v sm. Vigésima segunda letra
do alfabeto.
va.ca sf. Fêmea do touro.

va.ca-fri.a el. sf. us. na loc. adv.
voltar à vaca-fria: retomar
assunto já tratado.
va.can.te adj. Que está vago.
va.car vi. Estar vago; vagar.

va.ci.la.ção sf. Ato ou efeito de
vacilar, hesitar.
va.ci.lan.te adj. Que vacila.

va.ci.lar vi. Não estar firme;
enfraquecer; afrouxar.

va.ci.na sf. Humor ou vírus
especial que se introduz no
organismo para imunização
de certas doenças.
va.ci.nar vt. Inocular vacinas
em; imunizar.
vá.cuo sm. Espaço vazio.
va.de.ar vt. Passar ou
atravessar a vau.

va.de-mé.cum sm. Designação
comum a livros de conteúdo
prático e formato cômodo.
va.di.a.ção sf. Ato ou efeito de
vadiar; vida ociosa.

va.di.ar vi. Passar vida ociosa;
não trabalhar.
va.di.o sm. Vagabundo; adj.
diz-se do indivíduo pouco
aplicado no trabalho ou
estudos; preguiçoso.

va.ga sf. Grande onda; lugar
vazio; cargo para preencher.

va.ga.bun.da.gem sf. Vida de
vagabundo, de malandragem.
va.ga.bun.de.ar vi. Vadiar.

va.ga.bun.do adj. e sm. Que,
ou aquele que vagabundeia;
vadio.
va.ga.lhão sm. Grande vaga
do mar.
va.ga-lu.me sm. Pirilampo.

V

va.gão adj. Carro de estrada
de ferro.
va.gar vi. Andar sem destino;
ficar vago; faltar; sm. ócio;
lentidão.
va.ga.ro.so adj. Lento;
demorado; tardo; moroso.
va.gem sf. Fruto das
leguminosas; feijão verde.
va.gi.do sm. Choro de criança
recém-nascida.
va.go adj. Indeciso; confuso;
não preenchido; desabitado.
va.gue.ar vi. Andar ao acaso;
boiar; flutuar.
vai.a sf. Apupo; zombaria.
vai.ar vt. Dar vaias em.
va.i.da.de sf. Ostentação;
presunção; futilidade.
va.i.do.so adj. Presunçoso;
presumido; jactancioso.
vai.vém sm. Movimento
oscilatório; vicissitude.
va.la sf. Escavação longa
e mais ou menos larga;
sepultura comum a vários
cadáveres.
va.la.do sm. Vala guarnecida
de tapume.
val.de.vi.nos sm. 2n. Estroina.
va.le sm. Depressão entre
montes; empréstimo de
dinheiro.
va.len.te adj. Intrépido;
enérgico; rijo; resistente.
va.len.ti.a sf. Força; façanha;
coragem.
va.ler vt. Custar; merecer;
auxiliar; significar.
va.le.ta sf. Pequena vala.
va.le.te sm. Carta de jogar.
va.le.tu.di.ná.rio adj. e sm.
Diz-se do, ou indivíduo de
compleição muito fraca,
doentio.

va.li.a sf. Valor estimativo.
va.li.da.de sf. Qualidade de
válido; legitimidade; valor.
va.li.dar vt. Tornar válido,
legítimo, legal.
vá.li.do adj. Que tem validade;
são; vigoroso.
va.li.men.to sm. Influência
política ou econômica;
poderio; proteção.
va.li.o.so adj. Que tem valor.
va.li.se sf. Maleta de mão.
va.lo sm. Fosso.
va.lor sm. Valentia; mérito;
preço; préstimo.
val.sa sf. Dança em compasso
de 3 por 4.
val.sar vi. Dançar valsa.
val.va sf. Concha.
vál.vu.la sf. Espécie de tampa
que fecha hermeticamente
um tubo.
vam.pe sf. Atriz que faz o papel
de mulher fatal; mulher fatal.
vam.pi.ro sm. Entidade lendária
que, de acordo com a
superstição popular, sai das
sepulturas à noite para sugar
o sangue dos vivos; espécie
de morcego, transmissor da
raiva aos bovinos.
vân.da.lo sm. Aquele que nada
respeita, que destrói objetos e
coisas de valor.
van.gló.ria sf. Jactância;
vaidade; presunção.
van.glo.ri.ar vt. Tornar vaidoso;
vp. orgulhar-se.
van.guar.da sf. Parte do
exército que vai à frente;
dianteira; frente; atitude
artística de renúncia às
tradições recebidas através
da livre experimentação de
novas formas de expressão.
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vantagem

van.ta.gem sf. Primazia; lucro;
proveito.
van.ta.jo.so adj. Lucrativo.

vão adj. Vazio; fútil; falso; oco;
sm. intervalo.
va.por sm. Estado gasoso de
uma substância; navio.
va.po.ri.zar vt. Converter em
vapor; borrifar perfumes.
va.po.ro.so adj. Leve;
transparente; fresco.

va.qui.nha sf. Diminutivo de
vaca; certo besouro; coleta de
dinheiro em um grupo para
comprar alguma coisa.
va.ra sf. Cajado; pau direito;
báculo; cargo de juiz; manada
de porcos.
va.ral sm. Fio estendido para
pendurar e secar roupa.

va.ran.da sf. Balcão; sacada.
va.rão sm. Indivíduo do sexo
masculino.

va.ra.pau sm. Cajado; bordão;
pau comprido.
va.rar vt. Bater com vara;
atravessar; trespassar.

V

va.re.jão sm. Vara grande;
vara comprida com que
os barqueiros impelem os
barcos; pop. local onde
os alimentos, em especial
os hortifrutigranjeiros, são
vendidos a preços mais
acessíveis.

va.re.jar vt. Agitar com vara;
revistar; entrar de supetão em
algum lugar.
va.re.jo sm. Venda a retalho,
por miúdo.
va.re.ta sf. Pequena vara.
var.gem sf. Várzea.

va.ri.a.ção sf. Mudança.

va.ri.ar vt. Alterar; mudar.

va.ri.ce.la sf. Doença infecciosa
e contagiosa.
va.ri.e.da.de sf. Diversidade.

va.ri.e.gar vt. Alternar; variar;
matizar.

vá.rio adj. Diferente; múltiplo;
pron. indef. algum.

va.rí.o.la sf. Doença infecciosa,
contagiosa e epidêmica.

• vegetal

va.riz sf. Dilatação permanente
de uma veia.
va.ro.nil adj. Enérgico; forte;
viril.

var.re.du.ra sf. Ação de varrer;
varrição; lixo que se acumula
varrendo; ação de percorrer
com radar um determinado
setor a fim de localizar
possíveis alvos.
var.rer vt. Limpar com
vassoura; fig. expulsar.

var.ri.ção sf. Ato de varrer;
varredura.

vár.zea sf. Terreno baixo e
plano que margeia os rios;
vargem.
vas.co.le.jar vt. Agitar.

vas.cu.lar adj. Relativo aos
vasos, espec. sanguíneos.

vas.cu.lhar vt. Esquadrinhar;
pesquisar minuciosamente.

va.sec.to.mi.a sf. Cirurgia que
impossibilita o homem de
engravidar a mulher, sem
alterar o desempenho na
relação sexual.

va.se.li.na sf. Substância
gordurosa translúcida e
incolor, usado em farmácia e
indústrias.
va.si.lha sf. Vaso; barril.

va.si.lha.me sm. Conjunto
ou quantidade de vasilhas,
garrafas, etc.

va.so sm. Receptáculo; navio.

vas.sa.lo sm. No feudalismo,
nobre que, por juramento
de fidelidade e prestação de
serviços militares, recebe
parte de um território sob o
controle de um senhor feudal,
seu suserano; súdito; adj. e
sm. indivíduo dependente,
subordinado ou seguidor
submisso.
vas.sou.ra sf. Utensílio
destinado a varrer o lixo.
vas.ti.dão sf. Amplidão.

vas.to adj. Muito extenso.

va.ta.pá sm. Prato típico da
Bahia, feito com farinha de
mandioca, azeite-de-dendê,
leite de coco, camarões,
peixe ou galinha, tudo
misturado e apimentado.

va.te sm. Poeta.
va.ti.ca.no sm. Palácio do
Sumo Pontífice, em Roma,
e sede da Cúria Romana
(inic. maiúsc.); adj. relativo ao
Vaticano.
va.ti.ci.nar Profetizar;
prenunciar.
va.ti.cí.nio sm. Profecia.
vau sm. Lugar raso de um rio,
que se pode atravessar a pé
ou a cavalo.
vaudeville sm. fr. Canção leve
ou satírica, dos sécs. XV a
XVIII; comédia leve, e muito
movimentada, caracterizada
pelos quiproquós e pelas
situações imprevistas.
va.za sf. Conjunto de cartas
que os parceiros jogam de
cada vez.
va.zan.te adj. Que vaza; sf.
período em que um rio
apresenta o menor volume
de águas.
va.zão sf. Vazamento;
escoamento; saída; pressão
(de sentimento).
va.zar vt. Tornar vazio; esvaziar;
escapar líquido; despejar
(metal fundido) no molde.
va.zi.o adj. Desocupado; vago;
sm. vácuo.
ve.a.do sm. Mamífero
ruminante cervídeo; cervo;
bras. homossexual masculino.
ve.da.ção sf. Ação de vedar,
impedir, proibir, tapar;
tapume.
ve.dar vt. Fechar; tapar; proibir.
ve.de.te sf. Atriz que se
sobressai no teatro de
revista; artista principal de
um espetáculo teatral ou
cinematográfico; estrela;
pessoa que faz por aparecer,
por sobressair.
ve.e.mên.cia sf. Impetuosidade;
vigor; vivacidade; ênfase.
ve.e.men.te adj. Impetuoso;
entusiástico; fervoroso;
eloquente.
ve.ge.ta.ção sf. Conjunto de
plantas que cobrem uma
região.
ve.ge.tal adj. Relativo a plantas;
sm. planta.
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vegetar

ve.ge.tar vi. Desenvolver-se
(planta); viver na inatividade.
vei.a sf. Canal que conduz ao
coração o sangue; vocação;
tendência.
ve.i.cu.lar vt. Transportar em
veículo; difundir; propagar;
transmitir.
ve.í.cu.lo sm. Qualquer meio
de transporte de pessoas;
carga, etc.; qualquer meio
de difusão, propagação,
transmissão.
vei.ga sf. Várzea; planície.

vei.o sm. Eixo de ferro; filão.

ve.la sf. Pano preso ao mastro
de embarcações; círio; peça
que produz ignição dos
motores.

ve.la.do adj. Coberto com véu;
oculto.
ve.lar vt. Cobrir com véu;
encobrir; esconder; fazer
velório a; vi. vigiar.

ve.lei.da.de sf. Leviandade;
fantasia.
ve.lei.ro sm. Navio de vela.

ve.le.jar vi. Navegar à vela.

ve.lha adj. e sf. (Mulher) idosa.

ve.lha.ca.ri.a sf. Qualidade do
que é velhaco; malandro.

ve.lha.co adj. e sm. (Indivíduo)
devasso, ordinário, patife.
ve.lha.ri.a sf. Coisa antiga;
costume antiquado.

ve.lho adj. Muito idoso; antigo;
desusado; antiquado; sm.
ancião.
ve.lho.te sm. Homem já
meio velho; velho alegre e
folgazão.

ve.lhus.co adj. e sm. Velhote.
ve.lo sm. Lã cardada; lã de
ovino.

ve.lo.ci.da.de sf. Movimento
veloz, rápido, ligeiro.

ve.lo.cí.pe.de sf. Aparelho com
duas, três ou quatro rodas.
ve.ló.dro.mo sm. Pista para
corridas de bicicletas.

ve.ló.rio sm. Sala onde
ficam os mortos antes do
sepultamento; ato de velar
defunto.

• verde

ve.loz adj. Rápido; ligeiro.

ve.lu.do sm. Tecido macio e
veloso.

ve.nal adj. Que tem veias; que
se pode vender; subornável.

ven.ce.dor adj. e sm. Vitorioso;
triunfante; ganhador.
ven.cer vt. Triunfar de; ganhar.

ven.ci.men.to sm. Ato ou
efeito de vencer; prazo para
pagamento; sm. pl. ordenado.
ven.da sf. Faixa com que se
cobrem os olhos; empório.

ven.dar vt. Tapar os olhos de.
ven.da.val sm. Temporal.

ven.de.dor adj. e sm. Que, ou
aquele que vende.

ven.dei.ro sm. Dono de venda.
ven.der vt. Negociar mediante
preço certo; vp. aviltar-se.
ven.de.ta sf. Na Córsega,
espírito de vingança entre
famílias, provocado por um
assassinato, uma ofensa;
vingança.
ven.di.lhão sm. Vendedor
ambulante; mascate;
indivíduo que trafica com
coisas de ordem moral.

ve.ne.no sm. Peçonha; tóxico;
vírus; interpretação maliciosa.

ve.ne.no.so adj. Tóxico; nocivo.
ve.ne.ra.ção sf. Reverência.

ve.ne.ran.do adj. Venerável.

ve.ne.rá.vel adj. Respeitável.

ve.ne.ta sf. Impulso repentino;
mania.
ve.ni.al adj. Que se pode
perdoar facilmente; pecado
leve.

ve.no.so adj. Relativo a veias,
que corre pelas veias.

ven.ta sf. Cada uma das fossas
nasais.
ven.ta.ni.a sf. Vento impetuoso
e contínuo.

ven.tar vi. Soprar o vento com
força.
ven.ta.ro.la sf. Espécie de
leque; abano.
ven.ti.la.dor sm. Aparelho para
ventilar; arejar.
ven.ti.lar vt. Arejar; discutir.

ven.to sm. Ar; atmosfera.
ven.to.sa sf. Sugadouro de
certos animais aquáticos;
vaso aplicado sobre a pele
que provoca efeito revulsivo
e local.
ven.to.si.da.de sf. Acúmulo
de gases no estômago ou
intestinos; flatulência; gases.
ven.tral adj. Relativo a ventre.
ven.tre sm. Barriga; pança.
ven.trí.cu.lo sm. Cavidade
inferior do coração.
ven.trí.lo.quo ou ven.trí.lo.co
adj. e sm. Que, ou aquele que
sabe falar sem abrir a boca e
mudando de tal modo a voz
que esta parece sair de outra
fonte que não ele.
ven.tru.do adj. Barrigudo.
ven.tu.ra sf. Fortuna; destino.
ven.tu.ro.so adj. Ditoso.
vê.nus sf. Deusa do amor;
mulher muito formosa; nome
de um planeta.
ver vt. Enxergar; distinguir;
assistir a.
ve.ra.ci.da.de sf. Qualidade do
que é verdadeiro.
ve.ra.ne.ar vi. Passar o verão
em alguma parte; passear.
ve.ra.nei.o sm. Ato de veranear,
passeio.
ve.rão sm. Estação do ano.
ver.ba sf. Parcela; quantia.
ver.bal adj. Oral; relativo a
verbo.
ver.ba.li.zar vt. Tornar verbal.
ver.be.rar vt. Censurar; vi.
reverberar.
ver.be.te sm. Conjunto dos
significados de um vocábulo.
ver.bo sm. A segunda pessoa
da Santíssima Trindade;
palavra que exprime ação,
estado, etc.; palavra.
ver.bo.so adj. Que fala muito.
ver.da.de sf. Exatidão;
sinceridade; coisa verdadeira.

V

ver.da.dei.ro adj. Real;
autêntico; sincero.

ver.de adj. Cor que resulta da
mistura do azul e do amarelo;
que não amadureceu;
inexperiente; sm. a cor verde.
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verde -amarelo

ver.de-a.ma.re.lo adj. Com cor
verde e cor amarela; sm. a
cor verde-amarela.

ver.de-pa.ris sm. Inseticida
preparado com um pó verdeclaro, altamente venenoso,
cuja base é o arsênico.
ver.dor sm. Cor verde dos
vegetais; viço.
ver.du.go sm. Carrasco.

ver.du.ra sf. Verdor; hortaliça.
ver.du.rei.ro sm. Quitandeiro.

ve.re.a.ção sf. Conjunto dos
vereadores de uma Câmara
Municipal.
ve.re.a.dor sm. Membro de
Câmara Municipal.

ve.re.an.ça sf. Cargo ou
jurisdição de vereador;
tempo que dura esse cargo;
vereadores.
ve.re.da sf. Senda; rumo.

ve.re.di.to ou ve.re.dic.to
sm. Decisão proferida pelo
júri, ou por outro qualquer
tribunal judiciário, em causa
submetida a seu julgamento;
sentença; juízo pronunciado
em qualquer matéria.
ver.ga sf. Barra delgada de
metal.

ver.ga.lha.da sf. Chibatada.
ver.ga.lhão sm. Azorrague.
ver.gão sm. Vinco na pele.

V

ver.gar vt. Dobrar; sujeitar.
ver.gas.ta sf. Chibata.
ver.gel sm. Pomar.

ver.go.nha sf. Pudor;
constrangimento.

ver.go.nho.so adj. Indigno;
infame; obsceno.

ver.gôn.tea sf. Ramo de árvore;
broto.
ve.rí.di.co adj. Exato;
verdadeiro.

ve.ri.fi.ca.ção sf. Ato ou efeito
de verificar.
ve.ri.fi.car vt. Averiguar.
ver.lai.ni.a.no adj. Relativo a
Paul Verlaine, poeta francês
(1844-1896); sm. admirador
ou conhecedor da obra de
Verlaine.
ver.me sm. Minhoca terrestre;
larva; fig. coisa que corrói.

• vestíbulo

ver.me.lha.ço adj. Muito
vermelho.

ver.me.lhão sm. Rubor da cara;
tinta vermelha feita com óxido
de chumbo.
ver.me.lhi.dão sm. Rubor.

ver.me.lho adj. Rubro;
escarlate; sm. a cor vermelha.
ver.mí.fu.go adj. e sm. Que, ou
aquilo que destrói os vermes.
ver.mi.no.se sf. Doença
causada por infestação de
vermes.

ver.mu.te sm. Vinho composto
ao qual se adicionaram
extratos de plantas
aromáticas, usado em
coquéteis ou como aperitivo.
ver.ná.cu.lo adj. Nacional;
próprio da região em
que está; sem mescla de
estrangeirismo (linguagem);
sm. idioma próprio de um
país.
vernissage sm. fr. O dia da
inauguração ou abertura
de uma exposição de obras
de arte.

ver.niz sm. Solução de resina
em álcool, benzina, etc.,
usada para cobrir superfícies,
preservando-as da umidade
ou do ar; cortesia; polidez
superficial; conhecimento
superficial.
ve.ro adj. Verdadeiro.

ve.ros.sí.mil ou ve.ros.si.mi.
lhan.te adj. Que pode ser ou
parece verdadeiro; provável;
possível; semelhante à
verdade.
ve.ros.si.mi.lhan.ça sf.
Qualidade de verossímil ou
verossimilhante.
ver.ru.ga sf. Pequena
excrescência cutânea.
ver.ru.ma sf. Broca.

ver.sa.do adj. Perito; prático.

ver.são sf. Tradução literal de
um texto; interpretação.
ver.sar vt. Manejar; estudar;
tratar (de assuntos); verter.
ver.sá.til adj. Volúvel.

ver.se.jar vi. Fazer versos.

ver.sí.cu.lo sm. Divisão de
artigos ou parágrafos;
parágrafo bíblico.

ver.si.fi.ca.ção sf. Metrificação.
ver.si.fi.car vt. e i. Versejar.

ver.so sm. Cada uma das
linhas que formam uma
estrofe; lado posterior; costas.

vér.te.bra sf. Cada um dos
ossos que formam a espinha
dorsal.

ver.te.bra.do adj. e sm. Que, ou
aquele que tem vértebras.
ver.ter vt. Derramar; jorrar;
traduzir; vi. brotar.

ver.ti.cal adj. Perpendicular ao
fio de prumo.
vér.ti.ce sm. Cimo; cume;
ápice; pináculo.

ver.ti.gem sf. Tontura; desmaio;
delíquio.

ver.ti.gi.no.so adj. Que provoca
vertigens; muito rápido;
perturbador.
ver.ve sf. Calor de imaginação;
vigor; exuberância.
ve.sa.no adj. Demente.
ves.go adj. Estrábico.

ve.sí.cu.la sf. Pequena bexiga
ou cavidade; a bexiga da
bílis.
ves.pa sf. Inseto semelhante
à abelha.

vés.pe.ra sf. Dia que precede
imediatamente aquele de que
se trata.
ves.pe.ral adj. Relativo à tarde;
sm. espetáculo, sessão
realizada à tarde.
ves.per.ti.no adj. Da tarde.
ves.te sf. Vestuário.

ves.ti.á.rio sm. Lugar onde se
troca de roupa (em campo de
futebol, ginásio, clube, etc.).
ves.ti.bu.lan.do adj. e sm.
Aluno que vai prestar exame
vestibular.
ves.ti.bu.lar adj. Relativo a
vestíbulo; adj. e sm. diz-se
de, ou exame para ingresso
no ensino superior.
ves.tí.bu.lo sm. Aposento na
entrada de edifício ou casa;
saguão; porta principal; pátio
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vestido

interno; uma das cavidades
do ouvido interno.
ves.ti.do sm. Vestuário
completo de senhora ou
menina.
ves.tí.gio sm. Rasto; pegada;
indício.
ves.ti.men.ta sf. Vestes
sacerdotais; roupa para vestir.
ves.tir vt. Usar roupas.
ves.tu.á.rio sm. Conjunto das
vestes que se usam; traje.
ve.te.ra.no adj. Envelhecido em
qualquer serviço; sm. soldado
reformado; aluno que passou
do 1º ano; pessoa experiente
num ofício.
ve.to sm. Proibição; suspensão;
oposição; recusa de sanção
a uma lei, por parte de chefe
de Estado.
ve.tus.to adj. Muito velho;
respeitável pela velhice.
véu sm. Tecido transparente.
ve.xa.me sm. Vergonha.
ve.xar vt. Envergonhar.
vez sf. Ensejo; turno.
vi.a sf. Caminho; exemplar
de documento; meio de
comunicação.
vi.a.ção sf. Transporte; conjunto
de estradas ou caminhos;
serviço de veículos públicos.
vi.a.gem sf. Ato de ir de um a
outro lugar.
vi.a.jar vi. Fazer viagem.
vi.an.da sf. Qualquer espécie
de alimento, especialmente
carne.
vi.an.dan.te adj. e s2g. Que, ou
pessoa que viaja.
vi.a-sa.cra sf. Série de catorze
quadros que representam as
principais cenas da paixão
de Cristo; orações que se
rezam em frente a esses
quadros; visitar as igrejas na
semana santa, principalmente
na quinta e na sexta-feira;
pop. ir à casa de todos os
conhecidos a fim de obter
alguma coisa.
vi.a.tu.ra sf. Veículo.
vi.á.vel adj. Que não oferece
obstáculo.
ví.bo.ra sf. Cobra.

• vigorar

vi.bra.ção sf. Movimento
extremamente rápido.
vi.brar vt. Agitar; mover; vi.
pulsar.
vi.bra.tó.rio adj. Vibrante; que
tem ou causa vibrações.
vi.bri.ão sm. Gênero de
bactérias.
vi.çar vi. Vicejar.
vi.ce.jan.te adj. Que viceja.
vi.ce.jar vi. Ter viço.
vi.cê.nio sm. Espaço de vinte
anos.
vi.ce-ver.sa adv. Em sentido
inverso ou oposto; ao
contrário; reciprocamente;
mutuamente.
vi.ci.a.do adj. Que tem vício ou
defeito; falsificado; estragado;
sm. indivíduo viciado.
vi.ci.ar vt. Corromper.
ví.cio sm. Defeito (físico ou
moral); hábito prejudicial.
vi.ci.o.so adj. Corrompido;
imperfeito.
vi.cis.si.tu.de sf. Revés.
vi.ço sm. Exuberância de vida,
vigor; frescura.
vi.ço.so adj. Que tem viço.
vi.da sf. Existência; modo de
viver.
vi.de sf. Videira.
vi.dei.ra sf. Arbusto sarmentoso
que produz as uvas.
vi.den.te adj. s2g. Diz-se de,
ou pessoa que profetiza;
clarividente.
ví.deo sm. Parte visual de uma
transmissão de televisão ou
de filme cinematográfico; num
roteiro ou script, indicação
da parte que descreve a
imagem; num receptor de
televisão, conjunto dos
dispositivos indispensáveis à
reprodução da imagem; tela
de televisor; televisão; forma
reduzida de videocassete.
vi.de.o.cas.se.te sm. Em
televisão, fita gravada pelo
sistema de videoteipe e
acondicionada em cassete;
o equipamento usado
para reproduzir gravações
registradas nessa fita.

vi.de.o.cli.pe sm. Vídeo
(produção cinematográfica)
para fins promocionais de
uma música e de seu(s)
intérprete(s).

vi.de.o.clu.be sm. Clube
que, mediante pagamento
de uma taxa, empresta
aos associados filmes em
videocassete.

vi.de.o.te.ca sf. Conjunto de
filmes em videocassete; sala
onde está esse conjunto.
vi.de.o.tei.pe sm. Em
televisão, fita magnética
usada para gravação e
reprodução de imagens,
em geral associadas com o
som; sistema pelo qual as
produções de televisão são
registradas nessa fita.
vi.dra.ça sf. Caixilhos com
vidros para janela.

vi.dra.do adj. Sem brilho;
vitrificado; gír. apaixonado.

vi.drar vt. Embaciar; vitrificar;
gír. apaixonar-se.

vi.dra.ri.a sf. Estabelecimento
onde se fabricam ou vendem
vidros.

vi.dro sm. Substância frágil e
transparente; frasco; garrafa.
vi.e.la sf. Rua estreita.
vi.és sm. Direção oblíqua.
vi.ga sf. Trave.

vi.gá.rio sm. Título do pároco
de freguesias.

V

vi.gên.cia sf. Tempo durante o
qual uma lei, um decreto ou
um contrato ficam em vigor.
vi.gen.te adj. Que está em
vigor; vigorante.
vi.ger vi. Estar em vigor; valer.
vi.gi.a sm. Sentinela.
vi.gi.ar vt. Espreitar; velar por;
vi. estar atento.
vi.gi.lân.cia sf. Ato ou efeito
de vigiar.
vi.gi.lan.te adj. Atento; s2g.
guarda.
vi.gí.lia sf. Insônia.
vi.gor sm. Robustez; vigência.
vi.go.ran.te adj. Que vigora.
vi.go.rar vt. Dar vigor a; vi. ter
vigência, estar em vigor.
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V

vi.go.ro.so adj. Robusto;
expressivo.
vi.go.ta sf. Pequena viga.
vi.king adj. Relativo a viking;
s2g. designação empregada
na Europa ocidental para
indicar os normandos, povos
escandinavos que saquearam
o litoral europeu entre os
sécs. IX e XI.
vil adj. Reles; ordinário;
desprezível; infame.
vi.la sf. Povoação.
vi.lão adj. Que habita numa
vila; sm. homem desprezível,
mesquinho.
vi.li.pen.di.ar vt. Desprezar.
vi.li.pên.dio sm. Desprezo;
grande humilhação.
vi.me sm. Vara tenra e flexível.
vi.mei.ro sm. Terreno onde
crescem vimes.
vi.na.gre sm. Vinho azedo.
vin.co sm. Sulco ou vestígio.
vin.cu.lar vt. Prender com
vínculos; sujeitar.
vín.cu.lo sm. Tudo o que ata,
liga ou aperta.
vin.di.ma sf. Colheita de uvas.
vin.di.mar vt. Fazer vindima de;
colher uvas.
vin.di.ta sf. Vingança.
vin.dou.ro adj. Futuro.
vin.gan.ça sf. Ato ou efeito de
vingar; desforra; castigo.
vin.gar vt. Desforrar; vi. crescer.
vi.nha sf. Terreno onde crescem
videiras.
vi.nha.tei.ro sm. Fabricante
de vinho.
vi.nhe.do sm. Grande extensão
de vinhas.

vi.nhe.ta sf. Pequena ilustração
em livro; ornamento
tipográfico; peça curta para
televisão ou rádio, repetida
várias vezes durante a
programação.
vi.nho sm. Bebida alcoólica
proveniente da fermentação
do sumo de uvas.
vi.ní.co.la adj. Relativo à
vinicultura.

vi.ni.cul.tu.ra sf. Fabrico de
vinho.

• vitamina

vin.te num. Número cardinal
equivalente a duas dezenas.

ví.rus sm. Agente transmissor
de doença.

vin.te.na sf. Grupo de vinte.

vi.sar vt. Dirigir o olhar para; ter
em mira um fim.

vin.tém sm. Antiga moeda
brasileira, no valor de vinte
réis.

vi.o.la sf. Instrumento musical
de cordas.
vi.o.lão sm. Instrumento
musical com seis cordas.
vi.o.lar vt. Infringir.

vi.o.lên.cia sf. Ato violento.

vi.o.len.tar vt. Forçar; arrombar;
estuprar.
vi.o.li.no sm. Instrumento
musical de quatro cordas.

vi.o.lon.ce.lo sm. Instrumento
musical com a forma
do violino, de grandes
dimensões.
vip s2g. Pessoa muito
importante; adj. especial;
exclusivo; adequado.

vi.pe.ri.no adj. Relativo ou
semelhante à víbora; ferino.
vir vi. Regressar; chegar;
proceder; surgir.

vi.ra.ção sf. Aragem; brisa.

vi.ra-ca.sa.ca s2g. Indivíduo
que troca de partido ou de
ideias, de acordo com as
conveniências próprias.

vi.ra.do adj. Posto às avessas;
sm. iguaria feita de feijão.

vi.rar vt. Pôr do avesso; dobrar;
vp. voltar-se.
vi.ra.vol.ta sf. Volta completa;
cambalhota; vicissitude.
vir.gem sf. Donzela; a Mãe
de Cristo.

vi.são sf. Sentido da vista;
espírito; fantasma.

vis-à-vis adv. fr. Em face;
defronte; s2g. pessoa
sentada ou colocada na
frente de outra à mesa, num
bailado, numa quadrilha, etc.

vís.ce.ra sf. Qualquer órgão
alojado em uma das três
cavidades, craniana, torácica
ou abdominal.

vis.co sm. Planta parasita; suco
vegetal pegajoso.
vis.co.so adj. Pegajoso;
grudento.

vi.si.o.ná.rio adj. Excêntrico.
vi.si.ta sf. Ato ou efeito de
visitar; inspeção.

vi.si.tan.te adj. e s2g. Que, ou
pessoa que visita.
vi.si.tar vt. Ir ver (alguém) em
casa.

vi.sí.vel adj. Que se pode ver;
nítido.
vis.lum.brar vt. Entrever;
conhecer mal; vi. começar
a surgir.
vis.lum.bre sm. Pequeno
clarão; ideia indistinta.

vi.son sm. Mamífero cuja pele é
muito apreciada na confecção
de vestimentas; essa pele.
vís.po.ra sm. Jogo de azar da
mesma família do bingo, do
loto e da tômbola.
vis.ta sf. Sentido da visão; os
olhos; panorama.

vír.gu.la sf. Sinal de pontuação
(,).

vis.to.ri.a sf. Inspeção.

vi.ri.lha sf. Ponto de junção da
coxa com o ventre.

vi.tal adj. Essencial.

vi.ril adj. Varonil.

vir.tu.al adj. Suscetível de se
realizar.
vir.tu.de sf. Boa qualidade
moral.
vir.tu.o.so adj. Que tem
virtudes; eficaz.

vi.ru.len.to adj. Que tem vírus;
violento.

vis.to.so adj. Que dá na vista.
vi.su.al adj. Relativo à vista.

vi.ta.lí.cio adj. Vital; que dura
toda a vida.
vi.ta.li.da.de sf. Força vital.
vi.ta.li.zar vt. Dar vida;
revigorar.

vi.ta.mi.na sf. Nome de várias
substâncias nutritivas e vitais,
ministradas ao organismo
pelos alimentos ou por
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produtos farmacêuticos; suco
feito de frutas e leite batidos
no liquidificador.
vi.te.lo sm. Novilho.
vi.ti.cul.tu.ra sf. Cultura de
vinhas.
ví.ti.ma sf. Pessoa que
sucumbe a uma desgraça.
vi.tó.ria sf. Triunfo.
vi.to.ri.o.so adj. Triunfante.
ví.treo adj. Límpido.
vi.tri.fi.car vt. Converter em
vidro.
vi.tri.na ou vi.tri.ne sf. Vidraça
atrás da qual ficam expostos
objetos destinados à venda.
vi.tu.a.lhas sf. pl. Mantimentos.
vi.tu.pe.rar vt. Difamar.
vi.tu.pé.rio sm. Ato vergonhoso;
ultraje; insulto.
vi.ú.vo sm. Homem a quem
morreu a mulher.
vi.va.ci.da.de sf. Atividade;
brilho; viveza.
vi.vaz adj. Vivo, ativo, esperto.
vi.vei.ro sm. Lugar onde se
conservam e se reproduzem
animais; plantas; enxame.
vi.ven.da sf. Morada; casa
imponente.
vi.ver vi. Ter vida; existir;
habitar.
ví.ve.res sm. pl. Mantimentos.
ví.vi.do adj. Brilhante.
vi.vi.fi.car vt. Animar.
vi.vis.sec.ção ou vi.vis.
se.ção sf. Operação feita em
animais vivos para estudo de
fenômenos fisiológicos.
vi.vo adj. Que vive; ativo;
esperto.
vi.zi.nhan.ça Qualidade do que
é vizinho.
vi.zi.nho sm. Aquele que mora
perto de nós.
vo.ar vi. Sustentar-se no ar; vt.
rel. explodir.
vo.ca.bu.lá.rio sm. Lista de
vocábulos; dicionário.
vo.cá.bu.lo sm. Termo; palavra.
vo.ca.ção sf. Tendência;
predestinação; pudor.
vo.cal adj. Relativo à voz.
vo.cá.li.co adj. De, ou relativo
a vogal.

• vos

vo.ca.li.se sm. Exercício vocal;
trecho vocal sem palavras.
vo.cê pron. Tratamento
empregado para interlocutor
com quem se tem intimidade,
ou de superior para inferior.
vo.ci.fe.rar vt. Bradar.
vod.ca sf. Aguardente russa,
feita de cereais.
vo.du sm. Designação
comum às divindades do
Daomé; culto de origem
jejedaomeana, praticado nas
Antilhas, principalmente no
Haiti, e que tem semelhanças
com o candomblé.
vo.e.jar vi. Esvoaçar.
vo.ga sf. Ato de vogar;
divulgação; propagação;
popularidade; grande
aceitação; uso atual; moda;
ação de remar; ritmo dado a
uma atividade, a um trabalho;
sm. remador que marca o
ritmo.
vo.gal adj. Letra que com uma
ou mais consoantes forma
a sílaba.
vo.gar vi. Deslocar-se sobre
a água com o auxílio de
remos; navegar; flutuar; boiar;
remar; deslizar; derivar com
suavidade; correr; divulgar;
circular; estar em uso; estar
na moda; importar; valer;
vigorar; prevalecer.
vo.lan.te adj. Que voa; móvel;
que pode ser posto ou
retirado com facilidade;
inconstante; volúvel; efêmero;
transitório; sm. roda de mão
para dirigir o automóvel;
direção; folha impressa para
distribuição pública.
vo.lá.til adj. Que se pode
reduzir a vapor.

vo.la.ti.li.zar vt. Reduzir a gás
ou a vapor.
vô.lei sm. Red. de voleibol.

vo.lei.bol sm. Jogo entre duas
equipes de seis jogadores,
separadas por uma rede
sobre a qual a bola é
arremessada com a mão ou
o punho.
vo.li.ção sf. Ato de querer;
vontade.

vo.lo.vã sm. Pastelão de
massa folhada, geralmente
em tamanho individual, com
recheio cremoso de ave,
carne, camarão, etc.
volt sm. Unidade de medida
de tensão ou diferença de
potencial elétrico.
vol.ta sf. Regresso; giro;
circuito.
vol.ta.gem sf. Tensão.

vol.tai.ri.a.no adj. Relativo
a Voltaire, pseudônimo
de François-Marie Arouet,
escritor francês (1694-1778),
ou próprio desse autor; sm.
admirador ou conhecedor da
sua obra.
vol.tar vi. Regressar; girar; vt.
pôr do avesso.
vol.te.ar vt. Fazer girar.
vo.lu.bi.li.da.de sf.
Inconstância.

vo.lu.me sm. Espaço ocupado
por um corpo; tomo; tamanho.
vo.lun.tá.rio adj. Espontâneo.

vo.lun.ta.ri.o.so adj.
Caprichoso; teimoso.

vo.lú.pia sf. Grande prazer
sexual; voluptuosidade.

vo.lup.tu.o.so adj. Sensual.
vo.lú.vel adj. Inconstante.

vol.ver vt. Voltar; restituir; vi.
decorrer.
vô.mer sm. Pequeno osso
do nariz.
vo.mi.tar vt. Expelir pela boca;
proferir vociferando; vi. ter
vômitos.
vô.mi.to sm. Ato ou efeito de
vomitar.
von.ta.de sf. Desejo.
vo.o (ôo) sm. Movimento no ar
sem contato com o solo.
vo.ra.ci.da.de sf. Qualidade
de voraz.
vo.ra.gem sf. Sorvedouro;
turbilhão.
vo.raz adj. Que devora; ávido;
sôfrego.
vos pron. pess. Forma oblíqua
da segunda pessoa do plural
que funciona como objeto
direto ou indireto.

V

297

T-U-V-W-X-Y-Z.indd 297

17.02.09 09:35:20

vós • vultuoso
vós pron. pess. De várias
pessoas
às quais se fala; segunda
pessoa do plural do caso reto,
que funciona como sujeito.
vos.so pron. poss. Relativo
a vós.
vo.ta.ção sf. Ato ou efeito de
votar.
vo.tar vt. Eleger por meio de
votos.
vo.to sm. Promessa solene;
juramento; sufrágio.
voz sf. Som produzido na
laringe; rumor.
vo.zei.rão sm. Voz muito forte.

vul.ca.ni.za.ção sf. Tratamento
de borracha com composto
de enxofre para torná-la mais
elástica, consistente ou mais
resistente à ação de líquidos
corrosivos.
vul.ca.ni.zar vt. Tratar a
borracha com vulcanização;
calcinar; entusiasmar; exaltar.
vul.cão sm. Conduto que põe
em comunicação a superfície
da Terra com um foco em
ignição no interior da Terra.
vul.ga.cho sm. A arraia miúda;
a plebe.
vul.gar adj. Comum.
vul.ga.ri.zar vt. Divulgar.

vul.ga.ta sf. Tradução latina da
Bíblia feita no séc. IV, obra
em parte de S. Jerônimo,
reconhecida oficialmente pela
Igreja Católica.
vul.go sm. O povo; o comum
ou a pluralidade das pessoas;
adv. vulgarmente; na língua
ou no uso vulgar.
vul.ne.rá.vel adj. Que pode ser
ferido; ofendido; designativo
do lado fraco.
vul.to sm. Rosto; aspecto;
corpo; figura.
vul.to.so adj. De grande vulto;
volumoso.
vul.tu.o.so adj. Congestionado,
inchado (rosto, olhos, etc.).

V
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