t sm. Vigésima letra do alfabeto.
ta.ba sf. Habitação comum dos
indígenas da América do Sul.

ta.ba.ca.ri.a sf. Estabelecimento
onde se vendem cigarros,
charutos e demais apetrechos
para fumantes.
ta.ba.co sm. Gênero de
plantas solanáceas cujas
folhas servem para preparar
charutos, cigarro, rapé ou
para mascar.

ta.ba.réu sm. Soldado bisonho;
pop. matuto; caipira.

ta.be.fe sm. pop. Soco; sopapo;
bofetão.
ta.be.la sf. Pequena tábua,
quadro ou papel, onde se
registram nomes de pessoas
ou de coisas; relação; rol;
lista; relação de preços
máximos de mercadorias,
sujeita a controle oficial;
registro ordenado de
cálculos antecipadamente
feitos, e que indica os
respectivos resultados;
índice; extremidade interna
da mesa de bilhar; moldura
fixada à parede, na qual
há hastes verticais, com
bolinhas enfiadas, e que
serve para marcar os pontos
obtidos no jogo de bilhar; fut.
jogada na qual dois ou mais
jogadores, na corrida, trocam
passes entre si; por tabela:
indiretamente.

ta.be.lar vt. Fazer tabela;
sujeitar a uma tabela de
preços; vi. fut. fazer tabela;
adj. relativo à tabela; que tem
forma de tabela.
ta.be.li.ão sm. Notário público.

ta.be.li.o.na.do ou ta.be.li.o.na.
to sm. Ofício de tabelião.

T

ta.ber.na sf. Casa onde se
vende vinho por miúdo;
taverna.
ta.ber.nei.ro sm. Vendedor de
vinho em taberna.
ta.bi.que sm. Parede fina que
serve para dividir os quartos
nas casas de habitação.
ta.bla.do sm. Estrado; palco.
ta.ble.te sm. Alimento ou
medicamento solidificado, em
placa, geralmente retangular.
ta.bli.ta sf. Espécie de tabela
para cálculo de juros e
amortizações.
ta.bli.tar vt. Fazer tablita.
ta.bu sm. Pessoa ou coisa de
caráter sagrado, proibida de
se tocar ou nomear.
tá.bua sf. Peça lisa de madeira.
ta.bu.a.da sf. Livrinho em que
se ensinam as primeiras
noções de aritmética.
ta.bu.a.do sm. Estrado; soalho.
ta.bu.la.dor sm. Nas máquinas
de escrever, dispositivo para
mover o carro e possibilitar o
alinhamento vertical.
ta.bu.lar vt. Marcar o(s)
ponto(s) em que deve parar o
carro quando pressionado o
tabulador; adj. relativo a, ou
que tem a forma de tábuas,
quadros, etc.
ta.bu.lei.ro sm. Bandeja.
ta.bu.le.ta sf. Tábua de madeira
com letreiro; sinal; aviso;
anúncio.
ta.ça sf. Vaso largo e pouco
fundo, para beber.
ta.ca.da sm. Pancada com taco.
ta.ca.nho adj. Avaro; estúpido.
ta.cão sm. O salto do calçado.
ta.char vt. Notar defeito em;
censurar.

ta.cho sm. Vaso de metal, largo
e pouco fundo, geralmente
com asas.
tá.ci.to adj. Silencioso; secreto.
ta.ci.tur.no adj. Tristonho;
caladão.
ta.co sm. Pau com que se
impelem as bolas do bilhar;
pedaço de tábua de soalho.
ta.cô.me.tro sm. Instrumento
para medir velocidades.
ta.ga.re.la adj. e s2g. (Pessoa)
que fala muito, sem discrição.
ta.ga.re.lar vi. Falar muito.
ta.ga.re.li.ce sf. Loquacidade.
tailleur sm. fr. Traje feminino
composto de casaco e saia;
costume.
tai.pa sf. Parede de barro.
tal pron. indef. Este; aquele;
um certo; semelhante; isso;
aquilo; s2g. pessoa notável,
batuta.
ta.la sf. Peça de madeira ou
outro material para imobilizar
uma parte do corpo.
tá.la.mo sm. Leito conjugal.
ta.lão sm. Calcanhar; parte
do calçado ou da meia
correspondente ao calcanhar;
bloco de folhas picotadas,
horizontal ou verticalmente,
com dizeres impressos nas
partes correspondentes.
ta.lar vt. Abrir sulcos em;
destruir; devastar; adj.
diz-se da veste que vai até o
calcanhar.
ta.len.to sm. Aptidão natural;
inteligência.
ta.lha sf. Corte; pote.
ta.lha.da sf. Porção que se
corta de frutos; fatia; posta.
ta.lhar vt. Golpear; cortar;
sulcar; cortar o pano (o
alfaiate, a modista); coagular;
talhar.
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ta.lha.rim sm. Massa
alimentícia em forma de tiras
longas e finas; iguaria feita
com talharim cozido em água
e sal, servido com molho,
geralmente de tomates e
carne, e polvilhado com
queijo parmesão ralado
ta.lhe sm. Feitio ou feição do
corpo ou qualquer objeto;
corte.
ta.lher sm. A reunião de garfo,
faca e colher.
ta.lho sm. Ato de talhar; corte.
ta.li.ão sm. Pena de lei primitiva
pela qual o delito era vingado
com aplicação ao delinquente
do mesmo mal ou dano que
ele praticara (segundo a
expressão “olho por olho,
dente por dente”).
ta.lis.mã sm. Peça que a se
atribuem virtudes mágicas;
amuleto.
Tal.mu.de sm. Doutrina
e jurisprudência da lei
mosaica com explicação
dos textos jurídicos do
Pentateuco e a Michna, que
é a jurisprudência elaborada
pelos comentadores entre o
III e o VI século; livro com a
lei e as tradições judaicas.
ta.lo sm. Caule.
ta.lu.do adj. Desenvolvido.
tal.vez adv. Acaso, porventura,
quiçá.
ta.man.co sm. Calçado
grosseiro com sola de
madeira.
ta.ma.nho sm. Comprimento;
altura; volume; grandeza.
tam.bém adv. igualmente, da
mesma forma; outrossim,
além disso; ainda; por outro
lado; da mesma forma; com
efeito; aliás.
tam.bor sm. Instrumento
musical com pele tensa que
se percute com baquetas;
cilindro giratório de revólver
em que se colocam os
cartuchos.
tam.bo.re.te sm. Banco sem
encosto com assento de pau.
tam.bo.ri.lar vi. Tocar com
os dedos em qualquer
superfície.

• tareia

tam.pa sf. Peça com que se
fecha vaso ou caixa.
tam.par vt. Pôr tampa em.
ta.na.do adj. Trigueiro.
ta.na.ju.ra sf. Fêmea da
saúva; içá.
tan.ga sf. Espécie de avental
com que os selvagens
cobrem o sexo.
tan.gen.te sf. Linha que toca
outra linha ou superfície num
só ponto.
tan.ger vt. Tocar (instrumentos);
guiar (gado); vi. soar.
tan.ge.ri.na sf. Fruto da
tangerineira; mexerica.
tan.ge.ri.nei.ra sf. Árvore
frutífera.
tan.gí.vel adj. Que se pode
tocar, palpável.
tan.go sm. Música e dança
argentina.
ta.no.ei.ro sm. O que faz ou
conserta pipas, etc.
tan.que sm. Reservatório para
água, etc.; carro de combate,
blindado.
tan.tã adj. fam. Tonto.
tan.to pron. indef. Em tal
quantidade; sm. quantidade;
o dobro; adv. de tal modo.
tão adv. Tanto.
ta.o.ís.mo sm. Ensinamento
filosófico-religioso
desenvolvido principalmente
por Lao-tse (séc. VI a.C.)
e Tchuang-tseu (séc. IV
a.C.), filósofos chineses,
cuja noção fundamental
é o Tao – o Caminho que
nomeia o grande princípio
do Yin e do Yang, e ao qual
se tem acesso por meio
da meditação e da prática
de exercícios físicos e
respiratórios.
ta.pa sm. ou sf. Bofetada.
ta.pa.da sf. Cerca.
ta.par vt. Tampar; fechar;
entupir; encobrir.
ta.pe.ça.ri.a sf. Tecido bordado
para móveis, paredes ou
soalhos; loja onde se vendem
tapetes.
ta.pe.cei.ro sm. O que fabrica
ou vende tapetes.

ta.pe.ra sf. Casa arruinada.
ta.pe.te sm. Peça de estofo
para cobrir soalhos, etc.
ta.pir sm. Anta.
ta.po.na sf. gír. Pancada; tapa;
bofetada.
ta.pu.me sm. Sebe; tabique.
ta.qua.ra sf. Bambu.
ta.qui.car.di.a sf. Pulsação
anormalmente rápida do
coração; pulsação acelerada,
excessiva.
ta.qui.gra.fi.a sf. Estenografia.
ta.quí.gra.fo sm. Estenógrafo.
ta.ra sf. Falha; quebra; defeito
físico ou moral; perversão;
desconto no peso da
mercadoria, correspondente
ao peso do recipiente ou do
veículo que o transporta.
ta.ra.do adj. e sm. (Indivíduo)
desequilibrado (em sentido
moral); adj. pesado com o
desconto da tara.
ta.ra.me.la ou tra.me.la sf.
Peça de madeira que gira
em volta de um prego, para
fechar porta ou postigo;
pessoa faladora.
ta.ran.te.la sf. Dança popular
napolitana, acompanhada
pelo pandeiro e pelas
castanholas e muito rápida;
música para essa dança;
composição instrumental
e erudita, com as
características dessa música.
ta.rân.tu.la sf. Espécie de
aranha europeia, cuja
picada causa febre, delírio e,
segundo a crença popular,
singulares sintomas que
levariam o doente a cantar
e dançar; medicamento feito
com o suco desse animal.
tar.dan.ça sf. Demora.
tar.de adv. Depois de passar
o tempo ajustado; perto da
noite; sf. tempo entre o meiodia e a noite.
tar.di.o adj. Que vem fora de
tempo.
tar.do adj. Preguiçoso; moroso;
vagaroso.
ta.re.fa sf. Trabalho por
obrigação ou castigo.
ta.rei.a sf. Tunda; sova.
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ta.re.lar vi. Tagarelar.
ta.ri.fa sf. Tabela de direitos
alfandegários; tabela de
preços de transportes de
cargas ou de correio; tabela
que indica o valor especial de
um gênero.
ta.rim.ba sf. Cama simples;
estrado sobre o qual dormem
os soldados no quartel;
experiência; longa prática.
tar.ja sf. Cinta preta, nas
margens do papel, indicando
luto; ornato que contorna um
objeto.
ta.rou.co adj. Idiota;
desmemoriado pela velhice.
tar.ra.fa sf. Rede de pesca.
tar.ra.xa sf. Parafuso.
tar.so sm. Parte posterior
do pé.
tar.ta.mu.do adj. e sm.
(Indivíduo) gago.
tár.ta.ro sm. Inferno;
incrustação que se forma nos
dentes.
tar.ta.ru.ga sf. Réptil que possui
carapaça e vive na água.
tar.tu.fo sm. Devoto falso;
hipócrita.
tas.ca sf. Casa de pasto
ordinária; bodega.
tas.quei.ro sm. Taberneiro.
ta.te.ar vt. Apalpar; pesquisar.
tá.ti.ca sf. Arte de combater.
tá.til ou tác.til adj. Relativo ao
tato; que se pode tatear.
ta.to ou tac.to sm. O sentido
através do qual recebemos
as sensações de contato e
pressão, as térmicas e as
dolorosas; o ato de apalpar,
de tatear; cautela; prudência;
tino; habilidade; capacidade;
vocação.
ta.tu sm. Mamífero desdentado;
de corpo coberto de placas.
ta.tu.a.gem sf. Desenhos e
pinturas na pele.
ta.tu.ar vt. Fazer tatuagens em.
tau.ma.tur.go adj. e sm. Que,
ou o que faz milagres.
tau.rí.fe.ro adj. Em que se
criam ou pastam touros.
tau.ro.ma.qui.a sf. Arte de
tourear.

• tédio

tau.xi.a sf. Obra de embutidos
de ouro, prata, etc. em aço
ou ferro.

ta.xa sf. Imposto; tributo; razão
do juro.

ta.xar vt. Estabelecer a taxa do
preço de.
ta.xa.ti.vo adj. Que taxa;
limitativo; restritivo; que
não admite réplica ou
contestação.

tá.xi sm. Automóvel que
transporta passageiro,
utilizando o taxímetro para
cálculo do preço da viagem;
táxi aéreo avião de aluguel
pequeno, geralmente
monomotor.
ta.xi.ar vi. Movimentar-se
(aeronave) na pista.

ta.xí.me.tro sm. Aparelho que,
nos táxis, registra a distância
percorrida e o preço a ser
pago.
ta.xi.o.no.mi.a sf. Ciência das
classificações.

tay.lo.ris.mo sm. Sistema
de exploração industrial
devido a Frederich W. Taylor,
engenheiro e economista
americano (1856-1915),
baseado nos princípios da
psicotécnica e da organização
racional no trabalho, e com
o qual se procura alcançar
o máximo de rendimento
com o mínimo de tempo e de
atividade.
tchau interj. Até a vista; até
logo.
te pron. pess. A ti.

te.ar sm. Aparelho para tecer.

te.a.tral adj. Relativo a teatro.

te.a.tro sm. Edifício onde
se representam obras
dramáticas, óperas, etc.; arte
de representar; conjunto de
peças teatrais; encenação.

te.a.tró.lo.go sm. Indivíduo que
escreve peças teatrais.
te.a.tro-re.vis.ta sm.
Espetáculo de variedades.
te.bai.da sf. Retiro; solidão;
ermo.
te.ce.du.ra sf. Ato de tecer.

te.ce.la.gem ef. Trabalho de
tecelão; ou indústria de
tecidos.
te.ce.lão sm. Operário que
trabalha em teares.
te.cer vt. Entrelaçar
regularmente os fios de;
tramar.
te.ci.do adj. Que se teceu;
sm. pano.
te.cla sf. Peça do piano, etc.;
ponto fraco; assunto.
te.cla.do sm. Conjunto de
teclas de um instrumento.
téc.ni.ca sf. A parte material
ou o conjunto de processos
de uma arte; maneira; jeito
ou habilidade especial de
executar ou fazer algo;
prática.
tec.ni.cis.mo sm. Abuso da, ou
apego excessivo à técnica.
téc.ni.co sm. O que é perito
numa arte ou ciência; espec.
treinador; adj. próprio de arte
ou ciência.
tec.ni.co.lor adj. Diz-se de
certo processo de cinema
em cores, ou qualquer filme
colorido; sm. esse processo,
ou um desses filmes.
tec.no.cra.ci.a sf. Sistema de
organização política e social
baseado na predominância
dos técnicos.
tec.no.cra.ta s2g. Partidário
da tecnocracia; político,
administrador ou funcionário
que procura soluções
meramente técnicas e/ou
racionais, desprezando os
aspectos humanos e sociais
dos problemas.
tec.no.lo.gi.a sf. Conjunto
de conhecimentos,
especialmente princípios
científicos, que se aplicam
a um determinado ramo de
atividade; explicação dos
termos concernentes às
artes e ofícios; o vocabulário
peculiar de uma ciência, arte,
indústria, etc.
te.co-te.co sm. Avião pequeno,
de um só motor de explosão,
de reduzida potência, para
trajetos curtos.
té.dio sm. Fastio; enfado.

T
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tei.a sf. Tecido de linho; lã;
seda, etc.; rede que as
aranhas tecem; fig. intriga.
tei.ma sf. Teimosia.
tei.mar vt. Insistir.

tei.mo.si.a sf. Teima exagerada.
tei.mo.so adj. Que teima;
obstinado; turrão.
tei.pe sm. Fita; gravação
em fita.

te.la sf. Tecido; pano sobre o
qual se pinta; quadro; pano
sobre o qual se projetam
filmes; tecido de arame para
cercas.
te.le.co.mu.ni.ca.ção sf.
Comunicação à distância
por cabo, telégrafo, rádio ou
televisão.

te.le.fo.nar vi. Usar o telefone.
te.le.fo.ne sm. Aparelho
para transmitir a palavra a
distância.

te.le.fo.ne.ma sm.
Comunicação, conversa pelo
telefone.

T

te.le.fo.nis.ta s2g. Pessoa
empregada em estação
telefônica para receber e
fazer ligações.

te.le.gra.far vt. Comunicar
pelo telégrafo; vi. mandar
telegramas.

te.le.gra.fis.ta s2g. Pessoa
empregada nas estações
telegráficas para receber e
passar telegramas.

te.lé.gra.fo sm. Aparelho
que permite comunicações
escritas a grande distância
por meio de fios ou sem
eles; edifício onde esse
aparelho funciona; repartição
encarregada dos serviços
telegráficos.
te.le.gra.ma sm. Comunicação
telegráfica.
te.le.jor.nal sm. Noticiário
apresentado pela televisão.

te.le.pa.ti.a sf. Transmissão de
pensamento.
te.les.có.pio sm. Instrumento
para observação dos astros.
te.les.pec.ta.dor adj. e sm.
Espectador de televisão.

• tênis

te.le.vi.são sf. Transmissão de
imagens animadas por meio
de ondas eletromagnéticas;
televisor.
te.le.vi.si.o.na.men.to ou te.le.
vi.sa.men.to sm. Ato ou
efeito de televisionar.
te.le.vi.si.o.nar ou te.le.vi.sar
vt. Transmitir por televisão.
te.le.vi.sor adj. e sm.
(Aparelho) que recebe
imagens televisionadas.
te.le.vi.so.ra sf. Estação de
televisão.
te.lex sm. Modalidade de
serviço telegráfico que
permite comunicação
bilateral, realizada por meio
de máquinas teleimpressoras,
e no qual a ligação entre
correspondentes passa
por uma ou mais estações
comutadoras.
te.lha sf. Peça de barro cozido
ou outro material para
cobertura de edifícios.
te.lha.do sm. Parte exterior da
cobertura de edifícios.
te.lha-vã sf. Telhado sem
forro; telha que não leva
argamassa.
te.ma sm. Assunto; exercício
escolar.
te.men.te adj. Que teme.
te.mer vt. Recear; respeitar.
te.me.rá.rio adj. Imprudente;
arriscado; perigoso.
te.me.ro.so adj. Que infunde
temor, medo.
te.mí.vel adj. Que causa temor.
te.mor sm. Ato ou efeito de
temer; susto.
têm.pe.ra sf. Ato ou efeito de
temperar; valor; consistência
dos metais; fig. caráter; fibra.
tem.pe.ra.men.tal adj. Relativo
a temperamento; impulsivo.
tem.pe.ra.men.to sm.
Constituição particular do
corpo; constituição moral;
índole.
tem.pe.ran.ça sf.
Comedimento; sobriedade.
tem.pe.rar vt. Condimentar;
deitar tempero em.
tem.pe.ra.tu.ra sf. Estado de
frio ou calor, que impressiona
os nossos órgãos.

tem.pe.ro sm. Condimento.

tem.pes.ta.de sf. Temporal.

tem.pes.tu.o.so adj. Sujeito a
tempestade.

tem.plo sm. Edifício destinado
a culto religioso; igreja.
tem.po sm. Duração das
coisas; época; estado
atmosférico.

tem.po.ra.da sf. Grande ou
determinado espaço de
tempo; época ou período
de realização de certos
espetáculos.
tem.po.ral adj. Relativo ao
tempo; mundano; sm.
tempestade.

tem.po.rão adj. Que vem fora
do tempo próprio.
tem.po.rá.rio adj. Transitório.

têm.po.ras sf. pl. Partes laterais
da cabeça.
tem.po.ri.zar vt. Adiar.

te.na.ci.da.de sf. Qualidade de
tenaz, pertinaz.
te.naz adj. Pertinaz; muito
aderente; sf. instrumento para
segurar ferro em brasa.

ten.ção sf. Resolução; plano.
ten.ci.o.nar vt. Fazer tenção
de; intentar.
ten.da sf. Barraca; cabana.

ten.dão sm. Feixe fibroso de
ligação entre os músculos
e ossos.
ten.dên.cia sf. Inclinação.

ten.den.ci.o.so adj. Parcial; em
que há tendência oculta.
ten.der vt. Estender; ter
vocação; inclinar-se; visar.
tên.der sm. Certo tipo de
presunto, mais macio.
te.ne.bro.so adj. Escuro;
terrível; medonho.

te.nen.te sm. Posto militar
imediatamente inferior ao de
capitão.

tê.nis sm. Esporte que se
joga com raquete e bola
apropriadas num campo
dividido em duas partes por
uma rede; calçado de lona ou
couro, com sola de borracha,
usado em esportes.
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te.nor sm. Voz de homem, mais
alta que a de barítono.
ten.ro adj. Mole; brando.
ten.são sf. Estado de tenso;
rigidez em certas partes do
organismo; grande aplicação
ou concentração física ou
mental; diferença de potencial
elétrico entre dois pontos de
um circuito.
ten.so adj. Esticado; em estado
de tensão mental.
ten.ta.ção sf. Desejo veemente.
ten.tá.cu.lo sm. Apêndice
móvel que serve de órgão do
tato ou de apreensão.
ten.tar vt. Tratar de conseguir;
arriscar; experimentar;
empreender; seduzir; induzir
ao mal; pôr a prova.
ten.ta.ti.va sf. Experiência;
ensaio; prova.
ten.te.ar vt. Sondar; tatear.
ten.to sm. Atenção; cuidado;
ponto de jogo.
tê.nue adj. Delgado; sutil.
te.o.cra.ci.a sf. Forma de
governo em que a autoridade,
emanada dos deuses ou de
Deus, é exercida por seus
representantes na terra; o
Estado com essa forma de
governo.
te.o.lo.gi.a sf. Ciência que,
estudando o Dogma e a
Moral, tem por objetivo Deus.
te.or sm. Texto ou conteúdo de
um escrito; proporção de uma
substância no todo.
te.o.re.ma sm. Proposição que
para se admitir precisa de
demonstração.
te.o.ri.a sf. Conjunto de
princípios fundamentais;
hipótese; utopia.
te.pi.dez sf. Estado de tépido.
té.pi.do adj. Morno; temperado;
débil; frouxo.
te.qui.la sf. Espécie de
aguardente mexicana feita
da destilação de uma planta
da América Central, o Agave
tequilana.
ter vt. Possuir; adquirir; julgar;
haver.
te.ra.pêu.ti.ca sf. Tratamento
das doenças.

• território

te.ra.pi.a sf. Terapêutica.

ter.ça.do sm. Espada de folha
curta; bras. facão grande.
ter.ça-fei.ra sf. Terceiro dia
da semana começada no
domingo.

ter.çar vt. Dividir em três partes;
cruzar (lança, espada); brigar.
ter.cei.ro num. Número
ordinário e fracionário
correspondente a três.

ter.ce.to sm. Estrofe de três
versos.

ter.ço sm. A terceira parte de
qualquer coisa; terça parte
do rosário.

ter.çol sm. Pequeno abscesso
na borda das pálpebras.

te.re.bin.ti.na sf. Resina que se
extrai de certas árvores.
te.res sm. pl. Posses; bens.

ter.gal adj. Relativo ao dorso;
dorsal; sm. certo tecido de
fibra sintética.

ter.gi.ver.sar vi. Usar evasivas,
subterfúgios.
ter.mal adj. Designativo de
certas águas medicinais.

ter.mas sf. pl. Estabelecimento
onde se tomam banhos
medicinais com águas
termais; águas termais;
balneário.

tér.mi.co adj. Relativo a termas
ou a calor.
ter.mi.na.ção sf. Extremidade.

ter.mi.nal adj. Relativo a,
situado ou colocado no
termo, na extremidade; final;
sm. estação final de linhas
férreas ou rodoviárias ou
metroviárias.

ter.mi.nan.te adj. Que termina;
categórico; decisivo.
ter.mi.nar vt. Concluir; pôr
termo a; vi. findar.
tér.mi.no sm. Fim; limite.

ter.mo sm. Limite; fim; marco;
maneira; teor; palavra.

ter.mo.di.nâ.mi.ca sf.
Parte da física que
investiga os processos de
transformação de energia e o
comportamento dos sistemas
nestes processos.

ter.mô.me.tro sm. Instrumento
destinado a medir a
temperatura de corpos.
ter.mo.nu.cle.ar adj. Diz-se
de fenômeno ou sistema
em que ocorre grande
desprendimento de energia
graças à fusão de núcleos
leves para formar núcleos
pesados.

ter.mos.ta.to sm. Dispositivo
automático que mantém
constante a temperatura de
um recinto.
ter.no sm. Trio; vestuário
masculino; adj. meigo.
ter.nu.ra sf. Meiguice.

ter.ra sf. O planeta que
habitamos (inic. maiúsc.);
solo; pátria; local.

ter.ra.ple.na.gem sf. Conjunto
de operações de escavação,
transporte, depósito e
compactação de terras,
necessárias à realização de
uma obra.
ter.ra.ple.nar vt. Executar a
terraplenagem; aterrar.

ter.rá.queo adj. Terrestre; sm.
habitante da Terra.
ter.re.al adj. Terrestre.

ter.rei.ro sm. Espaço de terra
livre, largo e plano; local de
cerimônias de umbanda.

T

ter.re.mo.to sm. Tremor de
terra; sismo.

ter.re.no adj. Terrestre;
mundano; sm. espaço de
terra; setor de atividade;
assunto.

tér.reo adj. Que fica ao rés-dochão; terrestre.
ter.res.tre adj. Relativo a, ou
que vem da terra.

ter.ri.fi.car vt. Causar terror a.
ter.rí.fi.co adj. Terrificante,
apavorante.

ter.ri.na sf. Vaso de louça ou de
metal para sopa.
ter.ri.to.ri.al adj. Relativo a
território.

ter.ri.tó.rio sm. Área de um
país, província; cidade,
etc.; área que, ainda não
constituindo Estado, é
administrada pelo governo
federal.
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terrível

T

ter.rí.vel adj. Que infunde ou
causa terror; violento.
ter.ror sm. Grande medo;
pavor; horror; assombro.
ter.ro.ris.mo sm. Uso da
violência e da intimidação,
espec. para fins políticos.
ter.ro.so adj. Que tem cor
de terra.
ter.so adj. Limpo; puro.
ter.tú.lia sf. Assembleia literária;
reunião familiar.
te.sar vt. Entesar.
te.se sf. Conclusão de um
teorema; proposição;
dissertação.
te.so adj. Tenso; rijo; gír. sem
dinheiro.
te.sou.ra sf. Instrumento
cortante de duas lâminas
reunidas em eixo.
te.sou.rar vt. Cortar com
tesoura; fam. falar mal.
te.sou.ra.ri.a sf. Cargo ou
repartição de tesoureiro;
contabilidade.
te.sou.rei.ro sm. Empregado
superior da administração do
tesouro público; encarregado
de tesouraria.
te.sou.ro sm. Grande porção
de dinheiro ou de objetos
preciosos; riqueza; repartição
pública onde se administra o
dinheiro do Estado.
tes.si.tu.ra sf. Conjunto dos
sons que abrangem uma
parte da escala geral e
convêm melhor a uma
determinada voz ou a um
determinado instrumento;
o conjunto das notas mais
frequentes numa peça
musical; organização;
contextura.
tes.ta sf. Fronte; frente.
tes.ta-de-fer.ro s2g.
Indivíduo que se apresenta
como responsável por
empreendimento ou atos de
outrem.
tes.ta.men.tá.rio sm. Herdeiro
por testamento; adj. relativo a
testamento.
tes.ta.men.tei.ro sm. Aquele
que cumpre ou faz cumprir
um testamento.

• tímpano

tes.ta.men.to sm. Última
vontade de uma pessoa.
tes.tar vt. Deixar em
testamento; legar; provar;
experimentar.
tes.te sm. Prova ou exame
para avaliar a inteligência,
capacidade ou aptidão
de estudantes, operários,
candidatos, etc., ou para
determinar a natureza,
qualidade ou comportamento;
método, processo ou meio de
realizar essas avaliações.
tes.te.mu.nha sf. Pessoa que
viu ou ouviu alguma coisa.
tes.te.mu.nhar vt. Confirmar;
declarar ter visto, ouvido ou
conhecido; ver.
tes.te.mu.nho sm. Depoimento;
prova; indício.
tes.tí.culo adj. Cada uma das
glândulas do escroto.
tes.ti.fi.car vt. Assegurar.
tes.ti.lha sf. Discussão.
te.su.ra sf. Qualidade do que é
teso; vaidade.
te.ta sf. Glândula mamária.
té.ta.no sm. Doença infecciosa.
tête-à-tête sm. fr. Palestra
particular entre duas pessoas.
te.to sm. A face superior interna
de uma casa ou aposento;
fig. abrigo.
te.tra.ne.to sm. Filho do trineto
ou trineta.
te.tra.vô sm. Pai do trisavô ou
da trisavó.
té.tri.co adj. Muito triste;
fúnebre; medonho.
teu pron. poss. De ti.
te.vê sf. Abreviatura de
televisão.
têx.til adj. Que se pode tecer.
tex.to sm. Palavras citadas para
demonstrar alguma coisa;
mensagem verbal, completa,
unitária.
tex.to-le.gen.da sm. Legenda
mais desenvolvida, que, além
de informar, comenta ou
explica a fotografia.
tex.tu.al adj. Relativo ao texto;
fielmente reproduzido.
tex.tu.ra sf. Ato ou efeito de
tecer; tessitura; composição.

tez sf. Epiderme do rosto, cútis.
ti.a sf. Irmã dos pais em relação
aos filhos destes.
ti.a.ra sf. Mitra de pontífice;
espécie de arco usado na
cabeça para enfeite ou para
prender os cabelos.
tí.bia sf. O mais grosso e mais
interno dos dois ossos da
perna.
tí.bio adj. Tépido; frouxo; fraco.
ti.ção sm. Pedaço de lenha
acesa ou meio queimada;
pessoa muita preta.
ti.co sm. Pedacinho de
qualquer coisa; naco.
ti.fo sm. Certa doença
infecciosa.
ti.ge.la sf. Vaso de barro ou
louça, em forma de xícara.
ti.gre sm. Felino asiático
muito feroz; fig. homem
sanguinário.
ti.gri.no adj. Relativo a tigre.
ti.jo.lei.ro sm. Fabricante de
tijolos.
ti.jo.lo sm. Peça de barro
cozido destinada a
construções.
til sm. Sinal gráfico para nasalar
vogais.
ti.mão sm. Barra de leme; fig.
governo.
tim.ba.le sm. Tambor de
cavalaria; tímpano; espécie
de empada.
tim.bra.gem sf. Ato ou efeito
de timbrar.
tim.brar vt. Marcar com timbre;
qualificar.
tim.bre sm. Marca; sinal; honra;
capricho; qualidade distintiva
de sons.
ti.me sm. Quadro; equipe;
grupo de pessoas; turma.
ti.mi.dez sf. Fraqueza;
acanhamento; retraimento.
tí.mi.do adj. Acanhado; frouxo;
débil.

ti.mo.nei.ro sm. Aquele
que governa o timão das
embarcações; dirigente.

tím.pa.no sm. Membrana
delgada, limite entre o ouvido
externo e o médio; espécie de
tambor; timbale.
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ti.na sf. Espécie de cuba;
banheira.

tin.ção sf. Ato ou efeito de
tingir; tintura.

ti.ne.lo sm. Compartimento
onde criados fazem refeições.
tin.gi.du.ra sf. Tintura.

tin.gir vt. Mergulhar em tinta,
alterando a cor; dar certa
cor a.
ti.ni.do sm. Ato ou efeito de
tinir, soar.

ti.nir vi. Soar (vidro ou metal);
zunir (os ouvidos).

ti.no sm. Juízo; prudência; tato;
sentido.
tin.ta sf. Líquido para escrever,
tingir ou imprimir; vestígio;
matiz.
tin.tei.ro sm. Pequeno vaso
para tinta de escrever.

tin.tim el. sm. da loc. adv.
tintim por tintim: em todos os
detalhes; minuciosamente.
tin.to adj. Tingido.

tin.tu.ra sf. Ato de tingir; tinta;
conhecimento superficial.
tin.tu.rei.ro sm. Aquele
que tinge panos; dono de
tinturaria; pop. carro de
presos.
tí.pi.co adj. Característico.

ti.po sm. Caráter tipográfico;
símbolo; modelo; qualquer
indivíduo.

ti.po.gra.fi.a sf. Arte de
imprimir; estabelecimento de
imprimir.
ti.pó.gra.fo sm. Aquele que
sabe ou exerce a arte
tipográfica.

ti.poi.a (ói) sf. Tira de pano
presa ao pescoço para
descanso de braço ou mão
doente.
ti.que sm. Hábito; cacoete.

tí.que.te sm. Pedaço de
papel impresso que serve
de ingresso, passagem,
vale, etc.

ti.ra sf. Fita; sm. gír. agente de
polícia.

ti.ra.co.lo sm. Correia que
cinge o corpo, passando por
cima de um dos ombros e por

• tocante

baixo do braço oposto; el da
loc. a tiracolo à maneira de
tiracolo; como companhia.

ti.ra.gem sm. Número de
exemplares impressos.

ti.ra-gos.to sm. Qualquer
salgadinho com que se
acompanham bebidas,
coquetéis, etc., fora das
refeições.

ti.ra.ni.a sf. Domínio ou poder
de tirano; violência.

ti.ra.ni.zar vt. Tratar com tirania;
oprimir.
ti.ra.no sm. Soberano injusto,
cruel ou opressor; adj. mau;
despótico.

ti.ran.te adj. Que tira ou puxa;
sm. qualquer peça que serve
para esticar ou puxar; prep.
exceto.

ti.rar vt. Puxar; arrancar; auferir;
copiar; excluir.
ti.re.oi.de ou ti.re.oi.de (ói)
adj. e sf. Diz-se da, ou a
glândula de secreção interna
situada na frente da laringe;
cartilagem situada na parte
anterior e superior da laringe.
ti.re.oi.dec.to.mi.a sf. Cirurgia
para extirpação da glândula
tireoide.
ti.ri.tan.te adj. Que tirita.

ti.ri.tar vi. Tremer com frio.

ti.ro sm. O disparo de uma
arma de fogo; explosão.

ti.ro.cí.nio sm. Aprendizagem;
prática.

ti.ro-de-guer.ra sm. Centro de
instrução militar e formação
de reservistas do Exército,
destinado aos cidadãos que,
por qualquer motivo, não se
incorporam às unidades e
subunidades regulares.
ti.sa.na sf. Medicamento
líquido.

tí.si.ca sf. Consumação
pulmonar; tuberculose.
tis.nar vt. Queimar; macular; vp.
enegrecer-se.
tis.ne sm. Fuligem.
ti.tâ.ni.co adj. Que revela
grande força.
tí.te.re sm. Fantoche.

ti.ti.lar vt. Fazer cócegas a; vi.
palpitar.
ti.tu.be.a.ção sf. Ato ou efeito
de titubear.
ti.tu.be.ar vi. Vacilar; falar
hesitando.

ti.tu.lar adj. Honorário; nominal;
efetivo; s2g. pessoa nobre;
pessoa investida oficialmente
de um cargo (por oposição a
suplente); vt. dar título a.

tí.tu.lo sm. Designação que
indica o assunto; fundamento;
rótulo.
TO Sigla do estado de
Tocantins.

to.a sf. Corda com que uma
embarcação reboca outra,
reboque; à toa: ao acaso; a
esmo; sem razão; por motivo
frívolo; irrefletidamente;
inutilmente; debalde; sem
ocupação; sem ter o que
fazer.
to.a.da sf. Ato ou efeito de
toar; ruído; boato; cantiga;
maneira.

to.a.le.te sf. Ato de se aprontar,
lavando-se, penteando-se,
maquilando-se, etc., para
aparecer em público; sm.
traje feminino requintado,
próprio para cerimônias,
bailes, etc., compartimento
com lavatório e espelho, para
as senhoras recomporem o
penteado, a pintura, etc., e
que geralmente tem anexo
um gabinete sanitário.

T

to.a.lha sf. Peça de linho ou
de algodão para enxugar, ou
estender sobre a mesa.
to.ar vi. Emitir som forte;
trovejar; convir; condizer.

to.bo.gã sm. Espécie de trenó
baixo para deslizar nas
encostas cobertas de neve;
rampa de grande altura com
ondulações, para diversão
coletiva; escorregador.
to.ca sf. Covil; refúgio.

to.ca.do adj. fam. Um tanto
ébrio.
to.cai.a sf. Emboscada.

to.can.te adj. Que toca; relativo;
comovente.
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to.car vt. Pôr a mão em;
apalpar; vi. executar
instrumentos musicais.

to.ca.ta sf. Toque de
instrumentos; serenata.

to.cha sf. Grande vela de cera;
facho; archote.
to.chei.ra sf. ou to.chei.ro sm.
Castiçal para tocha.
to.co sm. Parte de tronco
vegetal; pedaço de vela ou
tocha.

to.da.vi.a conj. Contudo; porém;
entretanto.
to.do adj. Completo; íntegro;
pron. indef. qualquer; cada;
sm. conjunto; adv. totalmente.
to.do-po.de.ro.so adj.
Onipotente; sm. Deus.
to.ga sf. Vestuário de
magistrado; beca; a
magistratura.

toi.ci.nho ou tou.ci.nho
sm. Gordura de porcos
subjacente à pele.

tol.dar vt. Anuviar; tapar; vp.
turvar.

T

tol.do sm. Cobertura, espec. de
lona, para resguardar do sol
e da chuva.
to.lei.ma sf. Tolice.

to.lei.ro adj. e sm. Pateta.

to.le.rân.cia sf. Ato ou efeito
de tolerar.
to.le.ran.te adj. Que tolera;
indulgente.

to.le.rar vt. Ser indulgente para
com; suportar; permitir.
to.le.rá.vel adj. Que se pode
tolerar; digno de indulgência.

to.lher vt. Embaraçar; paralisar;
opor-se; proibir; privar.
to.li.ce sf. Qualidade de tolo;
asneira.
to.lo adj. Disparatado; sm.
idiota, pateta.
tom sm. Timbre, colorido;
caráter; teor; maneira.

to.ma.da sf. Ato ou efeito de
tomar; conquista; ramificação
de instalação elétrica para
uso de aparelhos elétricos;
trecho de filme rodado
ininterruptamente.

• tornear

to.mar vt. Pegar em; apoderarse de; tirar; assaltar; comer;
beber.
to.ma.ra interj. Indica desejo,
voto; oxalá.
tom.ba.di.lho sm. A parte mais
alta de um navio.
tom.ba.men.to sm. Ato ou
efeito de tombar.
tom.bar vt. Derrubar; vi. cair;
declinar; inventariar.
tom.bo sm. Queda; inventário
de bens de raiz devidamente
demarcados.
to.mo sm. Volume de obra
impressa ou manuscrita.
to.mo.gra.fi.a sf. Radiografia
em série para fixar a um
tempo o aspecto de vários
planos de um órgão ou
região.
to.na sf. Casca tênue; película;
superfície.
to.na.li.da.de sf. Propriedade
característica de matiz de
uma cor.
to.nan.te adj. Que troveja;
trovejante, forte.
to.nel sm. Grande vasilha para
líquidos.
to.ne.la.da sf. Mil quilogramas.
to.ne.la.gem sf. Capacidade de
um navio, trem, caminhão,
etc.
tô.ni.ca sf. A primeira nota de
uma escala; tom básico;
assunto predominante.
tô.ni.co adj. Relativo a tom; que
tonifica ou dá energia a certos
tecidos; sm. medicamento
revigorante.
to.ni.fi.car vt. Fortalecer.
ton.su.ra sf. Corte do cabelo,
entre os clérigos, em forma
de pequenos círculo ou
coroa, hoje em desuso.
ton.te.ar vi. Disparatar; estar
tonto; perturbar-se.
ton.tei.ra sf. Tontice; tontura.
ton.to adj. Atônito; perturbado;
tolo; demente.
ton.tu.ra sf. Perturbação
cerebral; vertigem.
to.par vt. Encontrar; gír.
concordar, aceitar.

to.pá.zi.o sm. Pedra preciosa
amarela.
to.pe sm. Encontro ou choque
de objetos; cimo.
to.pe.tar vt. Bater com o topete
ou a cabeça; tocar no ponto
mais alto; encher até as
bordas.
to.pe.te sm. Cabelo levantado
na frente da cabeça; fig.
atrevimento.
tó.pi.co adj. Relativo a lugar;
sm. ponto principal; pequeno
comentário de jornal.
to.po sm. Cume; tope.
to.pô.ni.mo sm. Nome próprio
de lugar.
to.po.gra.fi.a sf. Descrição
minuciosa de uma localidade;
arte de representar
graficamente a configuração
do relevo de um terreno.
to.que sm. Contato; som;
pancada; aperto de mão.
to.ra sf. Grande tronco de
madeira; toro; (inic. maiúsc.)
lei mosaica; o livro que a
encerra; o Pentateuco.
to.ran.ja sf. Fruto comestível.
tó.rax sm. Peito; cavidade
do peito.
tor.ço sf. Torcedura; cólica de
certos animais; especialmente
do cavalo.
tor.ce.de.la sf. Torcedura.
tor.ce.dor adj. Que torce; sm.
instrumento para torcer.
tor.ce.du.ra sf. Ato ou efeito
de torcer.
tor.cer vt. Entortar; inclinar;
deslocar; vi. e vt. gritar e
gesticular (o espectador de
uma partida esportiva); vp.
dobrar-se; anuir.
tor.ci.da sf. Pavio; ação ou
efeito de torcer; conjunto de
torcedores ou adeptos.
tor.men.ta sf. Temporal
violento; borrasca.
tor.men.to sm. Tortura.
tor.nar vt. Voltar; responder;
restituir; regressar.
tor.ne.a.men.to sm. Ato ou
efeito de tornear.
tor.ne.ar vt. Arredondar; cingir;
polir; aprimorar.
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torneio

tor.nei.o sm. Competição
esportiva; elegância no
escrever ou no falar; ação ou
efeito de tornear; justa.
tor.nei.ra sf. Tubo com uma
espécie de chave para soltar
líquidos.
tor.nei.ro sm. Artífice que
trabalha em torno.

tor.ne.jar vt. Encurvar; vi. dar
volta.

tor.no sm. Aparelho para lavrar
ou arredondar uma peça.

tor.no.ze.lo sm. Saliência óssea
na articulação do pé com
a perna.
to.ro sm. Cepo; leito conjugal.
to.ró sm. Chuvarada.

tor.pe adj. Disforme;
repugnante; ignóbil; imoral.

tor.pe.de.a.men.to sm. Ato ou
efeito de torpedear.

tor.pe.de.ar vt. Lançar torpedos
contra.
tor.pe.dei.ro sm. Navio de
guerra lançador de torpedos.
tor.pe.do sm. Engenho de
guerra submarino que
explode ao bater contra um
obstáculo.
tor.por sm. Entorpecimento.

tor.quês sf. Espécie de tenaz
ou alicate.
tor.ra.ção sf. Ato de torrar.
tor.ra.da sf. Fatia de pão
torrado.

tor.rão sm. Pedaço de terra
endurecido; pedaço; solo;
terra natal.

tor.rar vt. Secar muito; queimar
ligeiramente; pop. vender por
qualquer preço.
tor.re sf. Construção
geralmente estreita e alta;
peça do jogo de xadrez.

tor.re.fa.ção sf. Ato ou efeito de
torrificar.

tor.re.fa.zer vt. Fazer torrar;
torrificar.
tor.ren.ci.al adj. Caudaloso.
tor.ren.te sf. Curso de água
muito rápido e impetuoso.
tor.res.mo sm. Toicinho frito em
pequenos pedaços.

• tracejar

tór.ri.do adj. Muito quente;
ardente.
tor.ri.fi.car vt. Tornar tórrido;
torrar.
tor.so sm. Busto; adj. torcido.
tor.ta sf. Espécie de pastelão.
tor.to adj. Torcido; vesgo;
errado.
tor.tu.o.so adj. Torto; sinuoso.
tor.tu.ra sf. Suplício.
tor.var vt. Perturbar.
tor.ve.li.nho sm. Redemoinho.
tor.vo adj. De aspecto
carrancudo; iracundo.
to.sa sf. Operação de tosar a lã;
tunda; pancadaria.
to.sar vt. Aparar a lã; tosquiar;
cortar rente o cabelo.
tos.co adj. Informe; rude.
tos.qui.ar vt. Cortar rente (pelo,
lã ou cabelo).
tos.se sf. Expiração súbita e
mais ou menos frequente
com ruído especial.
tos.sir vi. Ter tosse.
tos.ta.do adj. Levemente
queimado; crestado; moreno.
tos.tar vt. Queimar
superficialmente; torrar;
crestar.
to.tal adj. Que abrange um
todo; sm. soma.
to.ta.li.da.de sf. Conjunto
das partes que constituem
um todo.
to.ta.li.tá.rio adj. Diz-se do
governo, país ou regime
em que um grupo centraliza
todos os poderes políticos
e administrativos, não
permitindo a existência de
outros grupos ou partidos
políticos.
to.ta.li.ta.ris.mo sm. Sistema
de governo totalitário.
to.ta.li.zar vt. Avaliar na
totalidade.
to.tem ou tó.te.me sm.
Animal, vegetal ou qualquer
objeto considerado como
ancestral ou símbolo de
uma coletividade, tribo, clã,
sendo por isso protetor dela
e objeto de tabus e deveres
particulares; representação
desse animal, vegetal ou
objeto.

tou.ca sf. Cobertura para
cabeça.

tou.ça sf. Grande vergôntea de
castanheiro de que se fazem
arcos para pipas; moita.
tou.ca.do sm. Conjunto dos
ornatos da cabeça de
mulheres.
tou.ci.nho ou toi.ci.nho
sm. Gordura dos porcos
subjacente à pele, com o
respectivo couro.

tou.pei.ra sf. Mamífero que vive
debaixo da terra, minando-a;
fam. pessoa estúpida;
ignorante.
tou.ra.da sf. Corrida de touros,
em praças.
tou.re.ar vt. Correr ou lidar
(touros) em praça.
tou.rei.ro sm. Aquele que
toureia; toureador.

tou.ro sm. Boi reprodutor;
marruá.

to.xi.car vt. Intoxicar.

tó.xi.co adj. Que envenena; sm.
veneno.
to.xi.co.ma.ni.a sf. Vício de
usar entorpecentes.

to.xi.dez ou to.xi.ci.da.de
sf. Caráter do que é tóxico;
o quociente, expresso em
quilograma, da quantidade
duma substância necessária
para matar um animal.

T

to.xi.na sf. Substância
venenosa segregada por
seres vivos.

tra.ba.lhar vi. Exercer o seu
ofício; vt. esforçar-se.

tra.ba.lhis.mo sm. As doutrinas
ou opiniões sobre a situação
econômica do operariado;
doutrina dos partidos políticos
dos trabalhadores.
tra.ba.lho sm. Aplicação da
atividade física ou intelectual;
serviço; feitiço.
tra.ça sf. Inseto roedor; fig.
aquilo que destrói pouco a
pouco.
tra.çar vt. Descrever; riscar;
projetar; supor.
tra.ce.jar vi. Descrever
ligeiramente; planejar.
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tra.ço sm. Risco; linha; feição;
parecença.
tra.ço-de-u.ni.ão sm. Hífen.
tra.di.ção sf. Transmissão oral
de lendas, fatos, etc. de idade
em idade; memória; costume.
tra.di.ci.o.na.lis.mo sm. Aferro
a tradições ou usos antigos.
tra.du.ção sf. Ato de traduzir;
obra traduzida.
tra.du.tor adj. e sm. Que, ou
aquele que traduz.
tra.du.zir sf. Transpor de uma
para outra língua; interpretar.
trá.fe.go sm. Transporte de
mercadoria por ferrovia,
aerovia, hidrovia ou rodovia;
repartição ou pessoal que
se ocupa desse transporte;
trânsito de veículos em vias
públicas.
tra.fi.car vt. int. Comerciar;
fazer negócio desonesto,
fraudulento.
trá.fi.co sm. Comércio; negócio
desonesto, fraudulento;
uso de prestígio junto a
autoridade ou a órgão
público a fim de conseguir
vantagens, benefícios,
favores ilegais ou irregulares;
tráfico de influência: o aceitar
oferecimentos e/ou receber
presentes para obter de
um governante ou de uma
autoridade pública uma
vantagem.
tra.gar vt. Devorar; beber;
engolir de um trago.
tra.gé.dia sf. Acontecimento
que desperta piedade ou
terror; desgraça; peça
teatral que termina com um
acontecimento funesto.
trá.gi.co adj. Relativo a
tragédia; funesto.
tra.gi.co.mé.dia sf. Peça teatral
que pertence à tragédia pelo
assunto e personagens, e à
comédia pelos incidentes e
desenlace; acontecimento
tragicômico.
tra.gi.cô.mi.co adj. Relativo à
tragicomédia; funesto, porém
acompanhado de incidentes
cômicos.
tra.go sm. Gole; sorvo.

• transgredir

trai.ção sf. Deslealdade;
perfídia.

tran.qui.li.zar (ü) vt. Tornar
tranquilo; sossegar.

trai.dor adj. e sm. Que, ou
aquele que atraiçoa.

tran.sa.ção sf. Combinação;
operação comercial.

trai.ço.ei.ro adj. Enganador;
traidor.

trailer sm. ingl. Exibição de
curtos trechos de um filme de
próxima apresentação, com
fito publicitário; reboque, tipo
de casa, adaptado à traseira
de um automóvel, utilizado
em geral para prática de
acampamento.

tran.qui.lo (ü) adj. Sossegado,
calmo, em paz.

tran.sa.ci.o.nar vi. Fazer
transações ou negócio.

tra.jar vt. Vestir-se (de certo
modo); vp. vestir-se.

tran.sa.tlân.ti.co adj. Situado
além do Atlântico; que
atravessa o Atlântico; sm.
navio que faz a carreira da
Europa para a América;
grande navio, com
instalações confortáveis e
alta velocidade, destinado a
transportar passageiros pelo
oceano.

tra.je.to sm. Espaço que
alguém tem de percorrer;
percurso.

trans.cen.der vt. Ser superior a;
elevar-se acima de; exceder.

tra.ir vt. Atraiçoar; ser infiel a;
denunciar.

tra.je sm. Vestuário habitual.

trans.bor.dar vi. Derramar;
entornar.

tra.je.tó.ria sf. Linha descrita
por corpo em movimento.

trans.cor.rer vi. Passar além;
decorrer.

tra.mar vt. Tecer; maquinar;
enredar; conspirar.

trans.cri.ção sf. Ato ou efeito
de transcrever.

tram.bo.lho sm. Embaraço;
estorvo.

tran.se sm. Momento crítico,
perigoso ou difícil; crise de
angústia; falecimento; êxtase.

tra.ma sm. Intriga; ladroeira;
barganha.

trans.cre.ver vt. Copiar
textualmente.

tram.bo.lhão sm. Queda com
estrondo.

trans.cur.so sm. Ato ou efeito
de transcorrer.

tra.mi.tar vt. e i. Seguir
os trâmites (processo,
documento).

trâ.mi.tes sm. pl. Caminho ou
atalho determinado; meio
apropriado; via legal.

tra.moi.a (ói) sf. Intriga; enredo.
tram.po.lim sm. Prancha de
onde os acrobatas tomam
impulso para os saltos; meio
de acesso.
tram.po.li.nei.ro adj. e sm.
Velhaco; trapaceiro.
tran.ca.fi.ar vt. Prender;
encarcerar.

tran.car vt. Prender; vp. fecharse em lugar seguro.
tran.çar vt. Entrançar.

tran.co sm. Salto que dá o
cavalo; abalo; empurrão.

tran.qui.li.da.de (ü) sf. Paz;
sossego; serenidade.

tran.se.un.te adj. Transitório;
sm. viandante; pessoa que
vai passando ou andando
pela rua.

trans.fe.rên.cia sf. Ato ou efeito
de transferir.
trans.fe.ri.dor sm. Instrumento
próprio para a medição de
ângulos; adj. que transfere.

trans.fe.rir vt. Fazer passar;
deslocar; vp. mudar-se.

trans.fi.gu.rar vt. Transformar;
vp. mudar de figura;
transformar-se.
trans.for.ma.dor sm. Aparelho
que, recebendo a corrente
elétrica lhe modifica a tensão;
adj. que transforma.
trans.for.mar vt. Modificar;
converter; vp. converter-se.
trâns.fu.ga s2g. Desertor.
trans.gre.dir vt. Violar (a lei).
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trans.gres.são sf. Ato ou efeito
de transgredir.
tran.si.ção sf. Ato ou efeito de
transitar, passar.
tran.si.gên.cia sf. Tolerância.
tran.si.gir vi. Condescender.
tran.sir vi. Ficar gelado de frio,
dor ou medo.
tran.sis.tor ou tran.sís.
tor sm. Dispositivo que
pode funcionar como um
amplificador de maneira
análoga a uma válvula
eletrônica.
tran.si.tar vt. Passar por;
percorrer.
tran.si.ti.vo adj. Que passa;
designativo de verbo que
exprime uma ação que passa
do sujeito a um objeto.
trân.si.to sm. Trajeto; afluência
de veículos e pedestres;
morte.
tran.si.tó.rio adj. Passageiro.
trans.la.ção sf. Transporte;
movimento de um corpo.
trans.lú.ci.do adj.
Transparente.
trans.lu.zir vt. e i. Luzir (através
de algum corpo).
trans.mis.são sf. Ato ou efeito
de transmitir.
trans.mis.sor adj. Que
transmite.
trans.mi.tir vt. Fazer passar
de um possuidor para outro;
comunicar por contágio;
propagar.
trans.pa.re.cer vi. Aparecer
por meio de alguma coisa;
revelar-se.
trans.pa.rên.cia sf.
Diafaneidade.
trans.pas.sar vt. Traspassar.
trans.pi.rar vi. Exalar suor;
revelar-se.
trans.plan.tar vt. Arrancar de
um lugar para plantar noutro
(planta); substituir um órgão
por outro; traduzir.
trans.por vt. Ultrapassar.
trans.por.tar vt. Conduzir de
um lugar a outro.
trans.por.te sm. Condução;
soma passada de uma página
para outra; êxtase.

• trava

trans.po.si.ção sf. Ato ou efeito
de transpor.

trans.tor.nar vt. Alterar a ordem
de; perturbar.

trans.tor.no sm. Contrariedade.
tran.subs.tan.ci.a.ção sf.
Mudança de uma substância
em outra; palavra adotada na
Igreja Católica para explicar a
presença real de Jesus Cristo
no sacramento da Eucaristia,
pela mudança da substância
do pão e do vinho na de seu
corpo e de seu sangue.
tran.su.dar vi. Transpirar.
trans.va.zar vt. Entornar;
deitar fora.

trans.ver.sal adj. Colateral; que
está disposto obliquamente.
trans.ver.so adj. Oblíquo.

trans.vi.ar vt. Extraviar; seduzir;
corromper.
tra.pa.ça sf. Burla.

tra.pa.ce.ar vi. Fazer trapaças.
tra.pa.lha.da sf. Confusão.

tra.pé.zio sm. Quadrilátero de
apenas dois lados paralelos;
aparelho onde os atletas se
exibem.

tra.pi.che sm. Armazém onde
se guardam mercadorias
importadas ou para exportar;
pequeno engenho de açúcar
movido por animais.
tra.po sm. Pedaço de pano;
farrapo.

tra.quei.a (éi) sf. Canal que
comunica entre si a laringe e
os brônquios.
tra.que.jo sm. Experiência.
tra.qui.nar vi. Fazer
travessuras, diabruras.

tra.qui.nas adj. Travesso; s2g.
criança ou pessoa travessa.
trás prep. Atrás; após.
tra.san.te.on.tem ou tra.san.
ton.tem adv. Dia anterior ao
de anteontem.
tra.sei.ra sf. Parte posterior.
tras.fe.gar vt. Limpar o
sedimento de um líquido.
tras.la.da.ção ou trans.la.da.
ção sf. Ato ou efeito de
trasladar.

tras.la.dar ou trans.la.dar
vt. e i. Mudar de um lugar
para outro; transferir;
transportar; traduzir;
adiar; copiar; transcrever;
delinear; esboçar; transferir
a residência; mudar-se;
retratar-se.
tras.la.do ou trans.la.do sm.
Ato ou efeito de trasladar;
cópia; transcrição; imagem;
retrato; modelo; exemplo.
tras.pas.sar vt. Passar por
meio de; penetrar; violar;
ultrapassar.
tras.te sm. Utensílio velho.
tra.ta.do sm. Contrato
internacional; convênio; adj.
que se tratou.
tra.ta.dor adj. e sm. Que, ou
aquele que trata de alguma
coisa.
tra.ta.men.to sm. Processo
de curar; modo de tratar;
alimento; expressão pela qual
se trata alguém.
tra.tan.te adj. e s2g. Velhaco.
tra.tar vt. Manusear; cuidar,
medicar; discorrer.
tra.tá.vel adj. Afável.
tra.to sm. Contrato;
conversação; ajuste; pl.
torturas.
tra.tor sm. Veículo motorizado
que, deslocando-se sobre
rodas ou esteiras de aço,
é capaz de rebocar cargas
ou de operar, rebocando ou
empurrando, equipamentos
agrícolas, de terraplenagem,
etc.
trau.ma sm. Traumatismo.
trau.má.ti.co adj. Relativo a
contusões ou a abalo mental.
trau.ma.tis.mo sm. Estado
resultante de ferimentos ou
contusões violentas; abalo
mental ou emoção violenta
que pode levar a uma
neurose.
trau.ma.ti.zar vt. Machucar;
provocar emoções violentas
que podem levar a neuroses.
trau.te.ar vt. e i. Cantarolar.
tra.va sf. Ação ou efeito de
travar; peça que serve para
prender o movimento de algo.

T
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tra.vão sm. Alavanca com
que se trava ou prende o
movimento de máquinas,
rodas, etc.
tra.var vt. Prender; refrear
(cavalgadura); segurar.
tra.ve sf. Viga.
tra.vés sm. Esguelha; flanco.
tra.ves.sa sf. Viga; rua
transversal; prato oblongo.
tra.ves.são sm. Traço usado na
escrita (—).
tra.ves.si.a sf. Ato de
atravessar uma região, um
oceano, etc.
tra.ves.so adj. Irrequieto.
tra.ves.su.ra sf. Ação de
pessoa travessa, irrequieta.
tra.ves.ti sm. Disfarce no trajar;
s2g. indivíduo, espec. ator ou
atriz, que se disfarça usando
roupas do sexo oposto;
homossexual que se veste
com roupas do sexo oposto.
tra.vo ou tra.vor sm. Sabor
amargo, adstringente de
frutas, comidas ou bebidas.
tra.zer vt. Conduzir; guiar;
manter.
tre.cho sm. Excerto de uma
obra literária ou musical.
trê.fe.go adj. Traquinas.
tré.gua sf. Suspensão
temporária de hostilidades;
descanso.
trei.nar vt. Adestrar; vp.
exercitar-se.
trei.no sm. Ato de se treinarem
pessoas ou animais para
torneios.
tre.jei.tar ou tre.jei.te.ar vi.
Fazer trejeitos.
tre.jei.to sm. Gesto; careta.
tre.la sf. Correia para manter
preso o cão de caça;
conversa; prosa; confiança;
intimidade.

trem sm. Mobília de uma casa;
comboio de via férrea.

tre.ma sm. Sinal ortográfico
(dois pontos horizontalmente).
tre.me.dei.ra sf. Tremor.
tre.me.li.car vi. Tremer.

tre.me.li.que sm. Ato de
tremelicar; tremedeira.

• triglota

tre.men.do adj. Terrível;
enorme.

tre.mer vt. Ter medo de;
tremular.

tre.mor sm. Agitação
convulsiva; vibração; abalo.
tre.mu.lar vt. Desfraldar; vi.
cintilar.
trê.mu.lo adj. Que treme;
hesitante.
tre.mu.ra sf. tremor.

tre.na sf. Fita métrica para
medições de prédios,
terrenos, etc.

tre.nó sm. Veículo para deslizar
sobre gelo ou neve.
tre.pa.dei.ra adj. e sf. Diz-se
de, ou planta que trepa.
tre.par vt. Subir a.

tre.pi.da.ção sf. Ato ou efeito
de trepidar.
tre.pi.dar vi. Vacilar;
estremecer.

tré.pli.ca sf. Resposta a uma
réplica.

tre.pli.car vi. Responder a uma
réplica.
três num. Dois mais um.

três-es.tre.li.nhas sf. pl. Sinal
(***) que se põe abaixo
dum escrito quando o autor
pretende conservar-se
anônimo, ou, em jornais,
abaixo de notícias ou de
artigos, para indicar tratar-se
de matéria paga; sinal (***)
que se usa em lugar de nome
de pessoa, de lugar, etc., que
se quer omitir.

tres.lou.ca.do adj. e sm. Louco.

tres.ma.lha.do adj. Desgarrado.
tres.noi.tar vt. Tirar o sono a.
tres.pas.sar vt. Traspassar.
tres.va.ri.ar vi. Delirar.

tre.vas sf. pl. Escuridão
completa; ignorância.

tre.ze num. Número cardinal
equivalente a uma dezena e
três unidades.
tre.ze.na sf. Espaço de treze
dias.
tre.zen.tos num. Número
cardinal equivalente a três
centenas.

tri.ân.gu.lo sm. Polígono de
três ângulos e três lados.
tri.bo sf. Sociedade rudimentar,
incipiente.
tri.bu.na sf. Lugar alto de
onde falam oradores; lugar
alto reservado a pessoas
importantes, nos palanques;
arquibancada; fig. a
eloquência.
tri.bu.nal sm. Casa onde se
debatem e julgam questões
judiciais.
tri.bu.no sm. Orador.
tri.bu.tar vt. Impor tributos a; vt.
pagar como tributo.
tri.bu.to sm. Imposto; taxa;
contribuição; tudo que
é oferecido a alguém
como devido ou merecido
(homenagem, preito,
sofrimento, etc.); estipêndio;
paga; remuneração.
tri.ci.clo sm. Velocípede de
três rodas.
tri.cô sm. Tecido executado
à mão com duas agulhas
onde se armam os pontos;
o mesmo tecido feito à
máquina, quer de fabricação
caseira, quer produzido
industrialmente; o ato ou
ofício de fazer tricô, de
tricotar.
tri.co.li.ne ou tri.co.li.na sf.
Tecido de algodão sedoso e
leve, de trama bem fechada.
tri.cro.mi.a sf. Processo gráfico
de impressão em três cores.
tri.di.men.si.o.nal adj.
Referente às três dimensões:
comprimento, largura e altura.
trí.duo sm. Espaço de três dias
sucessivos.
tri.e.nal adj. Que dura três
anos.
tri.ê.nio sm. Espaço de três
anos.
tri.fur.car vt. Dividir em três
partes.
tri.gal sm. Campo de trigo.
tri.gê.meo sm. Cada um dos
três indivíduos que nasceram
do mesmo parto.
tri.glo.ta adj. e s2g. Que, ou
pessoa que conhece três
línguas; trilíngue.
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trigo

tri.go sm. Planta de cujas
sementes se extrai a farinha
com que é fabricado o pão.
tri.guei.ro adj. Moreno.
tri.lar vt. e i. Gorjear.
tri.lha sf. Rasto; vereda.
tri.lhar vt. Debulhar (cereais)
com o trilho; seguir (certa
direção).
tri.lho sm. Utensílio de lavoura,
próprio para debulhar cereais;
caminho; barra de ferro sobre
a qual deslizam as rodas de
carros, trens, etc.
tri.lín.gue (ü) adj. Escrito ou
falado em três línguas; adj.
e s2g. (pessoa) que fala três
línguas.
tri.men.sal adj. Que se realiza
três vezes por mês.
tri.mes.tral adj. Realizado de
três em três meses; que dura
um trimestre.
tri.mes.tre sm. Período de três
meses.
tri.na.do sm. Gorjeio.
tri.nar vt. Cantar com trinos.
trin.ca sf. Conjunto de três
cartas de jogo, do mesmo
valor; rachadura.
trin.ca.da sf. Dentada.
trin.car vt. Cortar; partir com
os dentes.
trin.char vt. Cortar em pedaços
(a carne).
trin.chei.ra sf. Escavação
do solo, fosso onde os
combatentes se abrigam dos
tiros dos inimigos.
trin.co sm. Tranqueta com que
se fecham portas.
trin.da.de sf. Um só deus em
três pessoas distintas.
tri.ne.to sm. Filho de bisneto
ou bisneta.
trin.ta num. Três dezenas.
trin.ta-e-dois sm. Revólver de
calibre 32.
trin.ta-e-oi.to sm. Revólver de
calibre 38.
tri.o sm. Trecho musical para
três vozes ou instrumentos.
tri.pa sf. Intestino.
tri.pa.nos.so.mí.a.se sf.
Doença produzida por
tripanossomo.

• tromba-d’água

tri.pa.nos.so.mo sm.
Designação comum às
espécies de protozoários que
originam numerosas doenças
no homem e nos animais.
tri.pé sm. Tripeça.
tri.pe.ça sf. Banco de três pés.
trí.plex adj. e sm. Diz-se do, ou
o apartamento composto de
três pavimentos.
tri.pli.car vi. e p. Tornar-se
triplo; multiplicar-se.
tri.pli.ca.ta sf. Segunda cópia.
trí.pli.ce adj. Triplo.
tri.plo adj. Que contém três
vezes uma quantidade; sm.
coisa triplicada.
trí.po.de adj. Que tem três pés.
tri.pu.di.ar vi. Sapatear; viver
no vício ou no crime.
tri.pu.lan.te adj. e s2g. Que,
ou quem tripula; membro da
tripulação.
tri.pu.lar vt. Prover (navio,
avião) do pessoal necessário
para as manobras e o serviço
de bordo.
tri.sa.vô sm. Pai do bisavô ou
da bisavó.
tris.sec.tor ou tris.se.tor adj.
Que corta em três partes.
tris.si.lá.bi.co adj. Que tem três
sílabas.
tris.sí.la.bo sm. Vocábulo de
três sílabas.
tris.te adj. Que tem mágoa;
sem alegria.
tris.te.za sf. Melancolia.
tris.to.nho adj. Melancólico.
tri.tu.rar vi. Reduzir a pequenos
fragmentos; reduzir a pó;
moer.
tri.un.fal adj. Relativo a, em que
há triunfo.
tri.un.fan.te adj. Que triunfa.

tri.un.far vi. Conseguir triunfo,
êxito, vitória.
tri.un.fo sm. Grande vitória.

tri.vi.al adj. Muito comum ou
sabido de todos; vulgar;
banal; corriqueiro; sm. os
pratos simples de refeições
familiares e cotidianas.

triz sf. Icterícia; estado mórbido
em que o paciente apresenta
cor amarela; sm. usado na

loc. adv. por um triz: por
um pouco; por pouco; por
um fio; com grande custo;
milagrosamente.

tro.ar vi. Trovejar.

tro.ca sf. Permuta.

tro.ça sf. Zombaria.

tro.ca.di.lho sm. Gracejo
resultante de um jogo de
palavras, que provoca
equívocos.

tro.car vt. Permutar; confundir;
cruzar.
tro.çar vt. Zombar de;
escarnecer.

tro.co sm. Ação ou efeito de
trocar; troca; dinheiro miúdo
de valor igual ao de uma nota
ou moeda; dinheiro que se
recebe da pessoa a quem se
pagou com quantia superior
ao preço; revide; resposta.
tro.ço sm. Coisa; objeto;
pedaço de madeira; porção
de gente.

tro.féu sm. Despojo de inimigo
vencido; objeto comemorativo
da vitória.
tro.le sm. Pequeno carro
descoberto que anda sobre
os trilhos das ferrovias e
é movido pelos operários
por meio de varas ou paus
ferrados; carruagem rústica
que se usava nas fazendas e
nas cidades do interior antes
da introdução do automóvel.

T

tró.le.bus ou tró.lei.bus
sm. Ônibus elétrico que
dispensa trilhos, recebendo
a corrente de dois cabos
aéreos por meio de troles
correspondentes.

trom.ba sf. Órgão do olfato
e aparelho de preensão do
elefante e do tapir; coluna
de água; órgão sugador de
alguns insetos.

trom.ba-d’á.gua sf. Massa
de vapor de água erguida
em coluna e animada de
movimento circular e rápido,
em geral acompanhada de
tempestade e turbilhões de
vento, ocorrendo no mar;
chuva forte; pé-d’água.
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trom.ba.di.nha sm. Indivíduo
menor de dezoito anos
que comete delitos na rua,
espec. furtos, ao trombarse deliberadamente com a
vítima.
trom.bar vt. e i. Dar trombada;
colidir.
trom.be.ta sf. Instrumento de
sopro.
trom.bo.ne sm. Instrumento
musical de sopro.
tron.co sm. Caule das árvores;
parte do corpo humano;
bras. instrumento, lugar para
castigo de condenados ou
escravos.
tro.no sm. Assento que os
soberanos ocupam nas
ocasiões solenes; fig. poder;
autoridade.
tro.pa sf. Conjunto de soldados;
o exército; bando.
tro.pe.ça.men.to ou tro.pe.ção
sm. Ato ou efeito de tropeçar.
tro.pe.çar vt. Cair; vi. dar
tropeções.
trô.pe.go adj. Que anda com
dificuldade.
tro.pi.cal adj. Relativo aos
trópicos; situado entre os
trópicos; referente ao clima
daquelas regiões; abrasador;
ardente; tecido leve.
tro.pi.car vi. pop. Tropeçar
muitas vezes.
tró.pi.co sm. Círculo do globo
terrestre paralelo ao Equador.
tro.tar vi. Andar em cavalo a
trote; trotear.
tro.te sm. Maneira de andar
das cavalgaduras entre
o passo ordinário e o
galope; zombaria, troça a
que veteranos das escolas
sujeitam os calouros;
intriga, indiscrição, feita pelo
telefone, por pessoa que não
se identifica.
trots.kis.mo sm.
Desenvolvimento, téorico
e prático do marxismo,
realizado pelo político
soviético Lev Davidovitch
Bronstein, dito Trotski
(1879-1940), e que se
baseia na tese da “revolução

• tulha

permanente”, em oposição à
tese do stalinismo; o conjunto
dos métodos políticos,
econômicos e sociais
defendidos por Trotski;
adesão ao trotskismo ou
simpatia por ele.
trots.kis.ta adj. Que é
praticante ou sectário do
trotskismo; relativo ao
trotskismo; s2g. pessoa
trotskista.
trou.xa sf. Fardo de roupa; adj.
gír. tolo.
trou.xe-mou.xe el. sm. us. na
loc. adv. a trouxe-mouxe:
desordenamente; às
pressas; precipitadamente;
atrapalhadamente.
tro.va sf. Cantiga; improviso
cantado em desafio; quadra
popular.
tro.va.dor sm. O que faz trovas;
poe-ta medieval.
tro.vão sm. Ribombo produzido
por descarga de eletricidade
atmosférica.
tro.var vt. Fazer ou cantar
trovas; poetar.
tro.ve.jar vi. Ribombar o trovão;
trovoar.
tro.vo.a.da sf. Tempestade com
trovões.
tro.vo.ar vi. Troar; trovejar.
tru.ão sm. Bobo; palhaço.
tru.ci.dar vt. Matar
barbaramente; degolar.
tru.cu.lên.cia sf. Qualidade
de quem é truculento;
ferocidade; malvadeza.
tru.cu.len.to adj. Atroz; terrível;
malvado.
tru.fa sf. Cogumelo
subterrâneo.
trun.ca.do adj. Mutilado;
incompleto.
trun.car vt. Separar do tronco;
atrapalhar; confundir; mutilar;
omitir (parte de uma obra);
interromper.
trun.fo sm. Naipe, no jogo de
cartas, que vale mais que
os outros; indivíduo, coisa
ou fato de valor; fig. recurso
poderoso.
tru.que sm. Ardil.

trus.te sm. Associação
financeira que realiza a fusão
de várias firmas em uma
única empresa; organização
financeira que dispõe de
grande poder econômico.
t-shirt sf. ingl. Camiseta;
camisa de mangas curtas e
sem gola.

tsé-tsé sf. Designação dada a
diversas moscas africanas,
capazes, quase todas, de
transmitir protozoários do
grupo dos tripanossomos,
inclusive o causador da
doença do sono.
tu pron. pess. Da segunda
pessoa do singular.

tu.ba.rão sm. Peixe grande e
muito voraz; gír. comerciante
que aufere lucros excessivos.
tu.bér.cu.lo sm. Raiz ou
caule que apresenta um
espessamento, devido
à presença de grande
quantidade de reservas
nutritivas; pequeno tumor
arredondado.

tu.ber.cu.lo.se sf. Doença
causada pelo bacilo de Koch,
e que ataca sobretudo os
pulmões, o intestino e as
articulações.
tu.ber.cu.lo.so adj. Atacado de
tuberculose.
tu.bo sm. Canudo; cano; canal
do organismo humano.
tu.bu.la.ção sf. Colocação ou
disposição de certos tubos;
conjunto de tubos ou canos;
encanamento.
tu.do pron. indef. A totalidade
do que existe.
tu.fão sm. Vendaval.

tu.fo sm. Porção de plantas,
flores, penas, etc.
tu.gú.rio sm. Choça; palhoça.
tu.ís.te sm. Espécie de rockand-roll em que o dançarino,
parado, move ritmadamente
os braços e os quadris.
tu.le sm. Tecido leve e
transparente de seda ou
algodão.
tu.lha sf. Grande depósito para
guardar cereais.

286

T-U-V-W-X-Y-Z.indd 286

17.02.09 09:35:19

tumba

• tweed

tum.ba sf. Pedra sepulcral;
sepultura; túmulo.
tu.me.fa.ção sf. Inchação.
tu.me.fac.to ou tu.me.fa.to adj.
Intumescido.
tú.mi.do adj. Inchado.
tu.mor sm. Infecção com
saliência circunscrita;
tumefação.
tú.mu.lo sm. Sepulcro.
tu.mul.to sm. Barulho;
discórdia; motim.
tun.da sf. Sova; pancadaria.
tú.nel sm. Caminho, passagem
subterrânea.
tun.gar vi. Porfiar; teimar; vt.
bras. enganar; lograr.
tú.ni.ca sf. Vestuário antigo,
comprido e ajustado ao
corpo.
tu.pi sm. Uma das quatro
principais famílias linguísticas
do Brasil.
tu.pi-gua.ra.ni sm. Importante
família linguística indígena da
região tropical sul-americana,
a qual inclui o guarani, o
tupi e outras línguas; s2g.
indígena pertencente a essa
família linguística; adj. relativo
aos tupis e guaranis.
tu.pi.ni.quim adj. Relativo aos
tupiniquins, tribo indígena
tupi-guarani do litoral de
Porto Seguro (BA); próprio
do Brasil; nacional; brasileiro;
s2g. indivíduo dos tupiniquins.

tur.bar vt. Tornar turvo;
escurecer; perturbar.

tur.ban.te sm. Cobertura ou
ornamento para a cabeça.

tur.nê sf. Viagem com itinerário
determinado, em geral de um

tur.ba sf. Multidão em
desordem; povo.

tur.bi.lhão sm. Redemoinho de
vento; voragem.
tur.bi.lho.nar vi. Remoinhar.

tur.bi.na sf. Roda hidráulica que
gira debaixo da água.
tur.bo.é.li.ce sm. Veículo
dotado de motor de
combustão interna em que os
gases acionam uma turbina
que movimenta uma hélice
e são empurrados para
trás, fornecendo impulsão
adicional ao veículo; o motor
desse veículo.

tur.bor.re.a.tor sm. Motor
à reação e de combustão
interna no qual os gases são
comprimidos num compressor
acionado por tubina e
empurrados para trás,
fornecendo impulsão para o
avanço do veículo.
tur.bu.lên.cia sf. Qualidade de
turbulento; agitação, motim.
tur.bu.len.to adj. Rixoso;
agitado.

tur.fa sf. O mais recente dos
carvões fósseis.

tur.fe sm. Prado de corridas de
cavalo; hipódromo; hipismo.
tu.ris.mo sm. Viagens de
recreio.

tu.ris.ta s2g. Pessoa que viaja
para se recrear.
tur.ma sf. Grupos de pessoas
ou de alunos; pessoal.

artista, de um conferencista,
etc.
tur.ne.dô sm. Bife redondo e
macio, servido com diferentes
molhos e acompanhamentos.
tur.no sm. Cada uma das
divisões do horário diário de
trabalho; vez.
tur.que.sa sf. Pedra preciosa
azul; adj. da cor da turquesa.
tur.rão adj. e sm. pop. Teimoso;
caturra.
tu.ru.na adj. e sm. Forte;
valente.
tur.va.ção sf. Ato ou efeito de
turvar, perturbar.
tur.va.men.to sm. Turvação.
tur.var vt. Tornar opaco;
escurecer; perturbar.
tur.vo adj. Opaco.
tu.ta.no sm. Medula.
tu.te.la sf. Encargo civil que se
confere a alguém para dirigir
os bens e proteger a pessoa
do menor que se acha fora
do pátrio poder, além de
representá-lo nos atos da
vida civil; defesa; sujeição
vexatória.
tu.te.lar adj. Relativo a tutela;
vt. exercer tutela sobre.
tu.tor sm. Indivíduo legalmente
incumbido de tutelar alguém;
protetor.
tu.to.ri.a sf. Cargo ou
autoridade de tutor; proteção.
tweed sm. ingl. Tecido de
origem escocesa, de lã,
natural, áspero e geralmente
sarjado com fios de duas ou
mais cores.
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