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x sm. Vigésima quarta letra 

do alfabeto; adj. designativo 
dos raios em que se funda 
o processo da fotografia 
através dos corpos opacos.

xá sm. Título de soberano da 
antiga Pérsia.

xá.ca.ra sf. Narrativa popular, 
em verso.

xa.drez sm. Jogo sobre um 
tabuleiro de 64 casas, em que 
se fazem mover 32 peças ou 
figuras; mosaico; pop. cadeia; 
prisão.

xa.dre.zis.ta s2g. Jogador de 
xadrez; enxadrista.

xa.le sm. Resguardo feminino 
para os ombros.

xam.pu sm. Substância 
saponácea líquida para 
lavagem dos cabelos.

xan.to.fi.la sf. Substância 
corante amarela das folhas 
dos vegetais.

xan.tun.gue sm. Tecido de 
seda natural; qualquer tecido 
natural ou sintético que imite 
o xantungue.

xa.rá s2g. gír. Pessoa que tem 
o mesmo nome de batismo 
que outra.

xa.ro.pa.da sf. Qualquer 
medicamento contra a tosse; 
pop. coisa enfadonha.

xa.ro.pe sm. Tisana; remédio 
caseiro; s2g. pessoa 
maçante.

xa.ro.po.so adj. Que tem a 
consistência do xarope.

xa.ve.co sm. Barco pequeno 
e mal construído; certa 
embarcação mourisca; 
fig. pessoa ou coisa 
insignificante, sem 
importância; velhacaria.

xa.xim sm. Tronco de certas 
samambaias, usado em 
floricultura.

xe.lim sm. Moeda inglesa, que 
vale a vigésima parte da libra 
esterlina.

xe.no.fi.li.a sf. Amor a coisas ou 
pessoas estrangeiras. 

xe.no.fo.bi.a sf. Aversão 
a coisas ou pessoas 
estrangeiras.

xe.no.ma.ni.a sf. Mania por 
tudo que é estrangeiro.

xe.pa sf. Comida de 
quartel; comida ruim; 
grude; papel usado que, 
recolhido, é vendido para 
as fábricas de celulose 
para ser reaproveitado; as 
mercadorias mais baratas 
e de qualidade inferior 
vendidas no final das feiras 
livres; sobra de verduras e 
alimentos perecíveis que 
as pessoas recolhem nos 
mercados e feiras.

xe.que sm. Jogada, no xadrez, 
em que o rei é acossado por 
peça adversária; chefe de 
tribo ou soberano árabe; pôr 
em xeque duvidar do mérito, 
do valor, da importância de; 
ameaçar.

xe.que-ma.te sm. Lance no 
jogo de xadrez em que o rei 
fica em xeque, não podendo 
escapar, estando, pois, 
terminada a partida com a 
derrota de quem recebeu 
esse lance.

xe.re.ta adj. e s2g. Pessoa 
bisbilhoteira, novidadeira.

xe.re.tar ou xe.re.te.ar vt. e i. 
Bisbilhotar.

xe.rez sm. Espécie de uva 
preta; certo vinho típico da 
Andaluzia (Espanha).

xe.ri.fe sm. Na Inglaterra e nos 
Estados Unidos, funcionário 
encarregado de manter a lei e 
a ordem em certas regiões.

xe.ro.car vt. Reproduzir por 
xerox.

xe.ró.fi.to adj. Designativo dos 
vegetais próprios dos lugares 
secos.

xe.rox ou xé.rox sm ou sf. 
Processo de cópia por meio 
da xerografia; cópia assim 
obtida; máquina empregada 
nesse processo.

xeu.ra sf. Bitola; escantilhão.
xe.xé sm. Mascarado 

carnavalesco; pateta; idiota.
xi.ca.ca sf. Balaio com tampa; 

cesto.
xí.ca.ra sf. Chávena pequena.
xi.fó.pa.gos adj. e sm. pl. Diz-

se dos gêmeos que nascem 
ligados por qualquer parte 
do corpo.

xi.i.ta adj. e s2g. Membro dos 
xiitas, partidários de Ali, 
primo e genro de Maomé; fig. 
indivíduo radical.

xi.lin.dró sm. pop. Cadeia, 
xadrez.

xi.ló.co.po adj. Que corta a 
madeira; xilótomo.

xi.lo.gra.fi.a sf. Arte de gravar 
em madeira.

xi.ló.gra.fo sm. Aquele que 
grava em madeira.

xi.lo.gra.vu.ra sf. Gravura em 
madeira.

xi.lo.lo.gi.a sf. Tratado das 
madeiras.

xi.ló.to.mo adj. Xilócopo.
xim.be.va adj. Diz-se da pessoa 

que tem o nariz pequeno e 
achatado.

xin.gar vt. e i. Dizer insultos, 
desaforos a.
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xin.to.ís.mo sm. Religião 
nacional do Japão, anterior 
ao budismo.

xin.xim sm. Prato típico baiano, 
guisado de galinha, ou de 
outra carne, com sal, cebola 
e alho, ralados, a que se 
adicionam camarões secos, 

amendoim e castanha de caju 
moídos e azeite-de-dendê.

xi.que.xi.que sm. Cacto das 
caatingas do Nordeste.

xi.rô sm. Caldo de arroz 
temperado com sal.

xis.to sm. Rocha de textura 
folheada.

xis.to.so adj. Em que há xisto.
xi.xi sm. fam. Urina.
xi.xi.ca sf. Gorjeta.
xo.dó sm. Amor, simpatia, 

queda por alguém.
xu.cro adj. Diz-se do animal de 

sela ainda não domesticado.
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