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z sm. Vigésima sexta e última
letra do alfabeto.

zar.co adj. Que tem olhos
azul-claros.

za.ga sf. Árvore de cuja madeira
se fazem as azagaias; certa
palmeira; fut. a posição dos
dois jogadores de extrema
defesa.

za.re.lho sm. Rapaz travesso.

za.bum.ba sm. Tambor grande;
bombo.

za.gai.a sf. Azagaia.

za.gal sm. Pastor; pegureiro.
za.guei.ro sm. Jogador que
joga na zaga; beque.
za.gun.char vt. Ferir com
zaguncho; censurar.
za.gun.cho sm. Dardo.

zai.no adj. Que tem o pelo
negro com pouco brilho.

zam.bo ou zam.bro adj. e sm.
Diz-se do, ou o filho de preto
e de mulher indígena.
zam.bro adj. Torto das pernas;
cambaio.
zam.par vt. Comer muito, com
avidez e à pressa.

zan.ga sf. Mau humor;
aborrecimento; importunação.
zan.ga.do adj. Irritado.

zan.gão sm. O macho da
abelha.

zan.gar vt. Causar zanga a;
molestar; afligir; vp. irritar-se.
zan.zar vi. Vaguear.

za.pe sm. Pancada.

za.ra.ba.ta.na sf. Arma indígena
constituída de um tubo pelo
qual se expelem setas.
za.ra.ga.lha.da sf. Alvoroto.
za.ran.zar vi. Andar à toa.

zar.cão adj. Tinta cor de laranja
ou de tijolo, muito ativa, para
evitar ferrugem.

za.re.lhar vi. Intrometer-se em
tudo; intrigar.
za.ro.lho adj. Vesgo; caolho.

zar.par vt. e i. Levantar âncora;
bras. fugir; partir.

zar.za sf. Salsaparrilha.

zás ou zás-trás interj. Usada
para sugerir pancada ou
movimento rápido.

ze.bra sf. Nome comum a
vários equídeos mamíferos
africanos.

ze.brar vt. Listrar, dando a
aparência de pele de zebra.
ze.bu sm. Espécie de boi
indiano com giba e chifres
pequenos.
zé.fi.ro sm. Vento suave e
fresco; aragem; brisa.

ze.la.dor adj. Que zela; sm.
homem que toma conta de
um prédio.

ze.lar vt. Administrar
diligentemente; vi. ter zelos
ou ciúmes.

ze.lo sm. Afeição íntima;
desvelo; cuidado; pl. ciúmes.
ze.lo.so adj. Que tem zelo ou
zelos; cuidadoso.

zen sm. Forma de budismo
que se difundiu no Japão,
a partir do séc. VI, e vem
se difundindo no Ocidente,
caracterizada por valorizar
a contemplação intuitiva
(em oposição à meditação
racional abstrata) suscitada
pelo amor à natureza e à
vida; o que se exercita pela
prática de toda espécie de
trabalhos manuais e leva
ao desenvolvimento da

personalidade mediante
o conhecimento próprio;
budismo zen; zen-budismo.

zen-bu.dis.mo sm. Zen.

zê.ni.te sm. Ponto da esfera
celeste cortado pela vertical
erguida de algum ponto;
auge; cume; ápice.
ze.pe.lim sm. Aeróstato
dirigível, de armação rígida,
em forma de charuto.

zé-pe.rei.ra sm. Tambor;
bombo; certo ritmo
carnavalesco executado no
bombo; grupo carnavalesco
que executa esse ritmo;
conjunto que anima o
carnaval, as festas locais e as
romarias.
ze.ro sm. Cifra; algarismo
em forma de 0, sem valor
absoluto, mas que, à direita
dos outros, lhes empresta
valor décuplo; pessoa ou
coisa sem valor; nada.

ze.ro-qui.lô.me.tro adj.
automóvel novo, que ainda
não foi rodado; máquina ou
aparelho novo, sem uso; sm.
automóvel zero-quilômetro.

zi.go.ma sm. Osso da maçã do
rosto ou malar.

zi.gue.za.gue sm. Linha
em ângulos salientes e
reentrantes, alternadamente;
modo de andar semelhante a
essa linha; sinuosidade.

zi.gue.za.gue.ar vi. Fazer
ziguezagues; andar em
ziguezagues; cambalear.

zim.bó.rio sm. Parte mais alta e
exterior da cúpula.
zim.brar vt. Açoitar; vergastar;
zurzir.

zim.bro sm. Genebra; orvalho;
chuva miúda e persistente.
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zi.mo.se sf. Fermento solúvel.

zin.co sm. Elemento químico de
número atômico 30, metálico,
branco-acinzentado, símbolo:
Zn; folha desse metal
própria para a cobertura de
construções.
zin.ga.mo.cho sm. Cata-vento.
zín.ga.ro sm. Cigano.

zin.grar vt. Motejar de; burlar;
iludir.
zí.per sm. Fecho articulado e
flexível para bolsas, malas,
roupas, etc.; fecho ecler.
zi.zi.ar vi. Zunir; sibilar.

zo.a.da sf. Zunido; zumbido
atordoante.
zo.ar vi. Zunir.

zo.dí.a.co sm. Zona da esfera
celeste, cortada ao meio pela
eclíptica, dividida em doze
seções, correspondentes aos
signos zodiacais.
zo.ei.ra sf. Zoada.

zoi.lo sm. Mau crítico.

zoi.na sf. Mulher
malcomportada; mundana

zom.ba.dor adj. e sm. Que, ou
aquele que zomba.
zom.bar vt. e i. Escarnecer;
mofar; gracejar

zom.ba.ri.a sf. Ato ou efeito de
zombar; mofa; escárnio.

• zurzir

zom.be.te.ar vt. e i. Zombar;
troçar; caçoar.
zo.na sf. Banda; faixa; região;
meretrício.
zo.o sm. Red. de zoológico
(jardim zoológico).
zo.o.bi.o.lo.gi.a sf. Ciência da
vida animal.
zo.o.fa.gi.a sf. Qualidade de
zoófago.
zo.ó.fa.go adj. e sm. Diz-se do,
ou animal que se alimenta
de outros.
zo.ó.fi.lo adj. e sm. Que, ou
aquele que gosta de animais.
zo.o.gra.far vt. Descrever ou
desenhar animais.
zo.o.la.tri.a sf. Adoração de
animais.
zo.ó.li.to sm. Animal fóssil.
zo.o.lo.gi.a sf. Parte da História
Natural que se ocupa dos
animais.
zo.o.tec.ni.a sf. Estudo
científico da criação e
aperfeiçoamento dos animais
domésticos.
zo.te adj. e sm. Pateta; parvo;
idiota.
zu.ar.te sm. Tecido de algodão
azul, preto ou vermelho.
zum sm. Conjunto de lentes
cujo alcance focal pode
continuamente ser ajustado;

o efeito de afastamento ou
aproximação produzido por
esse conjunto de lentes, em
cinema e televisão.
zum.bai.a sf. Salamaleque.
zum.bar vi. Zumbir; zunir.
zum.bi sm. O chefe do
quilombo dos Palmares, na
sua fase final; fantasma que,
segundo a crença popular
afro-brasileira, vaga pela
noite.
zum.bi.do sm. Ato ou efeito de
zumbir.
zum.bir vi. Fazer ruído ao
esvoaçar (insetos); sentir (o
ouvido) ruído especial.
zu.ni.do sm. Ato ou efeito de
zunir, zumbir, zinir.
zu.nir vi. Produzir som agudo e
sibilante; zumbir.
zun.zum ou zun.zun.zum sm.
Rumor; boato; diz-que-dizque, falatório.
zu.par vt. Dar marradas em;
bater; sovar.
zur.ra.pa sm. Vinho de má
qualidade ou estragado.
zur.rar vi. Emitir zurros (o
burro).
zur.ro vi. Voz de burro.
zur.zir vt. Açoitar; espancar;
castigar; molestar; criticar
com severidade; repreender
asperamente.

Z
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