar com o sacho.
sa.chê sm. Saquinho de pano
cheio de ervas aromáticas,
usado para perfumar roupas.
sa.cho sm. Espécie de pequena
enxada.
sa.ci-pe.re.rê sm. Uma das
entidades fantásticas do
Brasil, negrinho de uma só
perna, de cachimbo e com
chapéu vermelho (fonte,
esse último, de seus poderes
mágicos) e que, de acordo
com a crença popular,
persegue os viajantes ou lhes
arma cilada pelo caminho.
sa.ci.ar vt. Matar a fome ou a
sede (comendo ou bebendo);
encher; fartar; satisfazer.
sa.ci.e.da.de sf. Satisfação do
apetite; fastio.
sa.co.la sf. Alforje.
sa.co.le.jar vt. Agitar repetidas
vezes; vascolejar.
sa.cra.men.tar vt. Dar a
extrema-unção; sagrar;
formalizar.
sa.cra.men.to sm. Juramento;
consagração; eucaristia.
sa.crá.rio sm. Lugar onde se
guardam coisas sagradas.
sa.cri.fi.car vt. Imolar; oferecer
em holocausto; tornar vítima
de um fim que se tem em
vista; vitimar; prejudicar, lesar,
danificar.
sa.cri.fí.cio sm. Ato ou efeito de
sacrificar(-se); renúncia em
favor de outrem; holocausto.
sa.cri.lé.gio sm. Profanação.
sa.crí.le.go adj. Que cometeu
sacrilégio; profanador.
sa.cris.tão sm. Homem
incumbido do arranjo e
guarda da sacristia ou de
uma igreja.
sa.cris.ti.a sf. Compartimento
contíguo à igreja para guarda
de paramentos, etc.
sa.cro adj. Sagrado.
sa.cros.san.to adj. Sagrado
e santo; reconhecido como
sacrado; inviolável.

• salífero

sa.cu.dir vt. Agitar fortemente;
abalar.
sa.di.o adj. Que tem boa saúde;
saudável.
sa.dis.mo sm. Prazer com o
sofrimento alheio.
sa.fa.de.za sf. Coisa imoral.
sa.fa.do adj. Gasto pelo
uso; apagado; pop.
desavergonhado; imoral;
bras. gír. indignado, danado
da vida; travesso; traquinas;
sm. indivíduo safado.
sa.far vt. Tirar, puxando;
extrair; furtar, surrupiar;
desembaraçar; livrar salvar;
vp. escapulir; esquivar-se.
sa.fá.ri sm. Expedição de caça,
especialmente na selva
africana.
sá.fa.ro adj. Estéril; agreste.
sa.fi.ra sf. Pedra preciosa cuja
cor varia do azul-claro ao
azul-escuro; a cor azul.
sa.fra sf. Colheita.
sa.ga.ci.da.de sf. Perspicácia;
finura; astúcia.
sa.gaz adj. Perspicaz; astuto.
sa.gi.nar vt. Tornar gordo;
cevar.
sa.gi.ta.do adj. Que tem forma
de seta.
sa.gra.ção sf. Ato ou efeito de
sagrar.
sa.gra.do adj. Que se sagrou
ou recebeu a consagração;
sacro; santo; concernente
às coisas divinas; inviolável;
venerável; puro;.
sa.grar vt. Consagrar; benzer;
santificar.
sa.gu sm. Substância que
contém amido; extraída de
uma espécie de palmeira.
sa.guão sm. Pátio no interior de
um edifício.
sai.a sf. Parte do vestuário
tipicamente feminino.
sai.brão sm. Terreno argiloso
e areento.
sai.bro sm. Mistura de argila
e areia.
sa.í.da sf. Ação ou efeito de
sair; o lugar por onde se sai.
sai.o.te sm. Saia curta; anágua.

sa.ir vt. c. Passar para fora;
afastar-se; partir; vt. fugir;
afastar-se; desembaraçar-se;
demitir-sesobressair; desligarse; proceder; provir; caber em
sorte; parecer-se; puxar.

sal sm. Cloreto de sódio; fig.
graça, chiste.

sa.la sf. Compartimento da casa
destinado a receber visitas,
fazer refeições, jogos, etc.
sa.la.da sf. Prato de legumes
temperado com molhos
diversos.

sa.la.ma.le.que sm. pop.
Cortesia ou cumprimento em
que há exagero ou afetação.
sa.la.me sm. Espécie de paio.
sa.lão sm. Grande sala.

sa.lá.rio sm. Remuneração,
normalmente em dinheiro,
devida pelo empregador,
por serviços prestados pelo
empregado; recompensa de
serviços.
sal.dar vt. Liquidar contas.

sal.do sm. Diferença entre o
crédito e o débito ou entre
o ativo e o passivo; sobra;
resto; resto de sortimento
de mercadoria, que os
negociantes vendem em
liquidação.

sa.lei.ro sm. Vasilha para sal.

sa.le.ta sf. Pequena sala.
sal.ga sf. Ato de salgar.

sal.ga.di.nho sm. Comestível
miúdo, como coxinha, pastel,
croquete, etc; sm. pl. essas
iguarias servidas como
aperitivo.
sal.gar vt. Temperar com sal.

sal.guei.ro sm. Nome comum a
muitas espécies de arbustos
ornamentais, entre as quais
o chorão.
sa.lí.co.la adj. Que produz sal.
sa.li.cul.tu.ra sf. Cultura das
salinas; produção artificial
de sal.

sa.li.ên.cia sf. Proeminência.

sa.li.en.te adj. Que sobressai,
notável; intrometido.
sa.lí.fe.ro adj. Que tem ou
produz sal.
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sa.li.na sf. Terreno para onde
se conduz a água do mar ou
de lago salgado para dela se
retirar o sal por evaporação.
sa.li.no adj. Que tem sal ou é
da natureza dele.
sa.li.tre sm. Nitrato de potássio
ou de sódio; nitro.
sa.li.va sf. Cuspo.
sa.li.var adj. Relativo a saliva;
vi. expelir saliva, cuspir.
sal.mão sm. Peixe dos
mares europeus, de
cor avermelhada; a cor
avermelhada do salmão; adj.
essa cor.
sal.mo sm. Cântico de louvor
a Deus.
sal.mou.ra sf. Água saturada
de sal marinho.
sa.lo.bro ou sa.lo.bre adj. Que
tem sabor de sal.
sal.pi.car vt. Salgar,
espalhando gotas salgadas
ou pedras de sal; manchar
com pingos ou salpicos.
sal.pi.co sm. Pingo de qualquer
líquido, que ressalta.
sal.sa sf. Planta usada em
temperos culinários.
sal.sa.par.ri.lha sf. Planta
cujas raízes têm emprego
medicinal.
sal.sei.ro sm. Barulho;
desordem.
sal.si.cha sf. Espécie de
linguiça delgada e curta, de
carne bovina.
sal.si.cha.ri.a sf.
Estabelecimento que fabrica
ou vende salsicha.
sal.ta.do adj. Saliente.
sal.tão sm. pop. Gafanhoto.
sal.tar vi. Dar salto; lançar-se
de um lugar para outro;
vencer uma distância; atirarse; passar por cima, pulando;
apear-se ou descer de um
salto; atravessar, pulando.
sal.te.a.do adj. Atacado de
improviso; assaltado; não
sucessivo; entremeado.
sal.te.a.dor sm. Ladrão de
estrada.
sal.te.ar vt. Atacar para roubar;
apanhar de surpresa; cozer
em fogo forte e com muita

• sangrento

gordura e sacudindo a
frigideira para não grudar o
alimento.
sal.tim.ban.co sm. Charlatão
de feira ou de circo; acrobata.
sal.ti.tar vi. Dar saltinhos
frequentes.
sal.to sm. Pulo; transição
rápida.
sa.lu.bre adj. Saudável; sadio.
sa.lu.tar adj. Bom, conveniente
para a saúde.
sal.va sf. Descarga de artilharia;
espécie de bandeja; ovação.
sal.va.dor sm. Aquele que
salva; Jesus Cristo.
sal.va.guar.dar vt. Pôr fora de
perigo; proteger.
sal.van.te prep. Exceto.
sal.var vt. Pôr a salvo; livrar da
morte ou do perigo; poupar;
vi. saudar com salvas de
artilharia; vp. escapar da
morte; curar-se; alcançar a
salvação eterna.
sal.va.to.ri.a.no adj. Relativo
à República de El Salvador,
América Central; sm.
Habitante ou natural da
República de El Salvador;
salvadorenho.
sal.ve-ra.i.nha sf. Oração
católica dedicada à Virgem
Maria, e que principia por
essas palavras.
sal.ve-se-quem-pu.der sm.
Situação de pânico ou de
grave perigo; corre-corre.
sal.vo adj. Livre de perigo
doença, etc; intacto;
ileso; livre de riscos; prep.
excetuado; exceto
sal.vo-con.du.to sm. Licença
escrita para alguém viajar
ou transitar livremente;
passaporte; privilégio;
prerrogativa; imunidade.
sa.mam.bai.a sf. Nome vulgar
de diversos fetos da família
das Maratiáceas e outras,
que são muito apreciadas
como plantas ornamentais.
sam.ba sm. Dança cantada, de
origem africana.
sam.ba-can.ção sm. Samba
cuja letra é sempre muito
sentimental e a melodia

mais lenta; adj. diz-se do
tipo de cueca cujo corte se
assemelha ao da bermuda.

sam.ba-en.re.do sm. Samba
composto para determinada
escola de samba cantar no
desfile carnavalesco.
sam.bar vi. Dançar o samba.

sam.bó.dro.mo sm. Local
onde desfilam as escolas de
samba.
sa.nar vt. Curar; sarar;
remediar.

sa.na.tó.rio sm.
Estabelecimento para
doentes.

sa.ná.vel adj. Que se pode
sanar, curar.

san.ção sf. Aprovação de
lei pelo chefe de Estado;
homologação; ratificação;
pena por infração à lei.

san.ci.o.nar vt. Aprovar (o
governo) uma lei; homologar;
ratificar; aplicar sanção
(penalidade); punir; multar.
san.dá.lia sf. Calçado
constituído de sola ligada
ao pé por meio de tiras ou
correias; chinela.
san.deu adj. e sm. Idiota.

S

san.di.ce sf. Insensatez.

san.du.í.che sm. Duas ou mais
fatias de pão intercaladas
por recheios diversos como
queijo, presunto, carne, ovos,
etc.; imprensadura de uma
(ou mais) pessoa ou coisa por
duas (ou mais) outras.

sa.ne.a.men.to sm. Ato ou
efeito de sanear.

sa.ne.ar vt. Tornar são,
saudável (um ambiente, uma
região); desinfetar, higienizar;
reparar; corrigir; remediar
(erro, deficiência, problema);
sanar.
san.fo.na sf. Instrumento
musical.

san.grar vt. Tirar sangue; verter
sangue de algum vaso ou
órgão; ferir; abrir um canal
por onde se escoa a água
de um reservatório; pop.
extorquir dinheiro.
san.gren.to adj. Cruento.
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san.gri.a sf. Sangue extraído
ou derramado; espécie de
refresco.
san.gue sm. Líquido espesso,
ordinariamente vermelho,
composto de plasma,
glóbulos vermelhos e glóbulos
brancos, que circula através
das veias e das artérias; fig.
geração; progenitura.
san.gue-fri.o sm. Calma;
fleuma; impassibilidade, frieza
ou presença de espírito em
face de situação perigosa,
angustiante, dolorosa, difícil.
san.guei.ra (ü ou qu) sf.
Grande porção de sangue
derramado.
san.gui.ná.rio (ü ou qu) adj.
Feroz.
san.guí.neo (ü ou qu) adj.
Relativo a sangue; que tem
cor de sangue.
sa.nha sf. Ira; fúria; rancor.
sa.ni.da.de sf. Salubridade.
sa.ni.tá.rio adj. Relativo à
saúde ou à higiene, em
especial a pública; água
clorada, usada como
produto de limpeza; relativo
a banheiro; sm. banheiro;
privada.
sa.ni.ta.ris.ta s2g. Técnico em
saúde pública; higienista.
sâns.cri.to sm. Antiga língua
sagrada da Índia.
san.sei adj. e s2g. O cidadão
brasileiro que os avós são
japoneses.
san.ta sf. Mulher que foi
canonizada.
san.tar.rão sm. Beato falso;
hipócrita.
san.tei.ro adj. Devoto.
san.ti.da.de sf. Qualidade de
que é santo; título do Papa.
san.ti.fi.car vt. Tornar santo;
canonizar.
san.tís.si.mo sm. Sacramento
da Eucaristia.
san.to adj. Sagrado; bemaventurado; sm. homem
canonizado.
san.tu.á.rio sm. Templo;
relicário; sacrário.

• sarrabulho

são adj. Que tem saúde; livre
de defeito físico ou doença;
completamente curado;
salubre, salutar, saudável;
que não está apodrecido ou
estragado; com as faculdade
intelectuais e morais intactas;
reto, justo; edificante.
sa.pa sf. Abertura de fossos.

sa.pa.ri.a sf. Porção de sapos.
sa.pa.ta sf. Sapato raso;
alicerce.

sa.pa.te.ar vi. Bater no chão
com o salto dos sapatos.

sa.pa.tei.ro sm. Fabricante ou
vendedor de calçados.

sa.pa.to sm. Calçado que cobre
só o pé.
sa.pe.ar vt. Observar, sem
tomar parte em.

sa.pe.ca sf. Ato de sapecar; adj.
diz-se de criança travessa.
sa.pe.car vt. Chamuscar; tostar;
surrar.
sá.pi.do adj. Saboroso.

sa.pi.ên.cia sf. Qualidade de
sapiente.

sa.pi.en.te adj. Sabedor; sábio.
sa.pi.nho sm. Pequeno
sapo; sm. pl. estomatite
micótica das crianças de
leite e pessoas debilitadas,
causada por fungos, e que
se caracteriza pela formação
de aftas.

sa.po sm. Anfíbio da ordem dos
anuros, que desenvolvem-se
na água e apresentam, na
fase adulta, hábitos terrestres,
voltando à água apenas na
fase de reprodução.
sa.po.ni.fi.car vt. Converter
em sabão.
sa.po.rí.fe.ro adj. Que tem
sabor.

sa.po.ta sf. Árvore de cujo látex
se fabrica o chiclete.

sa.quê sm. Bebida japonesa,
obtida pela fermentação
artificial do arroz, e servida,
em geral, quente.
sa.que sm. Ação ou efeito de
sacar, ou de saquear; título
de crédito emitido contra
alguém; ordem de pagamento

emitida contra outrem; ação
ou efeito de saquear; em
vôlei, tênis e outros jogos,
lançamento inicial da bola nas
várias jogadas.
sa.que.ar vt. Roubar; assolar.
sa.ra.ban.da sf. Dança;
censura; reprimenda.
sa.ra.co.te.ar vt. Mover com
desenvoltura e graça o corpo.
sa.ra.go.ça sf. Tecido de lã
escura.
sa.rai.va sf. Granizo; pedrisco.
sa.rai.va.da sf. Bátega de
saraiva.
sa.ram.po sm. Doença
infecciosa aguda causada por
vírus, altamente contagiosa,
e que apresenta exantema e
pode complicar-se.
sa.ra.pin.tar vt. Fazer pintas
variadas em.
sa.rar vt. Sanar; curar.
sa.rau sm. Concerto musical,
de noite; festa literária
noturna.
sar.ça sf. Matagal.
sar.cas.mo sm. Escárnio.
sar.có.fa.go sm. Túmulo;
jazigo; adj. que corrói a carne.
sar.da sf. Mancha no rosto.
sar.den.to adj. Que tem sardas.
sar.di.nha sf. Pequeno peixe
marinho.
sar.ga.ço sm. bot. Espécie de
alga que cresce ao longo das
costas tropicais.
sar.gen.to sm. Oficial inferior.
sá.ri ou sa.ri sm. A mais
importante vestimenta típica
da mulher indiana.
sa.ri.lho sm. Maquinismo
de levantar pesos; pop.
confusão, tumulto.
sar.ja sf. Tecido entrançado de
seda ou lã.
sar.jar vt. Fazer incisões em.
sar.je.ta sf. Valeta.
sar.men.to sm. Rebento de
videira.
sar.na sf. Doença cutânea e
contagiosa; s2g. fig. pessoa
importuna.
sar.ra.bu.lho sm. Confusão.
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sar.tri.a.no adj. Relativo a
Jean-Paul Sartre, escritor e
filósofo francês; sm. grande
admirador e/ou conhecedor
da obra de Sartre.
sa.tã ou sa.ta.nás sm. Diabo.
sa.tâ.ni.co adj. Diabólico.
sa.té.li.te sm. Corpo celeste
que gravita em torno de outro;
país sem autonomia política
e/ou econômica; mineral que
ocorre junto ao diamante;
adj. nação satélite; satélite
artificial: veículo colocado em
órbita à volta do Sol, de um
planeta ou de um satélite.
sá.ti.ra sf. Censura jocosa.
sa.tí.ri.co adj. Mordaz.
sa.ti.ri.zar vt. Criticar com
sátira.
sá.ti.ro sm. Homem devasso,
libidinoso.
sa.tis.fa.ção sf. Ato ou efeito de
satisfazer.
sa.tis.fa.tó.rio adj. Que
satisfaz, contenta.
sa.tis.fa.zer vt. realizar;
saciar; agradar; esclarecer;
convencer.
sa.tu.rar vt. Fartar; encher.
sau.da.ção sf. Cumprimento.
sau.da.de sf. Lembrança;
nostalgia; pl. cumprimentos.
sau.dar vt. Cumprimentar.
sau.dá.vel adj. Salutar.
sa.ú.de sf. Estado de são.
sau.do.sis.mo sm. Gosto ou
tendência para superestimar
o passado.
sau.do.so adj. Que produz ou
sente saudades.
sau.na sf. Banho a vapor;
banho finlandês; equipamento
apropriado para esse banho;
lugar muito quente; suadouro.
saus.su.ri.a.no adj. Relativo
a Ferdinand de Saussure
(1857-1913), linguista suíço;
sm. profundo conhecedor da
obra de Saussure, ou adepto
de suas teorias linguísticas.
sa.ú.va sf. Espécie de formiga.
sa.va.na sf. Planície das
regiões tropicais de longa
estação seca; tipo de

• secundar

vegetação caracterizado por
um estrato dominado por
gramíneas com subarbustos
de folhas grandes e duras, e
por outro formado de árvores
baixas, retorcidas e afastadas
entre si, de cascas grossas e
fendidas; cerrado.
sax sm. Forma reduzida de
saxofone.
sa.xo.fo.ne sm. Instrumento
musical de sopro, que
consiste de um tubo cônico
de metal, provido de chaves e
embocadura.
sa.zão sf. Estação do ano.
sa.zo.na.do adj. Maduro.
sa.zo.nar vt. Amadurecer;
temperar, tornar saborosa (a
comida).
script sm. ingl. Texto dos
diálogos e das indicações
cênicas de um filme, de uma
peça teatral, de uma novela,
de um programa de rádio ou
televisão.
SE Sigla do estado de Sergipe.
se pron. pess. A si mesmo
(machucou-se); pron. pess.
ref. um ao outro (beijaramse); pron. apass. (vendem-se
casas); pron. de realce (foi-se
embora); índ. de indeter. do
suj. (precisa-se de faxineiras);
conj. subord. int. (não sei
se vou); conj. subord. cond.
caso (se ele for, eu irei); pron.
int. do v. pron. (queixou-se
de mim).
sé sf. Igreja episcopal; o poder
pontifício.
se.a.ra adj. Campo de cereais;
colheita.
se.be sf. Tapume de ramos.
se.ben.to adj. Imundo.
se.bo sm. Substância gorda
e consistente; loja onde se
vendem livros ou discos
usados.
se.ca sf. Falta de chuvas.
se.ca.dou.ro sm. Enxugadouro.
se.can.te adj. Que seca; sf.
linha ou superfície que corta
outra; sm. substância que
faz secar rapidamente tintas,
esmaltes, etc.

se.ção ou sec.ção sf. Ato ou
efeito de secionar; parte
de um todo; divisão ou
subdivisão de obra; numa
publicação, local reservado
a determinada matéria ou
assunto; cada uma das
divisões ou subdivisões de
uma repartição pública ou de
um estabelecimento qualquer;
setor; departamento; o
conjunto dos balcões duma
loja onde são vendidas
mercadorias similares.
se.car vt., vi. e vp. Enxugar;
tirar excesso de água por
meio de drenagem; desidratar
para conservação; murchar(se); tornar(-se) seco;
ressequir-se; esgotar(-se);
estancar.
se.ces.são sf. Ação de se
desligar ou separar daquele
ou daquilo a que se estava
unido; separação.
sé.cio adj. e sm. Presumido.
se.ci.o.nar ou sec.ci.o.nar vt.
Dividir em seções; cortar;
dividir.
se.co adj. Enxuto; árido;
áspero; caladão.
se.cre.ção sf. Ação ou efeito de
segregar.
se.cre.ta s2g. Agente de polícia.
se.cre.ta.ri.a sf. Repartição
pública; local onde se faz o
expediente relativo a qualquer
administração.
se.cre.tá.ria sf. Mulher que
exerce o secretariado; mesa
sobre a qual se escreve e
onde se guardam papéis,
documentos; escrivaninha.
se.cre.tá.rio sm. O que
serve junto a pessoa ou
corporações; ministro.
se.cre.to adj. Que está em
segredo; oculto; íntimo.

S

sec.tá.rio sm. Membro de uma
seita; adepto.
se.cu.lar adj. Que existe há
séculos, sm. leigo.

sé.cu.lo sm. Espaço de cem
anos.

se.cun.dar vt. Reforçar; auxiliar;
coadjuvar.
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secundário

se.di.men.to sm. Substância
que as águas deixam ao se
retirarem.

se.cu.ri.tá.rio adj. Relativo a
seguros; sm. funcionário de
companhia de seguros.

se.du.ção sf. Ato de seduzir ou
de ser seduzido; qualidade de
sedutor; atração, encanto.

se.cu.ra sf. Falta de umidade;
aspereza no trato; pop.
desejo ardente.

se.da sf. Substância
filamentosa produzida pelo
bicho-da-seda; tecido feito
dessa substância.
se.dã sf. Carro de passeio
destinado, geralmente, a
quatro ou cinco pessoas;
cupê.

se.da.ti.vo adj. e sm. Calmante.

S

• selar

se.cun.dá.rio adj. Que está
em segundo lugar ou ordem;
acessório; subalterno.

se.de (é) sf. Centro de governo,
de uma diocese ou paróquia;
a casa principal de uma
ordem religiosa; lugar onde
se fixa um tribunal, um
governo, uma administração,
ou onde uma empresa
comercial tem o seu principal
estabelecimento; ponto
em que se concentram
certos fatos ou fenômenos;
lugar onde sucede um
acontecimento.
se.de (ê) sf. Sensação
produzida pela necessidade
de beber; secura; desejo
ardente; cobiça; desejo de
vingança; impaciência; falta
de umidade; ir com muita
sede ao pote: mostrar-se
muito sôfrego, imprudente,
pouco ponderado.

se.den.tá.rio adj. Que fica
muito tempo sentado; diz-se
da vida de pessoa que está
quase sempre sentada,
que pouco anda, pouco
se movimenta, pouco se
exercita; que tem habitação
fixa.
se.den.to adj. Sequioso.

se.di.ar vt. Fixar a sede; servir
de sede.
se.di.ção sf. Revolta.

se.di.men.ta.ção sf. Formação
de sedimentos.
se.di.men.tar adj. Relativo
a sedimento; vi. formar
sedimentos.

se.do.so adj. Que tem sedas ou
pelos; que se assemelhante
à seda.

se.du.tor adj. e sm. Que, ou o
que seduz.
se.du.zir vt. Desencaminhar;
atrair; fascinar; desonrar.

se.ga sf. Ato ou efeito de segar;
tempo que dura a ceifa.
se.gar vt. Ceifar.

se.ge sf. Carruagem.

seg.men.tar vt. Dividir em
segmentos.

seg.men.to sm. Parte de um
todo; porção do círculo.
se.gre.dar vt. Cochichar.

se.gre.do sm. Aquilo que não
está divulgado; confidência;
sigilo.

se.gre.ga.ção sf. Ato ou efeito
de segregar.
se.gre.gar vt. Pôr de lado;
expelir; isolar; separar;
discriminar.
se.gui.da sf. Seguimento.
se.gui.do adj. Imediato.
se.gui.men.to sm.
Continuação.

se.guin.te adj. Que segue, ou
se segue; que vem logo após
outro; imediato, subsequente;
próximo.
se.guir vt. Ir ou vir junto
ou atrás de; escoltar;
acompanhar; ir no encalço
de; perseguir; acompanhar
furtivamente, vigiando; andar
em; percorrerir ao longo
de; continuar; prosseguir;
sobrevir; suceder.

se.gun.da-fei.ra sf. Segundo
dia da semana começada no
domingo.
se.gun.do num. Ordinal
correspondente a dois; sm.
sexagésima parte do minuto;
prep. conforme; conj. subord.
conform. consoante, como,
conforme.

se.gu.ran.ça sf. Condição do
que está seguro; certeza; sm.
indivíduo que toma conta de
algo ou de alguém.
se.gu.ro adj. Livre de
perigo, de risco; protegido;
garantido; isento de receios;
que não hesita; firme;
convencido; convicto;
prudente; ponderado;
comedido; cauteloso; que
tem autoconfiança; em
que se pode confiar; certo;
indubitável; incontestável;
eficaz, eficiente; preso;
fixo; firme; encarcerado;
custodiado; avaro; dizse do tempo bom, sem
probabilidade de chuva;
sm. contrato aleatório, pelo
qual uma das partes se
obriga, mediante cobrança
de prêmio, a indenizar outra
de um perigo ou prejuízo
eventual; seguradora;
adv. com segurança;
seguramente.
sei.o sm. Peito; fig. centro;
parte íntima; âmago; pl.
glândulas mamárias.
seis num. Cinco mais um; sm. o
algarismo 6.
seis.cen.tos num. Seis
centenas.
sei.ta sf. Doutrina ou sistema
que diverge da opinião geral
e é seguido por muitos;
conjunto de indivíduos que
professam a mesma doutrina;
comunidade fechada, de
cunho radical; teoria de
um mestre seguida por
numerosos prosélitos; facção;
partido.
sei.va sf. Líquido nutritivo que
circula nas plantas.
sei.xas sf. pl. Parte das capas
dos livros, que sobressai às
folhas.
sei.xo sm. Fragmento de rocha;
calhau.
se.la sf. Assento de cavaleiro.
se.la.du.ra sf. Ato ou efeito de
selar, arrear.

se.la.gem sf. Operação de
selar.

se.lar vt. Estampilhar; carimbar;
arrear.
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se.la.ri.a sf. Arte de seleiro.
se.le.ção sf. Ato ou efeito de
selecionar, escolher; escolha
criteriosa, fundamentada;
selecionado; equipe de
atletas; escrete.
se.le.ci.o.nar vt. Escolher.
se.lei.ro sm. Fabricante ou
vendedor de selas, arreios.
se.le.to adj. Escolhido.
se.lim sm. Pequena sela rasa;
pequeno assento em que se
senta o ciclista.
se.lo sm. A impressão de um
sinete ou carimbo em um
material plástico como cera,
argila, etc.
sel.va sf. Matagal; bosque.
sel.va.gem adj. Agreste; bravio;
bárbaro.
sem prep. Indica: falta,
privação, exclusão, ausência,
etc.; quando antecede um
infinitivo, exprime condição ou
concessão.
se.má.fo.ro sm. Telégrafo
aéreo, nas costas marítimas,
para comunicação com os
barcos; sinaleira ou sinaleiro
de trânsito; farol de trânsito.
se.ma.na sf. Espaço de sete
dias consecutivos a começar
do domingo; p. ext. espaço
de sete dias quaisquer,
consecutivos; pop. os dias da
semana, exceto o domingo;
os dias de trabalho.
se.ma.nal adj. Que acontece de
semana em semana.
se.ma.ná.rio sm. Publicação
que sai todas as semanas.
se.man.col sm. bras. pop.
Capacidade de perceber
quando se é importuno,
maçante; desconfiômetro.
se.mân.ti.ca sf. Estudo da
evolução do sentido das
palavras através do tempo.
sem.blan.te sm. Rosto;
fisionomia.
sem-ce.ri.mô.nia sf. Falta de
cerimônia, de educação.
sê.mea sf. Flor da farinha de
trigo; a parte da farinha de
trigo que fica depois de ser
peneirada e separada do
rolão; farelo miúdo.

• senhorita

se.me.a.ção sf. Ato ou efeito
de semear.

se.me.ar vt. Deitar ou espalhar
sementes de, para que
germinem; espalhar, propalar;
causar, ocasionar; promover;
alastrar.
se.me.lhan.te adj. Parecido;
análogo; pron. dem. esse,
aquele, tal; sm. o próximo.

sê.men sm. Semente; origem;
esperma.
se.men.te sf. Grão de cereais
que se lança na terra para
germinar.

se.men.tei.ra sf. Ato de semear;
terreno semeado.
se.mes.tral adj. Que se realiza
de seis em seis meses.

se.mes.tre sm. Espaço de seis
meses seguidos.

se.mi.deus sm. Na mitologia,
ente imortal, em parte divino,
em parte humano; herói.

se.mi.deu.sa sf. Forma
feminina de semideus; mulher
muito bela.
se.mi.fi.nal adj. e sf. Em
competições esportivas e
quaisquer outras, diz-se da,
ou a prova que antecede
imediatamente a final.

se.mi.mor.to adj. Amortecido;
fatigado.
se.mi.nal adj. Relativo à
semente ou ao sêmen.

se.mi.ná.rio sm.
Estabelecimento de estudo
eclesiástico; congresso;
debate em grupo.
se.mi.nu adj. Quase nu;
maltrapilho.

se.mi.ta s2g. Indivíduo dos
semitas, família etnográfica e
linguística, originária da Ásia
ocidental, e que compreende
os hebreus, os assírios, os
aramaicos, os fenícios e os
árabes; o judeu; adj. relativo
aos semitas.
se.mí.ti.co adj. Relativo aos
semitas; relativo aos judeus;
sm. certo grupo de línguas.
se.mi.tis.mo sm. Caráter do
que é semítico; caráter do
que é judeu; a civilização
semítica ou a sua influência.

sem-nú.me.ro sm. Grande
número; quantidade
indeterminada.
sê.mo.la ou se.mo.li.na sf.
Fécula de farinha de arroz.
sem-par adj. Sem igual; ímpar.
sem.pi.ter.no adj. Perpétuo.
sem.pre adv. Em todo o tempo.
sem-pu.lo sm. fut. Chute
desferido no momento em
que tanto o jogador como a
bola estão no ar.
sem-ter.ra s2g. Aquele que não
possui terras para plantio.
sem-ver.go.nha adj. Diz-se
de pessoa que não tem
vergonha, pudor, brio; s2g.
pessoa sem-vergonha.
se.na sf. Carta de jogar; peça
de dominó ou face de dado
com seis pontos.
se.na.do sm. Câmara alta
em países onde há duas
assembleias legislativas;
lugar de reunião dos
senadores.
se.na.dor sm. Membro do
Senado.
se.não conj. coord. advers.
Mas sim; e sim; mas; porém;
antes; conj. coord. altern.
de outro modo; do contrário;
aliás; conj. coord. adit. mas
também; mas ainda; como
também; prep. exceto;
salvo; a não ser; sm. defeito;
mancha; mácula.
sen.da sf. Caminho estreito;
vereda.
se.nec.tu.de sf. Senilidade.
se.nha sf. Sinal combinado;
bilhete que autoriza
readmissão numa assembleia
ou espetáculo; recibo.
se.nhor sm. Dono; tratamento
cerimonioso dispensado aos
homens.
se.nho.ra sf. Dona; esposa;
tratamento cerimonioso
dispensado às mulheres.
se.nho.ri.nha sf. Senhorita.
se.nho.ri.o sm. Proprietário de
um prédio que se arrendou.
se.nho.ri.ta sf. Moça solteira;
tratamento dado às moças
solteiras.

S
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S

se.nil adj. Velho; decrépito.
sê.ni.or adj. O mais velho (de
dois); sm. desportista que já
conquistou primeiro prêmio.
sen.sa.bor adj. Insípido.
sen.sa.bo.ri.a sf. Qualidade
daquele ou daquilo que é
sensabor.
sen.sa.ção sf. Impressão;
surpresa; sensibilidade.
sen.sa.ci.o.nal adj. Que produz
grande sensação.
sen.sa.ci.o.na.lis.mo sm.
Divulgação e exploração,
em tom espalhafatoso, de
matéria capaz de emocionar
ou escandalizar; uso
de escândalos, atitudes
chocantes; hábitos exóticos,
etc. com o mesmo fim;
exploração do que é
sensacional, na literatura,
na arte, etc.; exploração
de notícias ou fatos
sensacionais.
sen.sa.tez sf. Prudência;
discrição; bom senso.
sen.sa.to adj. Prudente.
sen.si.bi.li.zar vt. Tornar
sensível; comover.
sen.sí.vel adj. Impressionável.
sen.so sm. Juízo claro;
discernimento.
sen.su.al adj. Voluptuoso.
sen.su.a.li.da.de sf. Volúpia.
sen.su.a.li.zar vt. Tornar
sensual, voluptuoso.
sen.tar vt. Pôr sobre um
assento; assentar-se;
estabelecer-se; colocar-se.
sen.ten.ça sf. Julgamento
pronunciado por um juiz;
provérbio; oração; frase.
sen.ten.ci.ar vt. Julgar por
sentença; exprimir juízo ou
parecer, decidindo a favor
ou contra alguma coisa ou
alguém; condenar por meio
de sentença.
sen.ti.do adj. Pesaroso;
magoad, ressentido;
suscetível; que se pressentiu;
sm. cada uma das funções
nervosas em virtude da qual
um organismo é capaz de
perceber e receber alterações
do ambiente e impressões;

• seringueiro

faculdade de sentir, de
compreender; faculdade de
julgar; ideia, ponto de vista;
significação de uma palavra
ou discurso; propósito intento.
sen.ti.men.tal adj. Que se
comove facilmente.
sen.ti.men.ta.li.zar vt. Tornar
sentimental.
sen.ti.men.to sm.
Compreensão; paixão; pesar;
pl. pêsames.
sen.ti.ne.la sf. Ação de vigiar;
sf. ou sm. soldado que vigia;
guarda.
sen.tir vt. e p. Perceber por
meio de qualquer dos
sentidos; experimentar
uma sensação física;
experimentar, ser afetado
por; ter consciência de;
ser sensível a; pressentir;
conhecer; notar.
sen.za.la sf. No Brasil colonial e
imperial, o grupo de casas ou
alojamentos para escravos.
sé.pa.la sf. Cada uma das
peças do cálice das flores.
se.pa.rar vt. Desunir; dividir;
isolar; desligar.
se.pa.ra.tis.mo sm. Tendência
de certa parte do território
de um Estado para desse se
separar e constituir um outro
independente.
se.pul.cro sm. Sepultura;
túmulo; jazigo.
se.pul.tar vt. Enterrar; soterrar.
se.pul.tu.ra sf. Cova funerária;
sepulcro; cenotáfio.
se.quaz adj. e sm. Partidário.
se.quên.cia (ü) sf. Seguimento.
se.ques.trar (ü) vt. Raptar,
encarcerar ilegalmente;
pôr em sequestro bens ou
haveres; penhorar.
se.ques.tro (ü) sm. Retenção
ilegal; arresto, penhora; .
se.qui.dão sf. Secura.
se.qui.lho sm. Bolo seco e
farináceo.
se.qui.o.so adj. Que tem sede.
sé.qui.to sm. Cortejo.
ser v. pred. Estar; existir; ficar;
tornar-se; causar; consistir
em; vi. existir; acontecer;

haver; ocorrer, suceder; vt.
estar conforme; igualar-se
a; pertencer; descender;
sm. ente; ente humano;
existência, vida.
se.ra.fim sm. Anjo da mais alta
hierarquia.
se.rão sm. Trabalho noturno.
se.rei.a sf. Ser mitológico,
metade mulher e metade
peixe, que seduzia os
navegadores e os atraía para
o fundo do mar, com seu
canto; mulher sedutora por
sua beleza ou voz.
se.re.nar vt. Pacificar.
se.re.na.ta sf. Concerto
musical, de noite e ao ar livre.
se.re.ni.da.de sf. Suavidade;
paz; bonança.
se.re.no adj. Calmo; tranquilo;
sm. umidade noturna, relento.
se.res.tei.ro sm. O que faz
serenatas.
se.ri.ar vt. Dispor em série.
se.ri.cul.tu.ra ou se.ri.ci.cul.
tu.ra sf. Criação de bichoda-seda.
sé.rie sf. Ordem de fatos
ou de coisas ligadas por
uma relação; sucessão;
sequência; classe; categoria;
quantidade considerável; nos
estabelecimentos de ensino
escolar no Brasil, ano, classe;
fora de série: em escala
restrita e segundo padrões
próprios; fora do comum;
singular; excepcional;
incomum; em série: em
grande escala e segundo um
mesmo padrão.
se.ri.e.da.de sf. Gravidade de
porte; integridade de caráter.
se.rin.ga sf. Bomba portátil para
injeções.
se.rin.gal sm. Mata de
seringueiras.
se.rin.ga.lis.ta s2g. Proprietário
de seringal.
se.rin.guei.ra sf. Árvore grande,
principal fornecedora do látex
de que se faz a borracha.
se.rin.guei.ro sm. Trabalhador
que extrai o látex da
seringueira e o prepara para
a borracha.
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sé.rio adj. Grave; sisudo; sm.
gravidade; adv. realmente.
ser.mão sm. Discurso pregado
em púlpito.
ser.pe.ar vi. Ondular.
ser.pen.te sf. Cobra.
ser.pen.ti.na sf. Parte
espiralada do alambique;
fita de papel colorido para o
carnaval.
ser.ra sf. Instrumento de lâmina
dentada de aço; cordilheira.
ser.ra.du.ra sf. O pó ou
partículas que saem da
madeira ao ser serrada.
ser.ra.gem sf. Serradura.
ser.ra.lhei.ro sm. Artífice que
faz fechaduras e outras obras
de ferro.
ser.ra.ni.a sf. Cordilheira.
ser.rar vt. Cortar.
ser.ra.ri.a sf. Oficina de serrar
madeira.
ser.re.ar vt. Dar a forma de
serra a.
ser.ro.te sm. Lâmina dentada.
ser.ta.ne.jo adj. Do sertão;
rude; silvestre; sm. esse
indivíduo.
ser.ta.nis.ta adj. e s2g. Que(m)
se embrenhava nos sertões
à cata de riquezas; que(m)
conhece ou frequenta o
sertão; que(m) se aproxima
dos indígenas para estudar
seus costumes e tentar
protegê-los.
ser.tão sm. Lugar inculto;
distante de povoações.
ser.vi.çal adj. Amigo de prestar
serviços; criado.
ser.vi.ço sm. Desempenho de
qualquer trabalho; baixela;
despacho.
ser.vi.dão sf. Condição de
servo ou escravo.
ser.vi.do adj. Usado; fornecido;
provido.
ser.vil adj. Relativo a servo;
adulador; subserviente.
ser.vir vt. Viver ou trabalhar
como servo; auxiliar; pôr na
mesa; vp. utilizar-se.
ser.vo sm. Servente; criado.
ser.vos.sis.te.ma sm. Sistema
de controle automático.

• sic

ses.ma.ri.a sf. Terra inculta ou
abandonada; lote de terra
inculto ou abandonado,
que os reis de Portugal
cediam a sesmeiros que se
dispusessem a cultivá-lo;
antiga medida agrária.
ses.mei.ro sm. Aquele a quem
se concedia uma sesmaria
para cultivar.
ses.sen.ta num. Seis dezenas.
ses.tro adj. Esquerdo; sm.
destino; mania; vício.
set sm. Conjunto de três
partidas de tênis; conjunto de
jogos em que se divide uma
partida de tênis, vôlei, etc.;
tendência de opiniões.
se.ta sf. Flecha.
se.te num. Seis mais um.
se.te.cen.tos num. Sete
centenas.
se.tem.bro sm. Nono mês
do ano.
se.te.ni.al adj. Que dura sete
anos.
se.tê.nio sm. Espaço de sete
anos.
se.ten.ta num. Sete dezenas.
se.ten.tri.ão sm. O polo norte;
as regiões do norte.
se.ten.tri.o.nal adj. Do
setentrião.
se.tor sm. Ramo de atividade;
seção; parte do círculo
compreendida entre dois
raios.
se.tu.a.ge.ná.rio adj. e sm.
Que, ou aquele que tem
setenta anos.
sé.tu.plo adj. e sm. Que, ou
aquilo que é sete vezes maior
que outro; num. multiplicativo
de sete.
seu pron. poss. Dele, dela,
deles, delas.
se.ve.ro adj. Austero; grave.
se.ví.cia sf. ou se.ví.cias sf. pl.
Maus- tratos.
se.vi.ci.ar vt. Maltratar.
se.vo adj. Cruel; desumano.
se.xa.ge.ná.rio adj. e sm.
Que, ou indivíduo que tem
sessenta anos.
se.xê.nio sm. Espaço de seis
anos.

se.xo sm. Conformação
especial que distingue
o macho da fêmea, nos
vegetais e animais; conjunto
de pessoas que têm o mesmo
sexo; sensualidade; volúpia.
sex.ta-fei.ra sf. O sexto dia
da semana começada no
domingo.
sex.to num. Designativo do
número ordinal e fracionário
correspondente a seis.
se.xu.al adj. Relativo a sexo.
se.zão sf. Febre intermitente;
maleita.
sha.kes.pea.ri.a.no adj.
Relativo a William
Shakespeare (1564-1616),
dramaturgo e poeta inglês;
sm. grande admirador e/ou
profundo conhecedor da obra
de Shakespeare.
shopping center sm. ingl.
Reunião de lojas comerciais,
serviços de utilidade pública,
casas de espetáculo, etc., em
um só conjunto arquitetônico.
short sm. ingl. Calça curta
para esporte, de senhora
ou de homem; filme breve,
geralmente de atualidade ou
documentário.
show sm. ingl. Espetáculo
de teatro, rádio, televisão,
etc., geralmente de grande
montagem, que se destina à
diversão, e caracterizado pela
participação de vários artistas
populares ou, às vezes, de
um só; espetáculo; um show
um espetáculo.
si sm. Sétima nota musical;
pron. pess. variação de se.
si.a.mês adj. Do Sião; sm. o
natural ou habitante do Sião
(hoje Tailândia); a língua
siamesa; irmãos siameses:
irmãos que nascem ligados,
com uma parte do corpo em
comum.
si.ar vt. Fechar (as asas), para
descer mais depressa.
si.bi.la sf. Profetisa (entre os
antigos).
si.bi.lar vi. Assobiar; silvar.
sic adv. Palavra que se pospõe
a uma citação, ou que nessa
se intercala, entre parênteses
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ou entre colchetes, para
indicar que o texto original
é bem assim, por errado ou
estranho que pareça.
si.cá.rio sm. Assassino pago.
si.cra.no sm. Pessoa
indeterminada.
si.de.ral adj. Celeste.
si.de.rar vt. Fulminar.
sí.fi.lis sf. Doença
sexualmente transmissível.
si.gi.lo sm. Segredo.
sig.ma sm. Letra do alfabeto
grego.
sig.na.tá.rio adj. e sm. Que(m)
assina um documento.
sig.ni.fi.ca.ção sf. Aquilo que
as coisas querem dizer;
acepção.
sig.ni.fi.car vt. Ter o sentido de;
exprimir.
sig.no sm. Sinal; símbolo; cada
uma das doze divisões do
Zodíaco.
sí.la.ba sf. Conjunto de letras
que se pronunciam de uma
só emissão de voz.
si.len.ci.ar vi. Calar-se; vt.
omitir.
si.lên.cio sm. Estado de quem
se cala; interrupção completa
de ruídos; descanso, estado
de paz; sossego; interj. para
mandar calar.
si.lhu.e.ta sf. Contorno geral
de uma figura; desenho pelo
qual se representa apenas o
contorno de pessoa ou coisa.
sil.var vi. Assobiar; apitar.
sim adv. Designativo de
afirmação; sm. afirmação.
sim.bó.li.co adj. Alegórico.
sim.bo.lis.mo sm. Expressão
mediante símbolos; escola
poética do final do séc. XIX,
caracterizada sobretudo pelo
subjetivismo.
sim.bo.li.zar vt. Exprimir.
sím.bo.lo sm. Emblema.
si.me.tri.a sf. Qualidade de
simétrico; correspondência,
em forma, grandeza e
posição, de partes situadas
em lados opostos de uma
linha ou plano médio.

• sinhá-moça

sí.mil adj. Semelhante.
si.mi.lar adj. Semelhante,
análogo.
sí.mio sm. Macaco.
sim.pa.ti.a sf. Inclinação
recíproca entre duas pessoas;
ritual para afastar certos
males ou conseguir algo.
sim.pa.ti.zar v. rel. Ter simpatia;
sentir afeição.
sim.ples adj. Singelo.
sim.pli.ci.da.de sf.
Naturalidade.
sim.pli.fi.car vt. Tornar fácil.
sim.pló.rio adj. Que é ingênuo.
si.mu.la.ção sf. Fingimento.
si.mu.la.do adj. Fingido.
si.mu.lar vt. Disfarçar.
si.mul.tâ.neo adj. Que se
realiza ao mesmo tempo.
si.na.go.ga sf. Templo dos
judeus.
si.nal sm. Indício; manifestação;
gesto; letreiro.
si.na.lar vt. Assinalar.
si.nal-da-cruz sm. Gesto da
liturgia cristã de fazer com a
mão uma cruz, pronunciando
as palavras: “em nome do
Pai, do Filho e do Espírito
Santo”.
si.na.li.za.ção sf. Ato ou efeito
de sinalizar.
si.na.li.zar vt. Marcar, orientar
com sinais.
sin.ce.ri.da.de sf. Franqueza.
sin.ce.ro adj. Franco; autêntico.
sín.co.pe sf. Perda súbita e
transitória da consciência;
supressão de um fonema no
interior do vocábulo.
sin.crô.ni.co adj. Que se
realiza ao mesmo tempo.
sin.cro.ni.zar vt. Combinar
ações para o mesmo tempo.
sin.di.cal adj. Que pertence a
sindicato.
sin.di.ca.lis.mo sm. Conjunto
de doutrinas acerca dos
sindicatos; movimento que
preconiza a sindicalização
dos profissionais para a
defesa dos interesses
comuns; movimento que
defende a existência e a ação

política dos sindicatos; ação
reivindicatória e/ou política
dos sindicatos; conjunto de
sindicatos.
sin.di.ca.lis.ta adj. Relativo a
sindicalismo; s2g. partidário
do sindicalismo.
sin.di.ca.li.zar vt. Reunir em
sindicato; reunir-se em
sindicato; sindicalizar-se;
passar a pertencer a um
sindicato, a ser membro dele.
sin.di.cân.cia sf. Inquérito.
sin.di.car vt. Inquirir; tomar
informações.
sin.di.ca.to sm. Associação de
uma classe de indivíduos,
profissionais, para defesa de
seus interesses.
sín.di.co sm. Advogado de
corporação administrativa;
administrador de condomínio,
de uma falência, de massa
falida, etc.
sín.dro.me sf. Conjunto de
sintomas de uma doença.
si.ne.co.lo.gi.a sf. Ramo
da ecologia que trata das
relações entre comunidades
animais ou vegetais e o meio
ambiente.
si.ne.cu.ra sf. Emprego
rendoso e que não obriga a
trabalho.
si.nei.ro sm. Tocador de sinos.
si.ne.ta sf. Pequeno sino.
si.ne.te sm. Chancela.
sin.fo.ni.a sf. Trecho
instrumental que precede
uma ópera, um concerto, etc.
sin.fô.ni.co adj. Relativo a
sinfonia.

sin.ge.lo adj. Simples; sincero.
sin.grar vi. Velejar.

sin.gu.lar adj. Individual; único;
célebre; desusado.
sin.gu.la.ri.da.de sf.
Extravagância.

si.nhá sf. Tratamento que
davam os escravos a sua
senhora.

si.nhá-mo.ça sf. Tratamento
que davam os escravos às
filhas dos senhores ou às
donzelas.
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si.nhá-ve.lha sf. Tratamento
que os escravos davam às
senhoras idosas.
si.nis.tro adj. Esquerdo;
funesto; sm. desastre.
si.no sm. Instrumento que
produz sons; campana.
si.no.ní.mia sf. Emprego de
sinônimos.
si.nô.ni.mo sm. Palavra que
tem a mesma significação
que outra.
si.nop.se sf. Síntese; resumo.
sín.te.se sf. Resenha literária
ou científica; resumo;
sinopse.
sin.té.ti.co adj. Feito com
síntese; resumido; artificial,
preparado em laboratório.
sin.to.ma sm. Fenômeno que
acusa perturbação funcional
num órgão.
sin.to.má.ti.co adj. Relativo a
sintoma.
sin.to.ni.zar vt. Ajustar (um
aparelho de rádio, ao
comprimento da onda).
si.nu.o.so adj. Ondulado.
si.o.nis.mo sm. Movimento
nacionalista judaico iniciado
no séc. XIX, que visava
ao restabelecimento, na
Palestina, de um Estado
judaico, e que se tornou
vitorioso em maio de 1948,
quando foi proclamado o
Estado de Israel.
sir sm. Tratamento dado a
baronetes e cavalheiros,
acompanhado de prenome ou
nome completo.
sir.go sm. Bicho-da-seda.

si.ri sm. Nome comum a vários
crustáceos.
sís.mi.co adj. Relativo a
sismos.

sis.mo sm. Designação
científica do terremoto.

si.so sm. Juízo; prudência.

sis.te.ma sm. Conjunto de
elementos; disposição das
partes ou dos elementos
de um todo, coordenados
entre si; o conjunto das
instituições políticas e/
ou sociais, e dos métodos

• sobremaneira

por elas adotados; reunião
coordenada e lógica de
princípios ou ideias; conjunto
ordenado de meios de ação
ou de ideias, tendente a um
resultado; plano; método;
técnica; modo; maneira; jeito;
forma; complexo de regras ou
normas; hábito; costume.

sis.te.má.ti.co adj. Metódico;
ordenado; organizado.
sis.te.ma.ti.zar vt. Reduzir a
sistema, a princípios.

sis.ti.na adj. Relativo à Capela
Sistina; sf. a famosa capela
mandada construir pelo papa
Sisto IV (1521-1590).
si.su.dez ou si.su.de.za sf.
Seriedade; circunspecção.
si.su.do adj. Sensato.

si.ti.a.do adj. Assediado.

si.ti.ar vt. Pôr sítio a; cercar;
assediar.

sí.tio sm. Local; chácara; ato ou
efeito de sitiar.
si.to adj. Situado.

si.tua.ção sf. Posição;
conjuntura; ocorrência.

si.tua.cio.nis.mo sm. Partido
político dos que se encontram
no poder; permanência de
uma situação política.
si.tu.ar vt. Colocar ou
estabelecer; pôr; assinalar
(lugar a).

skate sm. ingl. Pequena
prancha de madeira montada
sobre quatro rodinhas.
slogan sm. ingl. Palavra ou
frase usada com frequência,
em geral associada a
propaganda comercial,
política, etc.
smoking sm. ingl. Roupa
masculina, com paletó de
lapelas de cetim, usada como
traje de cerimônia à noite.
só adj. Desacompanhado;
único; adv. somente.
so.an.te adj. Que soa.
so.ar vi. Dar ou produzir som.
sob prep. Debaixo de.
so.be.jar vi. Ser demasiado;
sobrar.
so.be.jo adj. Que sobeja; sm.
pl. sobras.

so.be.ra.ni.a sf. Qualidade
de soberano; poder ou
autoridade suprema de
soberano; autoridade moral,
tida como suprema; poder
supremo; propriedade que
tem um Estado de ser uma
ordem suprema que não deve
a sua validade a nenhuma
outra ordem superior; o
complexo dos poderes
que formam uma nação
politicamente organizada.
so.be.ra.ni.zar vt. Tornar
soberano; engrandecer.
so.be.ra.no adj. Que exerce um
poder supremo.
so.ber.ba sf. Altivez; orgulho.
so.ber.bo adj. Orgulhoso.
so.bra.çar vt. Meter debaixo
do braço.
so.bra.do sm. Pavimento
superior ao andar térreo; casa
de dois ou mais pavimentos;
adj. demasiado; excedente.
so.bran.cei.ro adj. Que
domina; que sobressai;
orgulhoso; arrogante; adv.
desdenhosamente.
so.bran.ce.lha sf. Conjunto de
pelos em arco acima de cada
olho; supercílio; sobrolho.
so.brar vi. Sobejar.
so.bre prep. Na parte superior
de; acerca de.
so.bre.a.vi.so sm. Precaução;
cautela.
so.bre.car.ga sf. Carga
demasiada; em excesso.
so.bre.car.re.gar vt. Carregar
em demasia, em excesso.
so.bre.car.ta sf. Sobrescrito.
so.bre.ce.nho sm. Semblante
carrancudo; carranca.
so.bre.céu sm. Cobertura
suspensa; dossel.
so.bre.di.to adj. Já
mencionado.
so.bre-hu.ma.no adj. Superior
às forças humanas.
so.bre.le.var vt. Dominar;
suportar; destacar-se.
so.bre.lo.ja sf. Pavimento de
um prédio entre a loja ou résdo-chão e o primeiro andar.
so.bre.ma.nei.ra adv. Muito.
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so.bre.me.sa sf. Iguaria leve ou
delicada com que se termina
uma refeição.
so.bre.na.dar vi. Boiar.
so.bre.na.tu.ral adj. Sobrehumano; extranatural.
so.bre.no.me sm. Nome
que segue ao primeiro de
batismo.
so.bre.pe.sar vt. Pôr em cima;
justapor.
so.bre.po.si.ção sf.
Justaposição.
so.bre.pu.jar vt. Exceder em
altura; superar.
so.bres.cri.to sm. Envelope; o
que se escreve no envelope.
so.bres.sa.ir vi. Ser ou estar
saliente, ressair.
so.bres.sa.len.te adj.
Excedente; que sobressai;
sm. o que sobressai; o que é
próprio para suprir faltas.
so.bres.sal.tar vt. Surpreender;
atemorizar; vp. assustar-se.
so.bres.sal.to sm.
Acontecimento imprevisto;
surpresa; susto.
so.bre.tu.do sm. Resguardo
contra o frio e a chuva; adv.
principalmente.
so.bre.vin.do adj. Que
sobreveio.
so.bre.vir vi. Suceder
inesperadamente; acontecer.
so.bre.vi.ven.te s2g. Pessoa
que sobrevive.
so.bre.vi.ver vi. Escapar (a
desastre, calamidade, etc.).
so.bre.vo.ar sf. Voar por
cima de.
so.bri.e.da.de sf. Temperança;
moderação.
so.bri.nho sm. Indivíduo em
relação aos irmãos de seus
pais.
só.brio adj. Parco; frugal;
simples; comedido.
so.bro.lho sm. Sobrancelha.
so.ca.du.ra sf. Ato de socar.
so.ca.pa sf. Disfarce.
so.car vt. Dar socos em; sovar;
dar tunda.
so.ci.al adj. Da sociedade ou
relativo a ela.

• solicitar

so.ci.a.lis.mo sm. Conjunto de
doutrinas que se propõem
promover o bem comum pela
transformação da sociedade
e das relações entre as
classes sociais, mediante
a alteração do regime de
propriedade; sistema político
que adota essas doutrinas.
so.ci.á.vel adj. Próprio para
viver em sociedade.
so.ci.e.da.de sf. Estado dos
homens que vivem sob leis
comuns; associação.
só.cio sm. Membro de uma
sociedade.
so.ci.o.ge.ni.a sf. Estudo
acerca da formação da
sociedade.
so.co sm. Murro; bofetada.
so.ço.brar vt. Afundar; vi.
naufragar; vp. perturbar-se.
so.ço.bro sm. Naufrágio;
afundamento; desânimo.
so.ço.car vi. Pescar, arpoando
a água ao acaso.
so.cor.rer vt. Defender;
proteger; auxiliar; ajudar;
remediar; dar esmola; prestar
socorro a.
so.cor.ro sm. Ajuda, auxílio;
interj. para pedir auxílio ou
defesa.
so.da sf. Hidróxido de sódio;
bebida refrigerante.
so.do.mi.a sf. Pederastia,
cópula anal.
so.er.guer vt. Erguer um pouco;
vp. erguer-se a custo.
so.fá sm. Canapé estofado.
so.fis.ma sm. Argumento falso
para induzir outrem em erro;
chicana.
so.fis.mar vt. Deturpar com
sofismas; enganar.
so.fis.ti.car vt. Tratar com
sutileza; complicar com
afetação, com exagero; vi.
fazer sofisma.
so.fre.ar vt. Refrear; vp.
conter-se.
sô.fre.go adj. Ávido.
so.fre.gui.dão sf. Ambição;
pressa.
so.frer vt. Suportar; padecer.
so.fri.men.to sm. Padecimento.

so.frí.vel adj. Razoável.

software sm. ingl. Sistema
de programas de
computação; documentos
com informações sobre a
operação e manutenção de
computadores.

so.gro sm. Pai de um cônjuge
em relação ao outro.
so.ja sf. Tipo de feijão de que
se produz óleo comestível e
farinha da qual se faz leite,
queijo, etc.
sol sm. O astro central do
nosso sistema planetário;
quinta nota musical; fig.
brilho; esplendor.

so.la sf. Parte do calçado que
assenta no chão.
so.lão sm. bras. Sol ardente.
so.la.pa sf. Escavação
encoberta; pop. ardil.

so.la.par vt. Escavar; disfarçar;
ocultar; arruinar; dilapidar.

so.lar sm. Morada de família
nobre e antiga; adj. do Sol; vt.
pôr solas em (calçados).
so.la.van.co sm. Balanço
imprevisto de um veículo.

sol.da sf. Substância para unir
metais.
sol.da.da sf. Salário; soldo.

sol.da.do adj. Que foi ligado
com solda; sm. militar sem
graduação; praça.

sol.dar vt. Unir ou pegar com
solda; vt. ligar; prender; vi. e
vp. unir-se.
sol.do sm. Vencimento de
militares; salário.

so.lei.ra sf. A parte inferior do
vão da porta.
so.le.ne adj. Cerimonioso;
majestoso; imponente.

so.le.ni.da.de sf. Festividade.
so.le.ni.zar vt. Tornar solene.
so.ler.te adj. e s2g. Que, ou
pessoa que é velhaca ou
sagaz.

so.le.trar vt. Ler, pronunciando
em separado as letras.

sol.fe.jo sm. Exercício musical.
so.li.ci.tar vt. Pedir com
instância; rogar.
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so.lí.ci.to adj. Cuidadoso;
prestativo; diligente.

so.li.ci.tu.de sf. Qualidade de
solícito.

so.li.dão sf. Lugar ermo; estado
de quem vive só.
so.li.da.rie.da.de sf. Qualidade
de solidário; vínculo
recíproco de pessoas ou
coisas independentes;
adesão ou apoio à causa,
empresa, princípio, etc.
de outrem; sentido moral
que vincula o indivíduo à
vida, aos interesses e às
responsabilidades dum
grupo social, duma nação
ou da própria humanidade;
relação de responsabilidade
entre pessoas unidas por
interesses comuns, de
maneira que cada elemento
do grupo se sinta na
obrigação moral de apoiar
o(s) outro(s).
so.li.dá.rio adj. Que tem
interesse recíproco e
responsabilidade mútua.

so.li.dez sf. Resistência;
fundamento; consistência.

so.li.di.fi.ca.ção sf. Passagem
direta do estado líquido ao
estado sólido.
so.li.di.fi.car vt. Tornar sólido.

só.li.do adj. Íntegro; firme;
durável; maciço; sm. qualquer
corpo sólido.
so.li.ló.quio sm. Discurso de
uma pessoa que fala consigo
mesma; monólogo.
só.lio sm. Trono; cadeira
pontifícia; poder real.

so.lis.ta s2g. Pessoa que
executa um solo musical.

so.li.tá.ria sf. Tênia; célula de
penitenciária.

so.li.tá.rio adj. Só; sm. aquele
que vive na solidão.

so.lo sm. Terreno; chão; trecho
musical para ser executado
por uma só pessoa.
sols.tí.cio sm. Época em que
o Sol passa pela sua maior
declinação boreal ou austral,
e durante a qual cessa de
afastar-se do Equador.

• sonoplastia

sol.tar vt. Desatar; tornar livre;
vp. escapar.
sol.tei.ro adj. e sm. (Homem)
que não se casou.
sol.to adj. Livre; posto em
liberdade; abandonado.
sol.tu.ra sf. Ato ou efeito de
soltar; diarreia.
so.lu.ção sf. Desfecho;
resultado de um problema.
so.lu.çar vi. Dar soluços.
so.lu.ci.o.nar vt. Resolver.
so.lu.ço sm. Contração
espasmódica do diafragma;
choro entrecortado de
suspiros
so.lu.to sm. Substância
dissolvida; adj. dissolvido.
so.lú.vel adj. Que se pode
dissolver, solver, resolver.
sol.ver vt. Resolver; pagar;
quitar; dissolver; vt. rel. pagar.
sol.vi.bi.li.da.de sf. Qualidade
do que é solvível.
sol.ví.vel adj. Que se pode
solver ou pagar.
som sm. Energia mecânica
que se propaga no ar ou
em outros meios materiais,
cuja fonte é um corpo em
vibração, causando sensação
no órgão da audição; voz ou
emissão de voz; ruído.
so.ma sf. Resultado da adição;
quantia.
so.mar vt. Adicionar.
so.má.ti.co adj. Relativo ao
corpo humano.
som.bra sf. Noite; escuridão;
fantasma; vestígio.
som.bre.ar vt. Dar sombra a.
som.bri.nha sf. Pequeno
guarda-sol de senhora.
som.bri.o adj. Triste; escuro.
so.me.nos adj.2n. Inferior;
ordinário.
so.nâm.bu.lo adj. e sm.
Que, ou aquele que anda
dormindo.
so.nân.cia sf. Música; melodia.
so.nan.te adj. Que soa.
son.da sf. Instrumento
destinado a medir a
profundidade das águas;
qualquer instrumento com

que se fazem sondagens;
aparelho de perfuração
que atinge grandes e
médias profundidades para
conhecimento do subsolo;
aparelho empregado nos
poços petrolíferos; aparelho
empregado na exploração
da atmosfera; meio de
investigação; tubo que
se introduz nos canais
ou cavidades naturais ou
acidentais do organismo com
o fim de reconhecer-lhes o
estado, de extrair líquidos ali
retidos ou de fazer penetrar
alguma substância.
son.da.gem sf. Ato ou efeito
de sondar; exploração
local e metódica de um
meio (ar, água, solo, etc.),
através de aparelhos e
processos técnicos especiais;
observação cautelosa;
investigação; pesquisa;
introdução de sonda no
organismo.
son.dar vt. Fazer a sondagem
de; investigar; explorar.
so.ne.ca sf. Sono ligeiro.
so.ne.gar vt. Ocultar
fraudulentamente; deixar
de pagar.
so.nei.ra sf. Sonolência.
so.ne.to sm. Composição
poética de quatorze versos.
so.nhar vi. Entregar-se a
fantasia e devaneios; vt. ver
em sonhos.
so.nho sm. Conjunto de ideias
e imagens que se tem em
sono; fantasia; visão; cul.
certo doce feito de farinha de
trigo, ovos, leite e fermento
que é frito e recheado com
creme.
so.no sm. Estado de
adormecimento; suspensão
de sentidos.
so.no.lên.cia sf. Estado entre o
sono e a vigília.
so.no.len.to adj. Que tem
sonolência; dorminhoco.
so.no.plas.ta s2g. Quem
executa a sonoplastia.
so.no.plas.ti.a sf. Técnica de
produzir certos efeitos com
os sons.
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so.no.ri.zar vt. Tornar sonoro.
so.no.ro adj. Que produz som.
son.so adj. Dissimulado;
manhoso; idiota.
so.pa sf. Caldo de substâncias
alimentícias ligeiras; bras.
coisa fácil de ser feita.
so.pa.pe.ar vt. Dar sopapos
em.
so.pa.po sm. Murro; bofetão.
so.pé sm. Base (de montanha);
falda; aba.
so.pe.ar vt. Calcar; humilhar.
so.pei.ra sf. Vaso para sopa.
so.pe.sar vt. Tomar o peso de,
com a mão.
so.pi.tar vt. Adormentar;
vencer; dominar.
so.po.rí.fe.ro ou so.po.rí.fi.co
adj. Que produz sono.
so.pra.no s2g. A voz mais
aguda de mulher ou menino.
so.prar vt. Dirigir o sopro para;
segredar.
so.pro sm. Bafejo; aragem.
so.que.te sm. Qualquer
utensílio que serve para
socar; suporte para lâmpadas
elétricas.
so.que.te (é) sf. Certa meia de
cano até o tornozelo.
sor.di.dez sf. Indignidade;
torpeza.
sór.di.do adj. Sujo; nojento;
obsceno; avarento.

so.ro sm. A parte que
permanece líquida após
a coagulação do sangue,
de substância orgânica ou
mineral.

só.ror ou so.ror sf. Tratamento
que se dá a freiras.
so.ro.so adj. Que tem soro.

sor.ra.tei.ro adj. Matreiro;
astuto; que age às ocultas.
sor.ri.den.te adj. Risonho;
alegre; jovial; prazenteiro.
sor.rir vi. e p. Rir de leve.

sor.ri.so sm. Ato de sorrir.

sor.te sf. Destino; dita; acaso;
maneira; bilhete de loteria
ou sorteio.

sor.te.ar vt. Escolher por sorte;
rifar.

• stalinismo

sor.tei.o sm. Ato ou efeito de
sortear.
sor.ti.lé.gio sm. Malefício de
feitiçaria; encantamento.
sor.ti.men.to sm. Ato ou
efeito de sortir; provisão;
abastecimento de
mercadorias.
sor.tir vt. Abastecer.

so.rum.bá.ti.co adj. Sombrio;
triste; macambúzio.

sor.ve.dou.ro sm. Remoinho de
água; voragem; abismo.
sor.ver vt. Beber lentamente,
pouco a pouco; sugar,
chupar; absorver; tragar;
inspirar (o ar); haurir.

sor.ve.te sm. Iguaria doce,
industrializada ou caseira,
feita com suco ou polpa de
frutas ou com leite, ovos e a
adição de outros ingredientes
(chocolate, baunilha, etc.) e
que é congelada até adquirir
consistência cremosa.
sor.ve.tei.ra sf. Aparelho para
sorvetes.
sor.ve.te.ri.a sf. Loja onde se
vendem sorvetes.
sor.vo sm. Ação ou efeito de
sorver; gole; trago.

SOS sm. Apelo de socorro
integrante do código
internacional de sinais.
só.sia s2g. Indivíduo muito
parecido com outro.
sos.lai.o sm. Obliquidade; de
soslaio de esguelha.
sos.se.ga.do adj. Quieto;
tranquilo; sereno; calmo.
sos.se.gar vt. Tranquilizar.
sos.se.go sm. Tranquilidade.
só.tão sm. Espaço vazio entre o
teto e o telhado, que serve de
depósito; água-furtada.
so.ta.que sm. Pronúncia
peculiar a uma região, cidade,
país.
so.ter.ra.men.to sm. Ato ou
efeito de soterrar.
so.ter.rar vt. Cobrir de terra.
so.to.pos.to adj. Posto por
baixo; preterido.
so.tur.no adj. Sombrio.
so.va sf. Surra; tunda.

so.va.co sm. Axila.
so.var vt. Amassar; dar
pancada em; surrar.
so.vi.e.te sm. Designação
comum a conselhos
integrados por delegados
operários, camponeses e
soldados, aparecidos na
Rússia pela primeira vez na
Revolução de 1905, e que,
com a Revolução de Outubro
de 1917, passaram a ser um
órgão deliberativo daquele
país.
so.vi.na adj. e s2g. Diz-se de,
ou pessoa avara.
so.zi.nho adj. Só,
desacompanhado, solitário;
abandonado, desamparado,
único, isolado; .
SP Sigla do estado de São
Paulo.
spa sm. Hotel ou estância onde
as pessoas se hospedam
para fazer tratamento de
saúde ou para programas de
emagrecimento baseados
em exercícios físicos e dietas
pouco calóricas.
sparring sm. ingl. Parceiro de
boxeador que se incumbe de
seu treinamento.
spray sm. ingl. Jato gasoso
de aerossol ou de líquido
que se espalha como
névoa sobre o local onde é
espalhado ou que é aplicado
sobre uma superfície; o
aerossol ou o líquido usado
desta maneira (inseticida,
desodorante, perfume, tinta,
fixador de cabelo, etc.);
recipiente fechado provido
de dispositivo capaz de emitir
spray; vaporizador.

sta.li.nis.mo sm.
Desenvolvimento teórico
e prático do marxismoleninismo, realizado por Iosif
Vissarionovitch Djugatcvilli,
dito Stalin (1879-1953),
estadista soviético, e
que se baseia na tese do
“socialismo em um só país”,
a ex-URSS; o conjunto
dos métodos de condução
política, econômicos e sociais
aplicados por Stalin, no
período em que predominou
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status

politicamente na URSS
(1924-1953); adesão ao
stalinismo, ou simpatia
por ele.

status sm. ingl. Conjunto
de direitos e deveres que
caracterizam a posição
de uma pessoa em suas
relações com outras; pop.
posição social; status quo:
o estado em que se achava
anteriormente certa questão.
su.a.dou.ro ou su.a.dor sm.
Ação ou efeito de suar;
medicamento que faz suar;
fig. dificuldades, apuros.

su.ar vi. Transpirar; vt. ensopar
de suor.

su.ás.ti.ca sf. Símbolo
cruciforme, com as hastes
recurvas formando quatro
ângulos retos, com a letra
grega gama, maiúscula, que
representava a felicidade, a
saudação e a salvação, entre
brâmanes e budistas, e veio a
ser adotada pelo hitlerismo.
su.a.ve adj. Doce; meigo.
su.a.vi.da.de sf. Doçura;
meiguice; amenidade.

sub.a.lu.gar vt. Sublocar.

su.bal.ter.no adj. Subordinado;
inferior.
sub.cons.ci.en.te sm. O
conjunto dos processos e
fatos psíquicos que estão
latentes no indivíduo, mas lhe
influenciam a conduta; adj.
relativo ao subconsciente ou
à subconsciência.
sub.cu.tâ.neo adj. Que fica por
baixo da pele.
sub.de.sen.vol.vi.do adj.
Diz-se de indivíduo, povo,
sociedade, economia,
etc. em estado de
subdesenvolvimento; que
não está inteiramente
desenvolvido.
sub.de.sen.vol.vi.men.to sm.
Desenvolvimento abaixo
do normal; estado de um
país ou de uma região cuja
estrutura social, política
e econômica reflete uma
utilização deficiente dos
fatores de produção, que

• substabelecer

são os recursos naturais, o
capital e o trabalho, e uma
deficiente articulação entre
eles, consequentemente
o progresso social não é
promovido.
sub.di.vi.dir vt. Dividir de novo.
sub.en.ten.der vt. Supor;
admitir mentalmente.
sub.es.ti.mar vt. Desdenhar.
su.bi.da sf. Ato ou efeito de
subir; ladeira.
su.bi.do adj. Elevado.
su.bir vi. Ir para cima; erguerse; alar-se; crescer em altura;
encarecer; começar a surgir,
nascer; vt. ascender; elevarse; atingir; trepar.
sú.bi.to adj. Repentino; adv.
repentinamente.
sub.ja.cen.te adj. Que está ou
jaz por baixo.
sub.je.ti.var vt. Tornar ou
considerar subjetivo.
sub.ju.gar vt. Submeter pela
força das armas; dominar.
su.ble.va.ção sf. Rebelião.
su.bli.mar vt. Tornar sublime;
transformar impulso sexual
encaminhando-o a domínio
religioso, artístico, etc.
su.bli.me adj. Excelso; muito
alto; majestoso.
sub.li.nhar vt. Passar um traço
por baixo de; destacar.
sub.lo.ca.ção sf. Ato ou efeito
de sublocar.
sub.lo.car vt. Alugar a outrem o
que lhe estava alugado.
sub.ma.ri.no sm. Navio de
guerra que pode navegar
imerso nas águas; adj. que
fica por baixo das águas do
mar; imerso no mar.
sub.mer.gir vt. Cobrir de água;
inundar; afundar.
sub.mer.são sf. Ato ou efeito de
submergir, afundar.
sub.me.ter vt. Subjugar;
dominar; subordinar.
sub.mis.são sf. Sujeição.
sub.mis.so adj. Dócil;
respeitoso; obediente.
su.bor.di.na.ção sf.
Obediência.

su.bor.di.na.do sm. Indivíduo
às ordens de outro.
su.bor.nar vt. Dar dinheiro
ou outros valores para se
conseguir coisa oposta à
justiça, ao dever ou à moral;
atrair, com engano; aliciar
para mau fim.
su.bor.no sm. Ato ou efeito de
subornar; corrupção; peita;
aliciamento.
sub-rep.tí.cio adj. Obtido por
meios fraudulentos ou com
ocultamento de circunstâncias
que, se fossem conhecidas,
levariam à negação do que se
queria obter.
sub-ro.ga.ção sf. Ato ou efeito
de sub-rogar.
sub-ro.gar vt. Transferir direito
ou encargo a.
subs.cre.ver vt. Escrever por
baixo de; assinar.
subs.cri.ção sf. Ato ou efeito de
subscrever.
subs.cri.tar vt. Pôr a assinatura
embaixo.
sub.se.quen.te (ü) adj.
Imediato; seguinte.
sub.ser.vi.en.te adj. Servil.
sub.si.di.ar vt. Auxiliar; ajudar.
sub.si.di.á.ria sf. Empresa
controlada por outra, a qual
detém o total ou a maioria de
suas ações.

S

sub.sí.dio sm. Contribuição
pecuniária ou de outra
ordem que se dá a qualquer
empresa ou a particular;
auxílio; ajuda; quantia que o
Estado arbitra ou subscreve
para obras de interesse
público; subvenção; quantia
ou auxílio que um Estado
concede a outro em virtude
de acordos ou convenções;
vencimentos dos membros
do poder legislativo federal,
estadual ou municipal.
sub.sis.tên.cia sf. Sustento.

sub.sis.ten.te adj. Que
subsiste.

sub.sis.tir vi. Existir; ser; viver;
persistir.
subs.ta.be.le.cer vt. Nomear
como substituto.
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substância

subs.tân.cia sf. Essência;
natureza de uma coisa; vigor.

subs.tan.ci.al adj. Nutritivo;
essencial; fundamental; sm. o
essencial.
subs.tan.ci.o.so adj. Nutritivo.
subs.tan.ti.vo sm. gram.
Palavra com que se nomeia
um ser ou um objeto; adj.
substancial; fundamental.

subs.ti.tu.i.ção sf. Ato ou efeito
de substituir; troca.

subs.ti.tu.ir vt. Colocar (pessoa
ou coisa) em lugar de.
subs.ti.tu.to adj. e sm.
(Indivíduo) que substitui outro
ou se faz às vezes dele.
sub.ter.fú.gio sm. Evasiva.

sub.ter.râ.neo adj. Que fica ou
se realiza debaixo da terra;
sm. lugar ou compartimento
subterrâneo
sub.tra.ção sf. Diminuição.

sub.tra.ir vt. Furtar; diminuir;
deduzir.
su.búr.bio sm. Arrabalde.

S

sub.ven.ção sf. Auxílio
pecuniário, via de regra
concedido pelos poderes
públicos; subsídio dado pelo
governo.
sub.ver.são sf. Ato ou efeito de
subverter; revolta.
sub.ver.si.vo adj.
Revolucionário; agitador.
sub.ver.ter vt. Desorganizar;
perverter; revolucionar.
su.ca.ta sf. Material metálico
imprestável; depósito de
ferro velho, material metálico,
plástico e vítreo e papéis
para serem reciclados; restos
de papel, arame, objetos
plásticos, etc.
suc.ção sf. Ato ou efeito de
sugar.
su.ce.dâ.neo adj. e sm. Diz-se
de, ou aquilo que substitui.
su.ce.der vi. Acontecer;
realizar-se; ser substituto.
su.ces.são sf. Herança;
descendência; série;
sequência ininterrupta.
su.ces.si.vo adj. Contínuo;
consecutivo.

• sulista

su.ces.so sm. Acontecimento;
bom êxito; resultado feliz.
su.ces.sor adj. e sm. Que, ou
aquele que sucede a outrem.
sú.cia Bando; malta; corja.
su.cin.to adj. Resumido.
su.cu.len.to adj. Que tem suco,
sustento; sumarento.
su.cum.bir vt. Vergar; dobrarse; não resistir; vi. perecer.
su.cur.sal sf. Estabelecimento
comercial dependente da
matriz; filial; estabelecimento
administrativo subordinado
a outro.
sú.di.to sm. Vassalo.
su.do.es.te sm. Ponto do
horizonte a igual distância do
sul e do oeste.
su.do.rí.fe.ro ou su.do.rí.fi.co
adj. Que faz suar.
su.el.to sm. Pequeno
comentário de jornal.
su.es.te sm. Ponto do horizonte
equidistante do sul e do este.
su.é.ter sm. ou sf. Agasalho
fechado, feito de malha
de lã; blusa com essas
características.
su.fi.ci.ên.cia sf. Aptidão
bastante; habilidade.
su.fi.xo sm. Desinência.

su.flê sm. Iguaria de origem
francesa, preparada com
farinha de trigo, a que se
adicionam outros ingredientes
(queijo, camarão, legumes,
frutas, etc.) reduzidos a purê,
tudo ligado com gemas e
claras batidas em neve, e
assado ao forno.
su.fo.ca.ção sf. Ato ou efeito
de sufocar.

su.fo.can.te adj. Que sufoca.

su.fo.car vt. Perder a
respiração; deixar de respirar;
matar por asfixia; reprimir;
debelar; extinguir; abafar,
atalhar.
su.fra.gar vt. Favorecer; eleger;
orar pela alma de.
su.frá.gio sm. Voto; votação;
apoio; adesão; oração pelos
mortos; sufrágio universal:
direito de voto a todos os
cidadãos.

su.gar vt. Chupar; extrair;
extorquir.

su.ge.rir vt. Indicar; inspirar;
insinuar; lembrar.
su.ges.tão sf. Alvitre;
inspiração; estímulo.

su.ge.ti.o.nar vt. Inspirar;
estimular; sugerir.

su.ges.ti.vo adj. Que sugere.
sui.ci.dar-se vp. Matar a si
mesmo.

sui.cí.dio sm. Ato ou efeito de
suicidar-se, matar-se.

su.in.gue sm. Elemento
rítmico do jazz, de pulsação
sincopada, e que caracteriza
esse tipo de música; gingado;
facilidade e leveza para a
dança.
su.í.no adj. Relativo a porcos;
sm. porco.

su.í.te sf. Conjunto de peças
musicais; nas residências,
quarto com banheiro
exclusivo; quarto com saleta
e banheiro exclusivo, nos
hotéis.
su.jei.ção sf. Submissão.

su.jei.tar vt. Submeter;
subordinar.
su.jei.to adj. Escravizado;
sm. gram. indivíduo
indeterminado; assunto.
su.ji.da.de sf. Sujeira;
imundície; porcaria.
sul sm. Ponto cardeal oposto
ao norte.
sul.car vt. Fazer sulco em;
navegar por.
sul.co sm. Rasgo; corte; vinco;
ruga.
sul.fa sf. Forma reduzida de
sulfanilamida.
sul.fa.ni.la.mi.da sf. Produto
sintético empregado contra
certas infecções bacterianas.
su.fi.te sm. Certo tipo de papel,
sem pautas.
sul.fu.rar vt. Misturar ou
preparar. com enxofre.
sul.fú.ri.co adj. Relativo ao
enxofre.
su.li.no adj. e sm. Sulista.
su.lis.ta adj. e s2g. Do sul
do país.
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sultão

sul.tão sm. Título de alguns
príncipes maometanos e
tártaros.
su.ma sf. Resumo; súmula
su.ma.ren.to adj. Que tem
suco, sumo.
su.ma.ri.ar vt. Tornar sumário;
sintetizar; resumir.
su.má.rio adj. Resumido; curto;
sm. recapitulação sumária,
resumo.
su.mi.ço sm. Desaparecimento.
su.mi.da.de sf. O ponto mais
alto; pessoa muito importante
su.mi.dou.ro sm. Escoadouro;
ugar onde desaparecem
muitas coisas; sarjeta, valeta.
su.mo sm. Suco; adj. máximo,
supremo.
su.mo.so adj. Sumarento.
sú.mu.la sf. Epítome; resumo.
sun.tu.o.so ou sump.tu.o.so
adj. Magnificente; aparatoso.
su.pe.ra.bun.dan.te adj. Que
superabunda; demasiado.
su.pe.ra.bun.dar vi. Sobejar;
transbordar.
su.pe.rar vt. Vencer; exceder.
su.pe.rá.vit sm. A diferença a
mais entre receita e despesa;
saldo a favor.
su.per.cí.lio sm. Sobrancelha.
su.per.fi.ci.al adj. Relativo à
superfície; leviano.
su.per.fí.cie sf. Parte exterior
dos corpos; extensão
considerada com o
comprimento e largura.
su.per.fi.no adj. Muito fino.
su.pér.fluo adj. Desnecessário;
inútil.
su.per-ho.mem sm. Indivíduo
que se considera superior aos
outros homens; homem de
força física acima do normal.
su.pe.rin.ten.dên.cia sf. Ato
de superintender; cargo ou
funções de superintendente;
lugar onde o superintendente
exerce as suas funções.
su.pe.rin.ten.der vt. Dirigir
(repartição, empresa,
comissão, obras) na
qualidade de chefe;
inspecionar; supervisionar.

• suscitar

su.pe.ri.or adj. Muito elevado;
de excelente qualidade; sm.
aquele que exerce autoridade
sobre outro.
su.pe.ri.o.ri.da.de sf. Qualidade
do que é superior.
su.per.la.ti.vo adj. Que exprime
uma qualidade em grau muito
elevado; sm. gram. o grau
superlativo.
su.per.por vt. Sobrepor.
su.per.sô.ni.co adj. Diz-se
de, ou relativo à velocidade
maior que a do som; que
tem essa velocidade; sm.
forma reduzida de avião
supersônico.
su.pers.ti.ção sf. Crendice.
su.pers.ti.ci.o.so adj. Que tem
ou em que há superstição.
su.per.ve.ni.en.te adj. Que
sobrevém.
su.pe.tão el. sm. da loc. de
supetão: subitamente, de
improviso.
su.pim.pa adj. fam. Ótimo;
excelente.
su.pi.no adj. Superior; elevado;
grosseiro (erro, ignorância);
sm. forma verbal latina.
su.plan.tar vt. Calcar; vencer;
ser superior a.
su.ple.men.tar adj. Adicional;
vt. dar suplemento a.
su.ple.men.to sm. Parte que
se junta a um todo para o
ampliar; aditamento.
su.plen.te sm. Substituto.
sú.pli.ca sf. Ação ou efeito de
suplicar; prece; oração.
su.pli.car vt. Rogar; implorar.
su.plí.cio sm. Grande punição
corporal; execução capital.
su.por vt. Conjeturar; imaginar;
presumir.
su.por.tar vt. Sustentar;
aguentar; resistir a.
su.po.si.ção sf. Hipótese.
su.pos.to adj. Hipotético.
su.pra.di.to adj. Sobredito.
su.pre.ma.ci.a sf.
Superioridade.
su.pre.mo adj. Relativo a Deus;
derradeiro; superior; máximo.
su.pres.são sf. Ato ou efeito de
suprimir.
su.pres.si.vo adj. Que suprime.

su.pri.mir vt. Eliminar; anular;
extinguir.
su.prir vt. Completar; prover;
preencher; remediar.
su.pu.rar vt. Lançar (pus).
sur.dir vi. Sair da terra.
sur.do adj. Que não ouve ou
ouve pouco.
sur.far vi. Praticar o surfe.
sur.fe sm. Esporte marítimo
que consiste em equilibrar-se
de pé sobre uma prancha que
desliza à superfície da água,
sob impulsão das ondas.
sur.gir vi. Apontar; despontar;
aparecer de repente; vt. sair;
lembrar.
sur.pre.en.den.te adj.
Magnífico; admirável.
sur.pre.en.der vt. Apanhar de
improviso; maravilhar; vp.
espantar-se.
sur.pre.sa sf. Ato ou efeito de
surpreender; sobressalto;
sucesso imprevisto.
sur.re.a.lis.mo sm. Escola
de literatura e arte iniciada
em 1924 por André
Breton, escritor francês,
caracterizada pelo desprezo
das construções refletidas
ou dos encadeamentos
lógicos e pela ativação
sistemática do inconsciente e
do irracional, do sonho e dos
estados mórbidos, valendose frequentemente da
psicanálise. Visava, em última
instância, à renovação total
dos valores artísticos, morais,
políticos e filosóficos.
sur.ru.pi.ar ou sur.ri.pi.ar vt.
Furtar.
sur.tir vt. e i. Ter como
consequência; produzir efeito.
sur.to sm. Ímpeto; arrancada;
impulso; desejo intenso;
aparecimento repentino;
irrupção de epidemia; adj.
ancorado.
su.ru.ru sm. Motim; conflito.
sus.ce.ti.bi.li.zar ou sus.
cep.ti.bi.li.zar vt. Melindrar,
ofender ligeiramente.
sus.ce.tí.vel ou sus.cep.tí.vel
adj. Passível de melindres.
sus.ci.tar vt. Fazer nascer;
causar.
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suserania

su.se.ra.ni.a sf. Qualidade ou
poder de suserano; território
dominado por um suserano.
su.se.ra.no adj. Que possui
um feudo, do qual outros
dependem; referente
aos soberanos que têm
vassalagem de estados
aparentemente autônomos;
sm. senhor feudal.
sus.pei.ção sf. Desconfiança.
sus.pei.tar vt. Conjeturar;
supor; desconfiar de; recear.
sus.pei.to adj. Que infunde
suspeitas; duvidoso.
sus.pei.to.so adj. Que tem
suspeitas; suspeito.
sus.pen.der vt. Suster no ar;
interromper temporariamente;
privar.
sus.pen.so adj. Pendurado;
pendente; perplexo.
sus.pen.só.rio adj. Que
suspende; sm. pl. alças para
segurar as calças.

• suvenir

sus.pi.ra.do adj. Muito
apetecido, desejado.
sus.pi.rar vt. Ter saudades de;
vi. dar suspiros.
sus.pi.ro sm. Ânsia; gemido
amoroso; doce de clara
de ovos batida com
açúcar; orifício de certos
maquinismos que dá
passagem aos vapores.
sus.pi.ro.so adj. Lamentoso.
sus.sur.ran.te adj. Que
sussurra.
sus.sur.rar vi. Causar sussurro;
zumbir; vt. segredar.
sus.sur.ro sm. Som confuso;
murmúrio.
sus.tar vt. Fazer parar.
susten.ta.ção sf. Ato ou efeito
de sustentar.
sus.ten.tá.cu.lo sm. Base;
suporte; apoio.
sus.ten.tar vt. Suportar;
alimentar; amparar; dar ânimo
a; vp. viver; manter-se.

sus.ten.to sm. O que serve
para sustentar; alimento.
sus.ter vt. Segurar por baixo
para que não caia; sustentar;
reprimir; conservar; vp.
equilibrar-se.
sus.to sm. Medo repentino;
sobressalto.
su.ta.che sf. Passamanaria de
lã, seda ou algodão usada
como adorno em roupas.
su.ti.ã sm. Peça de vestuário
feminino que se ajusta aos
seios.
su.til adj. Tênue; delicado;
perspicaz.
sú.til adj. Cosido; costurado.
su.tu.ra sf. Operação que
consiste em coser as partes
de uma ferida.
su.tu.rar vt. Fazer a sutura de.
su.ve.nir sm. Objeto
característico de um lugar
e que é vendido como
lembrança, em geral a
turistas.
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