U

u sm. Vigésima primeira letra
do alfabeto.

u.bá sf. Canoa escava em um
só tronco de árvore, usada
pelos índios das margens do
Amazonas.

u.ber.da.de sf. Qualidade de
úbere; fertilidade; abundância.
ú.be.re adj. Fértil; fecundo;
abundante; sm. teta ou
mama da fêmea de animais
mamíferos.

u.bí.quo adj. Que está ou pode
estar ao mesmo tempo em
toda a parte; onipresente.
u.de.nis.mo sm. O ideário da
UDN (União Democrática
Nacional), agremiação
política fundada em 1945,
após a redemocratização do
Brasil, e extinta em 1965.
u.de.nis.ta adj. relativo à
UDN ou ao udenismo; s2g.
partidário ou simpatizante
desse partido.

u.fa interj. Exprime admiração,
cansaço, saciedade, alívio.
u.fa.nar vt. e p. Tornar ufano;
envaidecer; orgulhar.

u.fa.ni.a sf. Qualidade de ufano;
orgulho; envaidecimento;
motivo de orgulho, de honra,
de glória, etc.
u.fa.no adj. Orgulhoso;
jactancioso; envaidecido;
jubiloso.

u.ís.que sm. Aguardente feita
de grãos fermentados de
centeio, milho ou cevada.

ui.var vi. Dar uivos (o cão,
o lobo e outros animais);
chorar, gemer; berrar, ulular;
vt. chorar lamentosamente;
gritar, vociferar; berrar.

ui.vo sm. Voz lamentosa do cão
ou do lobo.

úl.ce.ra sf. Perda de substância
dos tecidos por processo
endógeno; ferida, pústula,
chaga; corrupção moral;
pecado; vício.
ul.ce.ra.ção sf. Ferida causada
por perda de substância
da pele ou da mucosa, por
processo endógeno.
u.le.má sm. Doutor da lei ou
teólogo entre os muçulmanos.
u.li.gi.no.so adj. Pantanoso;
lamacento; diz-se dos
vegetais que se dão bem em
terrenos pantanosos.
u.lo sm. Gemido; grito.

ul.te.ri.or adj. Situado além;
que chega depois.
ul.ti.mar vt. Terminar; fechar;
concluir; completar.
ul.ti.ma.to sm. Últimas
exigências que um Estado
apresenta a outro e cuja
recusa implica declaração
de guerra; exigência feita
durante o estado de guerra,
por um chefe militar, no
sentido de conseguir a
rendição imediata do inimigo,
sob ameaça de alcançála por meios violentos;
declaração final e irrevogável
para satisfação de certas
exigências.

úl.ti.mo adj. Que vem depois
de todos; que vem depois
do penúltimo; extremo;
derradeiro; final; que fica
de resto; remoto; decisivo;
fatal; irrevogável; o mais
perfeito até o momento atual;
insignificante; gravíssimo; o
pior de todos.
ul.tra.jar vt. Insultar; afrontar;
difamar.
ul.tra.je sm. Afronta; ofensiva.

ul.tra.mar sm. Região de alémmar; o conjunto de países
ou terras que ficam além
do mar; .
ul.tra.ma.ri.no adj. Situado no
ultramar.

ul.tra.pas.sar vt. Passar além
de; transpor; exceder o limite
de; passar à frente de outro
veículo; exceder a.

ul.tras.so.no.gra.fi.a sf. Método
de diagnósico que permite
a visualização de órgãos
internos do corpo; por meio
de aparelho de emissão de
ondas de alta frequência.
u.lu.lar vi. Soltar gemidos, com
voz plangente; uivar; ganir;
gemer lamentosamente.

um num. O primeiro de todos os
números inteiros; art. indef.
qualquer; algum; certo; adj.
uno, único.
um.be.la sf. Guarda-sol
sombrinha.

um.bi.go sm. Cicatriz resultante
do corte do cordão umbilical;
p. ext. qualquer depressão
ou saliência de aspecto
umbilical; ponto central; ponto
de convergência.
um.bi.li.cal adj. Relativo a
umbigo; semelhante ao
umbigo.

um.bral sm. Ombreira da porta;
portal; limiar; fig. entrada,
começo, extremidade inicial.
um.bro.so adj. Copado;
sombrio; escuro.

u.mec.tar vt. Umedecer.

u.me.de.cer vt. Tornar úmido.

ú.me.ro sm. Osso do braço, do
ombro ao cotovelo.
u.mi.da.de sf. Qualidade ou
estado de úmido.
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ú.mi.do adj. Levemente,
ligeiramente molhado.
u.nâ.ni.me adj. Relativo a
todos, em geral.
u.na.ni.mi.da.de sf. Qualidade
de unânime; totalidade.
un.ção sf. Ato ou efeito de
ungir ou untar; piedade;
devoção; consagração; unção
dos enfermos: sacramento
mediante o qual enfermos
ou moribundos são ungidos;
extrema-unção.
un.gir vt. Untar com óleo;
melhorar; purificar.
un.guen.to (ü) sm.
Medicamento gorduroso que
se aplica para uso externo.
u.nha sf. Lâmina córnea que
reveste a extremidade dorsal
dos dedos.
u.nha-de-fo.me adj. e s2g.
Avaro.
u.nhar vt. Ferir ou riscar com as
unhas; arranhar.
u.ni.ão sf. Ato ou efeito de unir;
adesão; aliança; casamento.
ú.ni.co adj. Que é só um;
exclusivo; superior a todos
os outros.
u.ni.cór.nio sm. Animal
fabuloso, em geral
representado por um
cavalo com um chifre no
meio da testa; certo tipo de
rinoceronte; substância do
chifre desse animal.
u.ni.da.de sf. Qualidade do
que é uno, unido e único; o
menor dos números primos
absolutos; o número um.
u.ni.fi.car vt. Reunir num todo
ou num só corpo; tornar uno;
congregar.
u.ni.for.me adj. Que só tem
uma forma; igual; idêntico;
conforme; invariável;
constante; regular; sm. farda.
u.ni.for.mi.zar vt. Tornar
uniforme; fazer vestir
o uniforme; vp. vestir o
uniforme.
u.ni.gê.ni.to adj. e sm. Que não
tem irmãos; único; diz-se de
Jesus Cristo.
u.ni.la.te.ral adj. Situado de um
único lado.

• usança

u.ni.pes.so.al adj. Relativo a
uma só pessoa.
u.ni.po.lar adj. Que tem só
um polo.
u.nir vt. Juntar; conciliar; casar.
u.nis.sex adj.2g. e 2n.
Roupa, penteado, calçado,
etc. que pode ser usado
indistintamente tanto por
homem como por mulher.
u.nis.so.nân.cia sf. Identidade
de sons, melodia; monotonia.
u.nís.so.no adj. Que tem o
mesmo som; unissonante.
u.ni.tá.rio adj. Da unidade ou a
ela respeitante; partidário da
unidade, em política.
u.ni.ta.ris.mo sm. Sistema
unitário.
u.ni.val.ve adj. Que se abre de
um só lado ou que se forma
de uma só peça.
u.ni.ver.sal adj. Que tem
o caráter de absoluta
generalidade; mundial.
u.ni.ver.sa.li.da.de sf.
Qualidade do que é universal.
u.ni.ver.sa.li.zar vt. Generalizar.
u.ni.ver.si.da.de sf. Centro de
cultura superior.
u.ni.ver.si.tá.rio sm. Lente ou
aluno de uma universidade;
adj. relativo ou próprio de
universidade.
u.ni.ver.so sm. O sistema
solar; o mundo; a Terra; a
sociedade.
u.ní.vo.co adj. Que só admite
uma interpretação.
u.no adj. Um; único; singular.
un.tar vt. Engordurar.
un.to sm. Banha ou gordura de
porco; óleo.
un.tu.o.si.da.de sf. Estado ou
qualidade de untuoso.
un.tu.o.so adj. Lubrificado;
escorregadio; fig. suave;
amorável; pej. meloso.
un.tu.ra sf. Ato ou efeito de
untar.
ur.ba.ni.da.de sf. Civilidade;
cortesia; afabilidade.
ur.ba.nis.mo sm. Técnica e arte
da construção, reforma ou
embelezamento das cidades.

ur.ba.ni.zar vt. Tornar urbano;
civilizar; polir.

ur.ba.no adj. Relativo a cidade;
cortês; civilizado; educado.
ur.di.du.ra sf. Ato ou efeito de
urdir; urdimento.
ur.dir vt. Enredar; tramar;
maquinar; intrigar.

u.re.tra sf. Canal excretor da
urina.
ur.gên.cia sf. Pressa.

ur.gen.te adj. Que urge;
indispensável; iminente.

ur.gir vi. Não permitir demora;
instar; apertar.

u.ri.na sf. Líquido excrementício
segregado pelos rins; xixi.

ur.na sf. Caixão; esquife;
recipiente de madeira,
metal, vidro, etc. de formas
variadas, usado em geral
para repositório de alguma
coisa preciosa (joias;
dinheiro, obras de arte; cinzas
funerárias, etc.); recipiente
em que se recolhem os votos
nas eleições, etc.
ur.rar vi. Dar urros.
ur.ro sm. Berro.

ur.sa sf. Fêmea de urso;
nome de duas constelações
boreais.

ur.sa.da sf. bras. Traição, mau
procedimento.

ur.so sm. Gênero de mamíferos
carnívoros da família dos
ursídeos; homem feio; adj.
amigo falso.

U

ur.ti.ga sf. Planta que produz
sobre a pele um ardor
especial.

u.ru.bu sm. Gênero de abutres
que se alimenta de carniça.
u.ru.cu ou u.ru.cum sm. Fruto
de cuja polpa se extrai um
corante vermelho (colorau)
usado como tempero,
e também utilizado na
fabricação de bronzeador.
u.ru.cu.ba.ca sf. Caiporismo;
mofina; azar.

u.ru.pê sm. Espécie de
cogumelo; orelha-de-pau.
u.san.ça sf. Uso; hábito antigo
e tradicional.
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u.sar vt. Praticar; ter por
costume; servir-se de.
u.si.na sf. Grande
estabelecimento de
fabricação industrial.
u.si.nei.ro adj. e sm. Dono de
usina de açúcar.
u.so sm. Aplicação; serviço;
exercício; moda.
us.tão sf. Combustão.
us.tó.rio adj. Que queima.
u.su.al adj. Habitual.
u.su.ca.pi.ão sf. Modo de
adquirir propriedade móvel ou
imóvel pela posse pacífica e
ininterrupta da coisa durante
certo tempo.
u.su.fru.ir vt. Ter uso e gozo de
alguma coisa.
u.su.fru.to sm. Ação ou efeito
de usufruir; coisa usufruída;

• uxório

jur. direito de usar algo e dele
gozar, sem ter a verdadeira
propriedade da coisa.

u.su.ra sf. Juro de capital; lucro
exagerado; avareza.
u.su.rá.rio ou u.su.rei.ro sm.
Agiota; avarento.

u.sur.pa.dor adj. e sm. Que, ou
aquele que usurpa; intruso.
u.sur.par vt. Apoderar-se
violentamente de; alcançar
sem direito; assumir o
exercício de, por fraude ou
artíficio.
u.ten.sí.lio sm. Qualquer
instrumento de trabalho;
ferramenta.

ú.te.ro sm. Órgão em que se
gera o feto dos mamíferos.

ú.til adj. Vantajoso; de trabalho
(dia); que tem serventia.

u.ti.li.da.de sf. Serventia;
vantagem; préstimo.
u.ti.li.zar vt. Tornar útil;
aproveitar; fazer uso.
u.ti.li.zá.vel adj. Que se pode
utilizar, aproveitar.
u.to.pi.a sf. Projeto irrealizável;
quimera; fantasia.
u.tó.pi.co adj. Que encerra
utopia; fantasia.
u.va sf. Fruto da videira; cacho
de uvas.
u.va.da sf. Conserva de uvas.
ú.vi.do adj. Úmido.
u.xo.ri.ci.da sm. Assassino
da própria esposa; adj.
que serve para praticar o
uxoricídio.
u.xo.ri.cí.dio sm. Assassínio da
mulher pelo próprio marido.
u.xó.rio adj. Relativo a mulher
casada.

U
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