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Prezado Kurt Pessek

Parabéns pelo excelente e longo trabalho léxico de pesquisa que realizou. 
Creio que vai interessar a estudiosos da nossa língua, cuja complexidade se amplia à 
medida que nela nos aprofundamos. Minha experiência em lidar com problemas da 
norma culta há bastante tempo está fortalecida, pelo intercâmbio que mantenho com 
os leitores da coluna dominical que possuo no jornal “O Dia”, dirimindo dúvidas via 
postal ou correio eletrônico. há um interesse muito grande nesse sentido. Sua obra, 
dada a praticidade que oferece , vai ajudar também os profissionais de comunicação, 
cuja rotina de trabalho muitas vezes requer uma consulta rápida que favoreça 
a qualidade do texto. E você conhece bem o cotidiano jornalístico, que conjuga 
competência, criatividade e tempo.

Aguardo notícias e espero que obtenha sucesso na sua importante 
publicação.

Um abraço do amigo,

Professor Arnaldo Niskier
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2001

Do Livro
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Caríssimo Kurt Pessek 

Em meus idos tempos de adolescente ginasiano em Belém do Pará, alguns de 
nós escrevíamos para duas revistas literárias da cidade. Lembro a dificuldade que 
tínhamos em relação a bons dicionários de consulta da língua que Bilac cantou como 
“a última flor do Lácio inculta e bela”. Recorríamos ao Jaime Séguier e a Morais Silva, 
enquanto os mais favorecidos naquilo que Almeida Garrett chamou de “o excremento 
do Diabo” podiam dar-se ao luxo de adquirir o dicionário lusitano mais completo de 
Caldas Aulete, a quem você cita entre as inúmeras obras consultadas. Só mais tarde 
– bem tarde aliás – Antenor Nascentes nos brindou com um dicionário mais afim 
com a língua portuguesa falada no Brasil. E Francisco Fernandes nos premiou, perto 
da metade do século, com seu excelente Dicionário de Verbos e Regimes, bem assim 
o de Sinônimos e Antônimos e o de Regime de Substantivos e Adjetivos.

Apenas recentes – em termos históricos – surgiram o Aurélio, que foi nossa 
carta de alforria da dependência dos dicionários lusitanos, nos anos 80 do século 
passado e já agora o houaiss. Entrementes, a Academia Brasileira de Letras trabalha 
na preparação do seu dicionário.

Rememoro isso para salientar a importância da sua contribuição ao léxico ao 
preparar com louvável pertinácia e dedicação o seu Dicionário de Palavras Interligadas, 
atualizando o Português com invasivos termos da informática, alcançando mais de 
712 mil verbetes, o que o faz o mais completo dicionário dessa natureza. Obra de 
vulto, produto de trabalho garimpeiro infatigável, merece ser publicado, pois será de 
grande valia para os que fazem de sua vida o ofício de escrever. No Aurélio há uma 
citação de Gilberto Amado, o mais erudito dos Amados, que se lê; “Escrevo com o 
dicionário. Sem dicionário não posso escrever com escritor”. E note-se que Gilberto 
Amado era conhecido pela sua vaidade...

No Prólogo, tive um bom exemplo da utilidade do seu dicionário. Você escreve 
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a tratar da significação multiforme do verbo zurrar; “À primeira vista, ele pode ser 
ofensivo mas também podemos empregá-lo no sentido de trabalhar com afincância”. 
Esta palavra não está dicionarizada no Aurélio, entre ser milhares de verbetes. No 
entanto, é perfeitamente compatível com o sentido de trabalhar com afinco, como 
você o fez, para enricar a possibilidade da consulta.

Parabéns.

Jarbas Passarinho
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Uma Vida dedicada ao Idioma 
Português Brasileiro

Kurt Pessek, brasileiríssimo apesar do nome estrangeiro ao modo de tantos 
de nós, passou a vida em grande parte dedicado a colecionar palavras e com 
sensibilidade e paciência. O resultado é o seu Dicioná-rio de Palavras Interligadas 
enquanto sinônimas e antônimas , bem como nas suas correlações diretas e indiretas. 
São quase seiscentas mil palavras, ao todo, portanto um idioma dos mais ricos do 
mundo.

O autor teve oportunidade de viajar por muitos pontos do Brasil de Norte a 
Sul, Leste a Oeste, como se costuma dizer e que ele o fez lite-ralmente. Durante duas 
décadas.

Trata-se evidentemente do português brasileiro, mas sem esquecer o 
português europeu próprio dos dicionários já existente, consultados pelo autor. 
Elaborar dicionário significa trabalho de vida inteira, o de Kurt Pessek situa-se nesta 
tradição.

Todos os leitores, dos mais variados níveis, tirarão ótimo proveito do uso 
deste dicionário, obra naturalmente de consulta, porém com suas características de 
curiosidade, os idiomas costumam ser cheios de surpresas.

A lusofonia, mais uma vez a partir do Brasil, enriquece-se, noutra etapa, com 
o Dicionário de Palavras Interligadas. Que ele seja acessí-vel pelos métodos mais 
modernos, eis o que se pode desejar à história desse livro, iniciado pelo autor e 
sempre recomeçado pelos leitores.

Vamireh Chacon
Brasília, 7 de agosto de 2002
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Carta a Kurt Pessek 

Caro Kurt; 
Um trabalho de fôlego, aliás, como todos os demais por você empreendidos. 

Não me refiro exclusivamente à sua produção literária, conhecida e louvada. 
Falo, também, de sua obra como gente, como pessoa. De sua carreira militar, por 
exemplo, do oficial paráquedista ao alterego do saudoso chefe do Gabinete Militar 
da presidência da República, general hugo Abreu. Como conseqüência, passo à 
sua obra de cidadão, que bateu de frente com a anterior quando, por lealdade ao 
chefe e por confiança no restabelecimento da democracia, suportou estoicamente 
perseguições e exílios, não entregando aquilo que de mais caro possuía e possui, 
a dignidade de ser democrata e de não ceder, mesmo quando o mundo desabava 
sobre seus ombros. 

Valeu, meu caro Kurt, mesmo que lhe tenham surripiado as estrelas de general. 
Continuou brilhando a sua própria estrela, iluminando o deserto literário de Brasília 
com sucessivos focos sobre o romance, a ficção, a poesia, a crônica, a história e 
agora a Língua Portuguesa. 

Com relação ao Dicionário de Palavras Interligadas, confesso não me sentir 
capacitado senão para consultar sempre suas páginas, uma espécie de bote salva-
vidas para quem, como eu, sempre se sentiu um náufrago em meio aos rochedos da 
arte de escrever. Uma obra com 809.075 palavras não nasce apenas da inspiração, 
mas de um trabalho duro e permanente de mais de trinta anos. Não resisto à 
tentação de imaginar o jovem tenente, o calejado capitão e major, e o experiente 
coronel, entre um salto e outro, ou em meio àquelas marchas prolongadas de todos 
os acampamentos, dedicando parte de seu espírito à organização dessa obra agora 
oferecida a quantos tentam decifrar os meandros da língua pátria. 

Mais do que todos, deveriam agradecer-lhe os jornalistas. Como também 
os nossos primos, entregues às diversas outras atividades da comunicação social. 
Ficará mais fácil enfrentar as escarpas da nossa profissão sustentados nos verbetes e 
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nas palavras-chave capazes de facilitar a elaboração de qualquer texto. 
houve tempo em que os chefes de reportagem dos jornais baixavam instruções 

proibindo os jovens repórteres de referir-se à água como "o precioso líquido", 
ou aos capitães de navio como "lobos do mar", muito menos aos hospitais como 
"nosocômios" ou aos padres como "prelados". Já estivesse em circulação naqueles 
idos o Dicionário de Palavras Interligadas e nos teríamos livrado dos vexames da 
juventude longínqua. 

Receba por tudo, amigo Kurt, os cumprimentos e agradecimentos do 
companheiro não apenas da Academia Brasiliense de Letras, mas, em especial, 
daquelas lutas que tantas vezes nos levavam ao desânimo, mas, hoje, reconhecemos, 
trouxeram-nos à vitória. 

Carlos Chagas
jornalista
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Prólogo
Quanto mais palavras conhecemos, mais rico e sólido será 

o nosso mundo interior.

USO DO DICIONÁRIO

O DICIONÁRIO DE PALAVRAS INTERLIGADAS consiste em excelente 
auxílio para todos os escritores. Destaque para os jornalistas. Apesar de óbvio, vale 
lembrar que não se trata de dicionário de sinônimos. Sem dúvida, ele deve conter 
todos os sinônimos das palavras básicas mas também antônimos e termos correlatos 
os quais, às vezes, poderão surpreender o leitor. Portanto, é indispensável procurar 
nos diversos dicionários da língua portuguesa o verdadeiro sentido, ou conotação, 
do verbete escolhido para evitar aplicá-lo de modo errôneo. há palavras exclusivas 
de um só dicionário, de uso em outros países e restritas a determinada profissão ou 
enfoque. Todas as palavras transcritas no índice foram pesquisadas, no mínimo, em 
três dicionários.

A língua portuguesa falada no Brasil, ampla e incompleta, apresenta verbetes de 
conotações variadíssimas e até conflitantes. Mais ainda pela ação dos regionalismos. 
Veja o verbo zurrar. À primeira vista, ele pode até ser ofensivo mas também podemos 
empregá-lo no sentido de trabalhar com afincância.

A valia desse trabalho pode ser resumida em três itens. Primeiro, serve para 
lembrar, com facilidade e rapidez, as palavras que no momento azado nos faltam 
à memória. Segundo, para evitar a repetição de palavras no mesmo parágrafo. 
Terceiro, para ampliar o vocabulário. Os oitocentos e oitenta e cinco verbos inclusos 
no índice facilitam a consulta além de oferecer inúmeras opções de como escrever o 
mesmo assunto sem repetir palavras. 

há notáveis divergências nos dicionários consultados. Seja quanto à grafia 
das palavras – principalmente as adotadas de outros idiomas – e também quanto à 
função gramatical. Tentamos atender a todos, sem discutir. Quando há divergências 
de grafia, a palavra se encontra repetida.

Procure a palavra desejada no índice, caso não a encontre busque os sinônimos 
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ou antônimos correlatos. Esse dicionário, diferente dos outros, dá prioridade aos 
verbos e família. Por exemplo, o verbo acalentar abarca os vocábulos com a mesma 
raiz, ou seja a família: acalentado, acalentador, acalentamento e acalento. O mesmo 
ocorre com o restante. O adjetivo afetado abrange afetação, afetante e afetar. Todas 
as palavras do Índice estão no dicionário, ou junto à família, ou junto ao assunto. As 
palavras-chave, em negrito, estão indicadas pelo númerodas  páginas onde foram 
transcritas.

Merece, também, destacar o fato da obra, do início ao fim, ter sido elaborada 
exclusivamente pelo autor, sem auxílio de nenhuma espécie.
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Abreviaturas e
Sinais Usados

(adj inv) adjetivo invariável. Ex; menos (adj inv)
(adv) advérbio. Ex; abaixo(adv)
(art ind) artigo indefinido. Ex; um (art ind)
(con) conjunção. Ex; mas (con)
(con ads) conjunção adversativa. Ex; mas (con ads)
(con cdi) conjunção condicional. Ex; se (con cdi)
(con coo) conjunção coordenativa. EX; porém (con coo)
(cnt) contração. Ex num (cnt)
(EUA) Estados Unidos da América do Norte Ex; americanofobia (EUA)
(int) interjeição. Ex; fasta!(int)
(loc adj) locução adjetiva. Ex; ex post (loc adj)
(loc adv) locução adverbial. Ex; entrevivos (loc adv) coisíssima nenhuma (loc adv)
(loc coj) locução conjuntiva. Ex; desde que (loc coj)
(loc int) locução interjetiva. Ex; mirabile visu (loc int)
(loc lat) locução latina. Ex et alii (loc lat)
(loc prp) locução prepositiva. Ex; antearé (loc prep)
(loc vrb) locução verbal. Ex; déjà vécu (loc vrb)
(num) numeral. Ex; primeiro (num)
(prn) pronome. Ex; consigo (prn)
(prn dem) pronome demonstrativo. Ex; esse (prn dem)
(prn ind) pronome indefinido. Ex; ninguém (prn ind)
(prn pes) pronome pessoal. Ex; mim (prn pes)
(prn pos) pronome possessivo. Ex; meu (prn pos)
(prn rel) pronome relativo. Ex; cujo (prn rel) 
(prp) preposição. Ex; sob(prp)
(s) adjetivo e também substantivo, ou substantivo e também adjetivo. Ex; abaixador(s)

aC (abr) antes de Cristo, abreviatura
alto - palavra em negrito, significa que consta da lista de palavras básicas do índex, mesmo com 
conotação diferente do contexto onde se encontra.
A – Adj   lista de adjetivos
B – Sbs   lista de substantivos
C – Vrb   lista de verbos
D – Dvr   lista de diversos
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dC (abr) depois de Cristo, abreviatura.
dia do fico (09/01/1822) data histórica.
esgalgo (delgado) explicação, alto e delgado.
espingolado (magro; desajeitado) explicação; alto, magro e desajeitado.

OBRAS CONSULTADAS

Dicionário Eletrônico AURéLIO
Dicionário Eletrônico MIChAELIS, DICMAXI
Dicionário Eletrônico hOUAISS
Dicionário Etimológico Da Língua Portuguesa
 de Antônio Geraldo da Cunha
Vocabulário Ortográfico Da Língua Portuguesa
 de Antônio Geraldo da Cunha
Enriqueça O Seu Vocabulário
 de Aurélio Buarque de holanda Ferreira
Dicionário De Verbos E Regimes 
 de Francisco Fernandes
Dicionário De Termos Próprios E Relativos
 de Anselmo Mazurkiewicz
Dicionário De Sinônimos e Antônimos Da Língua Portuguesa
 de Francisco Fernandes
Dicionário Analógico da Língua Portuguesa
 de Carlos Spitzer S. J.
Dicionário De Idéias Afins
 de Eduardo Vitorino
Dicionário De Idéias Semelhantes
 de éverton Florenzano
Vocabulário Analógico 
 de Firmino Costa
Dicionário De Sinônimos
 de Antenor Nascentes
Dicionário Analógico Da Língua Portuguesa
 de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo
Dicionário De Dificuldades Da Língua Portuguesa
 de Maximiano Augusto Gonçalves
Regras Práticas Para Bem Escrever
 de Laudelino Freire
Dicionário De Regimes De Substantivos E Adjetivos
 de Francisco Fernandes
Questões de Linguagem 
 de Maximiano Augusto Gonçalves
Conjugação Dos Verbos Em Português
 de Maria Aparecida Ryan 
Dicionário de Coletivos
 de Osmar Barbosa
Breviário Da Conjugação Dos Verbos Da língua Portuguesa
 de Otelo Reis
Dicionário de homônimos E Parônimos
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 de Osmar Barbosa
Dicionário das Dificuldades Da Língua Portuguesa
 de Cândido Jucá Filho
Dicionário Contemporâneo Da Língua Portuguesa, CALDAS AULETE
Dicionário De Personagens Bíblicos
 de José Schiavo
Dicionário Das Religiões
 de John hinnells 
Crenças Seitas E Símbolos Religiosos
 de hugo Schlesinger e humberto Porto
Dicionário Enciclopédico da Bíblia
 organizado por A. Van Den Born 
Pequena Enciclopédia De Moral E Civismo 
 do Ministério Da Educação E Cultura
Dicionário De Política
 de N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino 
Dicionário De Curiosidades Verbais
 de Raimundo Magalhães Jr.
Dicionário De Politica
 de Florence Elliott
Dicionário de Filosofia
 de José Ferrater Mora
Dicionário De Sociologia Globo
 da Editora Globo
Dicionário do Folclore Brasileiro
 de Câmara Cascudo
Dicionário Da Origem Das Palavras
 de Luiz A. P. Victória
Dicionário De Psicologia
 de henri Piéron
Dicionário de Geografia 
 de Marlene Retamal de Medeiros e outros  
Dicionário Gaúcho do Cavalo
 de Edilberto Teixeira
Dicionário De Regionalismos Do Rio Grande Do Sul
 de Zeno Cardoso Nunes e Rui Cardoso Nunes
Dicionário Da Terra E Da Gente De Minas
 de Waldemar de Almeida Passos
Vocabulário Do Mercado de Capitais
 da Comissão Nacional de Bolsas de Valores
Dicionário De Administração
 de A. E. Benn 
Dicionário De Comunicação
 de Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa
Vocabulário De Caça
 de R. Ribeiro de Lessa
Dicionário De Física
 da Editora Melhoramentos
Dicionário De Ciências Sociais
 da Fundação Getúlio Vargas
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Dicionário De Conceitos E Pensamentos De Rui Barbosa
 organizado por Luiz Rezende De Andrade Ribeiro
Dicionário Da Língua Portuguesa
 de Antenor Nascentes
Dicionário Universal de Citações
 de Paulo Rónai
Novo Dicionário De Termos E Expressões Populares
de Tomé Cabral
Adagiário Brasileiro
 de Leonardo Mota
Provérbios E Frases Proverbiais Do Século XVI
 de C. F. Freitas Casanovas
Dicionário De Pensamentos
 de Nair Lacerda
Universo Verbal De Ruy
 de Corsindio Monteiro da Silva
Jóias Do Pensamento Brasileiro
  de Pandiá Pându
Provérbios Brasileiros 
  de José Pérez
Dicionário Prático Ilustrado
  publicado sob a direção de Jaime de Séguier
Dicionário Brasileiro De Umbanda
  de José Ribeiro de Sousa
Vocabulário Tupiguarani Português
 de Silveira Bueno
Dicionário Escolar Latino-Português
 organizado por Ernesto Faria
Lello Universal, Novo Diccionário, Enciclopédico Luso-Brasileiro
 organizado por João Grave e Coelho Neto
Dicionário houais da Língua Portuguesa
Editora objetiva
Diccionario da Lingua Portugueza de Antonio de Moraes Silva
Grande e novíssimo Dicionário da Lingua Portuguesa
Laudelino Freire
Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas
de Renzo Tosi
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ABAFAR

A - Adj: abafadiço; abafado; abafador(s) abafante; abafativo; abafável; abarbado; abichornado; 
abochornado; abochornador(s) aflito; afogadiço; afogado; afogador; agasalhado; agoniado; 
amortecedor; amortecido; ansiado; apertado; asfixiado; asfixiante; assaturnado; atabafado; avalista; 
bochornal; bochornoso; cartela; cavernoso; contido; contrariado; disfarçado; dissimulado; embaçado; 
encoberto; enroupado; esmagado; irrespirável; irritado; oculto; opresso; oprimido; pesado; 
reprimido; sofreado; soturno(s) sufocado; sufocador(s) sufocante; sumido; surdo; velado; zangado

B - Sbs: abafa-banana; abafação; abafadela; abafadouro; abafadura; abafamento; abafarete; abafeira; 
abafeiro; abafo; afogadura; agasalho; amortecimento; benefício; biboca; biongo; birosca; birosqueiro; 
bitaca; boá; bochorno; calafeto; capacho; contido; escalfeta; estufilha; frevo-abafado; frevo-de-
encontro; jeropiga; macicez; manta; matidez; meio-tom; mormaço; pedal; reprimido; saturno; 
silenciador; silencioso; sufocação; surdina; tapete

C - Vrb: abaetar; abafar; abanar; abecar; abetumar; aboborar; abochornar; abrandar; aconchegar; 
afogar; agasalhar; amortecer; arrasar; arrepiar; asfixiar; assurdinar; atabafar; calar; cobrir; conchegar; 
conter; diminuir; dominar; empalmar; encobrir; enfraquecer; enlanzar; enroupar-se; ensurdecer; 
calar; escurecer; estrangular; furtar; impar; larapiar; obumbrar; ocultar; palmear; recalcar; reprimir; 
roubar; sanear; subjugar; submergir; sucumbir; sufocar; suplantar; tapar; toldar

D - Dvr: abafa!(int) abafar a banca; amortecedor de som; deitar água à fervura; pôr panos quentes 
em; pôr uma pedra em cima; tambor surdo; vinho abafado

ABAIXO

A - Adj: abaixado; abaixador(s) abaixante(s) abaixável; abatedor(s) abatido; abismal; abismático; abismoso; 
abissal(s) abissalbêntico; abissalpelágico; abíssico; abissobêntico; abissopelágico; acaçapado; acapelado; 
achatado; afundado; agachado; alagadiço; alastrado; alto; anão; apaulado; apeado; aprofundável; 
artesiano; atlante; atolado; baixeiro(s) baixíssimo; baixo; batíbico; batipelágico; batismal; batissófico; 
bêntico; bentônico; catabático; catactônio; cavado; cavo; centro; côncavo; cornibaixo; covo; criogênico; 
cuniculado; declive(s) deferente; defletido; deflexo; depressor; derrubado; descendente(s) descente; 
descido; desgalgado; dinamotermal; emerso; entógnato; escavado; euríbato; freático; freatófilo; fundeiro; 
fundo(s) gacho; hipabissal; hiparterial; hipaxial; hipercordal; hipoabissal; hipoacidez; hipobêntil; 
hipocalórico; hipocarpógeno; hipocordal; hipofilo; hipógeno; hipômeno; imergente; imersível; imersivo; 
imerso; imersor(s) imo; inferior; ínfero-anterior; ínfero-exterior; ínfero-interior; ínfimo; infra-assinado; 
infracitado; infracolocado; infra-escrito; infragenital; infrajurássico; inframedíocre; infranerítico; 
infra-sônico; infravioleta; infundibilidade; insondável; pegador; plutônico; polibático; profundador(s) 
profundável; profundo; raseiro; raso; rebaixado; rebalçado; rebalsado; reentrante; retardado; rizocarpo; 
sepultado; sobgrave; sobposto; socavado; soçobrado; soterâneo(s) soterranho; sotérreo; sotoposto; 
subabdominal; subaéreo; subalar; subapical; subapicular; subaquático; subcinerício; subconsciente; 
subcrustáceo; subcutâneo; subdominante; subdorsal; subemprego; subgaleria; subinferior; subjacente; 
subliminal; sublinear; sublunar; submarinho(s) submarino(s) submédio; submergido; submergível; 
submersível(s) submerso; submersor; submucosa; submucoso; subnormal; suboficial; subósseo; 
subperpendicular; subposto; sub-remunerado; sub-resfriado; subterrado; subterrâneo; subtérreo; 
súcubo; sumido; troglófilo

B - Sbs: abadão; abaixadela; abaixadura; abaixamento; abaixa-voz; abaixo-assinado; abatimento 
abismamento; abismo; abisso; abissodinamia; abissólito; abrigo; absorvedouro; acaçapamento; 
adega; afundamento; agachamento; agacho; agulheiro; alagação; alfaque; algar; almargeal; alto-
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fundo; aluvião; anágua; antro; aprofundamento; arocá; arrastão; arriamento; arriasso; arroseira; 
artesianismo; assentamento; assento; assideração; aterroada; baixa; baixada; baixadão; baixa-mar; 
baixeza; baixia; baixio; baixo-relevo; baixos; baixura; bancal; báratro; barbela; barbilhão; barranco; 
barranqueira; barroqueira; batimetria; batiscafo; batisfera; batissismo; batólito; batometria; batos; 
belfa; bentos; beta; biboca; bocaina; boçoroca; bolina; bombacho; boqueirão; brecha; brejo; brongo; 
bueira; bueiro; buraco; burgalhão; burgalhau; busca-fundo; busca-vida; cabeça; cacimba; cacimbão; 
cafuão; calabouço; calado; calão; cama; caneiro; canguleiro; canhada; canhadão; canhão; cânion; 
cano; caos; cárcava; cárcere; carena; carneiro; carona; casamata; cata; catacumbas; catotropia; cáudex; 
cava; cavouqueiro; cepa; ceroulas; chairel; chão; cilha; cincha; circo; ciriringa; cisterna; coferdame; 
cogumelaria; columbário; concavidade; confundas; congelação; contramina; contra-rampa; coroa; 
córrego; costa-abaixo; covanca; covão; covato; covoão; covoca; cratera; criogenia; cripta; cubilote; 
cunículo; declinação; declividade; deflexão; denominador; deposição; depósito; depreciação; 
depressão; desbarrancado; descedura; descendimento; descensão; descenso; descida; descimento; 
desvalorização; dobrada; dolina; draga; ecobatismo; encolamento; encosta; endosfera; engrunação; 
entranhas; entreforro; enxergão; enxovia; epibentos; epiblema; érebo; escafandro; escorralho; 
esmeril; estero; estiva; euríbato; fateixa; favissas; feótopo; flexura; fogo-grego; fojo; folheta; fossa; 
fundagem; fundalha; fundalho; fundilho; fundilhos; fundura; furaterra; furna; galagala; galeria; 
garrida; gateira; geleira; geóbio; germinadouro; grateia; grevas; grota; grotão; gruna; grunado; 
gruta; guaíba; guarda-voz; hipocausto; hipogeu; hiposcênio; hipotálamo; hipotermia; hipotraquélio; 
holobêntico; ilísea; imediato; imergência; imersão; imersível; imersivo; inferno; itararé; iurte; 
jacente; lagamar; legenda; lerna; lezíria; limo; lingerie; lodo; ludião; madre; mangue; mar; mará; 
marnota; marra; masmorra; mento; mergulhador; mergulho; metrô; mina; minhocão; mínima; 
movongo; mupéua; nadir; necrópole; olga; origma; panela; pantanal; pântano; pára-pente; pára-
quedas; pára-quedista; parcel; paredão; pavuna; pé; pego; pélago; pelagoscópio; perambeira; perau; 
pitém; poção; poço; polheira; porão; poterna; precipício; profundação; profundamento; profundas; 
profundez; profundeza; profundidade; profundura; puteal; queda; querena; raiz; ralo; rapa; rasa; ré-
abaixo; rebaixa; rebaixador; rebaixamento; rebaixe; rebaixo; rebojo; reclinação; recôncavo; referenda; 
repiquete; resvaladouro; resvalo; ria; rias; ribeira; rizoma; saia; salão; sanga; sangão; sapa; sarobá; 
sarro; seio; serra-abaixo; silo; soalho; sobarba; sobrefusão; socava; socavão; soçobro; socovão; soleira; 
sonda; sorvedouro; subcorrente; subjacência; sublinha; submersão; submersibilidade; sub-rés-do-
chão; subsalário; subsidência; subsolo; subtenente; subterrâneo; subutilização; sucubato; sudra; 
sumetume; sumidouro; supedâneo; talassometria; talvegue; tatuzão; tembé; tembezeira; tença; texto; 
tórtrice; travessa; tubérculo; túnel; underground vala; valo; valura; vão; várzea; vau; vazante; ventusa; 
vice-campeonato; vice-governança; voragem; zoobentos

C - Vrb: abaixar; abater; abemolar; abismar; absorver; acachafundar; acachar; acapelar; acochar; 
acocorar; acravar; acurvar; afundar; afundear; afundir; agachar-se; agalinhar; alagar; alapar; 
alapardar; alavercar; alcachinar; aluir; alunar; amarar; anegar; anichar; apear; apegar; aprofundar; 
arrefecer; arriar; arrojar; assentar; aterrar; aviltar; bagoar; baixar; baquear; baratear; bemolizar; 
cair; calar; cavar; ceder; chafundar; chapuzar; chatear; congelar; correr; curvar; decair; declinar; 
defletir; degringolar; deitar; depor; depositar; derretear; derribar; derrubar; desabar; desarrebitar; 
desarregaçar; desautorar; desbarrancar; descabeçar; descair; descambar; descavalgar; descender; 
descer; desempoleirar; desencarecer; desengrimpar; deslajear; desmantelar; desmontar; desmurar; 
despenhar; destrepar; devorar; diminuir; dobrar; encapotar; encouchar; enforcar; engolfar; enterrar; 
everter; fundar; fundear; fundir; imbuir; imergir; inclinar; inundar; lamprear; mergulhar; meter; 
minar; minguar; naufragar; pender; pirambar; poitar; pousar; precipitar; profundar; profundear; 
rastejar; rebaixar; redescender; redescer; refrescar; refundar; reimergir; remergulhar; reprofundar; 
roçar; rocegar; ruir; sapejar; sepultar; siar; sobestar; sobpor; socavar; soçobrar; socornar; somergulhar; 
soqueixar; sorver; soterrar; sotopor; subassinar; subjazer; submergir; subpor; sub-resfriar; subscrever; 
subtender; subverter; sumir; surucar; tibungar; tombar; torrar; vazar
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D - Dvr: abaixar o facho; abaixo(adv) abrigo antiaéreo; água menor; anjo do abismo; apagar o facho; 
aquém de; até debaixo d’água; bacia oceânica; bacia submarina; background; baixar de ponto; batismo 
por imersão; boia de cabo; bomba submarina; bomba submersível; botar a carga abaixo; cair debaixo 
das lanças de; cerce(adv) cérceo(adv) cidade baixa; contrafundo(adv) crescer como rabo de cavalo; 
custar barato; dar em água de barrela; de borco; de fond en comble; de mergulho; de telhas abaixo; 
debaixo(adv) debaixo de; deitar abaixo; descer à terra; descer do trono; descontinuidade de Gutemberg; 
dolina de desmoronamento; drenagem subterrânea; embaixo(adv) embaixo de; engenho rasteiro; estar 
debaixo da telha; ficar debaixo; fundo de bateia; haste descendente; ir a pique; ir abaixo; ir por água 
abaixo; leme de profundidade; lençol de água subterrâneo; lençol freático; lençol profundo; língua da 
geleira; malhar abaixo; movimentos negativos; navegação submarina; no fundo; passar de cavalo a 
burro; passar de porqueiro a porco; perder pé; planta baixa; plataforma continental; ponto de imersão; 
por água abaixo; pôr pé em terra; preço vil; prédio interior; raios crepusculares; rede de arrasto; região 
abissal; rocha abissal; rocha de profundidade; rocha intrusiva; rocha plutônica; sedimento terrígeno; 
sino de mergulhador; sob(prp) sossegar o pito; subcujo (prn) talude continental; trazido debaixo de 
vara; ut infra; vaga sísmica; vala cabocla; vazante da maré; ventos subterrâneos; vida bêntica; vir abaixo; 
zona abissal 

ABALAR

A - Adj: abaladiço; abalado; abalador; abalável; abaloso; agitável; aluído; arruinado; assísmico; 
atordoado; chocado; combalido; comovido; desalentado; estremecido; estropiado; fulminado; gasto; 
impressionante; inabalável; incomovido; incomovível; inconcusso; ressentido; sensibilizado; sismal; 
sísmico; solapado

B - Sbs: abalada; abaladela; abaladura; abalamento; abalo; agitação; agonfose; ajudantes; aprumado; 
balanço; baque; canhonaço; chaça; choque; comoção; concussão; craque; embate; emoção; escândalo; 
estremeção; excisão; golpe; impacto; impressão; impulso; lunamoto; microssismo; monção; mossa; 
sacudidura; secussão; sismo; solavanco; sucussão; supersensibilizar; terremoto; traita; tranco; 
traumatismo; trepidação

C - Vrb: abalar; abancar; abater; afastar-se; afetar; afligir-se; afrouxar; agitar; alterar-se; aluir; ameaçar; 
amolgar; arrancar; arrepiar; arriar; arruinar; atingir; atordoar; atroar; ausentar-se; balançar; baquear; 
ceder; combalir; comover; concutir; convelir; convulsionar; debilitar; demover; demudar; derrancar; 
derruir; desabalar; desarvorar; desassossegar; descimentar; desconjuntar; desgastar; deslanchar; 
despersuadir; desprender; deturbar; dobrar; eletrocutir; empuxar; enfraquecer; enternecer; enterrar; 
entibiar; escarcear; escarvar; estimular; estremecer; fender; fugir; gemer; impelir; impressionar; incitar; 
influenciar-se; inquietar; massacrar; minar; mover; oscilar; partir; perturbar; piriricar; prostrar-se; 
pulsar; quebrantar; quebrar; revolucionar; revolutear; sacudir; sair; sensibilizar; solapar; solinhar; 
submeter-se; subverter; sufocar; sumir; surpreender; tirar; tocar; tremer; troar; turbar; vacilar; 
vapular; vergar; vibrar

D - Dvr: dar de si; dar vaivém a; desatar o punho da rede; ficar nos ares; nó na garganta; ondas 
sísmicas; pôr-se ao fresco; vaga de fundo; vibrações sonoras

ABATER
 
A - Adj: abaixado; abalado; abate; abatedoiro; abatedor(s) abatido; abatimento; abatis; acabado; 
acabrunhado; adoentado; afundado; agachado; alcachinado; alquebrado; amarroado; amarroamento; 
amunhegado; aniquilado; arrombado
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B - Sbs: brete; cabisbaixo; caiçara; caído; cangueiro; carcomido; choupa; combalido; consternado; 
definhado; demisso; depressor; deprimente; deprimido; derrubada; descaído; descangotado; 
desfalecido; deslombado; desmerecido; encaramujado; escaxelado; esmorecido; frigorífico; frouxo; 
gasto; gosmento; inferiorização; infrato; jaribara; jugador; jururu; lanceta; lânguido; languinhento; 
macerado; machador; mananguera; matadouro; matruco; matruqueiro; prostrado; puxado; 
quebrado; quebrantado; saquim; sarnento; solado; sorvado; torpente; triste

C - Vrb: abaixar; abalar; abatatar; abater; abolar; acabrunhar; acaçapar; acamar; acanavear; achanar; 
achatar; acurvar; alcachinar; alcatruzar; alhanar; alquebrar; amarroar; amarrotar; amerger; amolgar; 
amortizar; aniquilar; apalpar; apear; arrasar; arriar; arrombar; assoberbar; atenuar; atomatar; 
avergar; calar; carnear; ceifar; chopar; combalir; consumir; cortar; curvar; debruçar; decair; 
decepar; declinar; decrescer; deduzir; definhar; deitar; delir; deprimir; derrear; derribar; derrocar; 
derrotar; derrubar; desabar; desarvorar; desasar; descair; descangotar; descimentar; descompensar; 
descontar; descortinar; desemproar; desengrimpar; desentonar; desfazer; desinchar; deslombar; 
desmoralizar; desmoronar; desnucar; destronar; detrair; diminuir; dobrar; encouchar; encurvar; 
enervar; ensoar; envergar; esborralhar; escavacar; esmagar; estirar; exinanir; expugnar; flectir; 
fraquejar; gastar; humilhar; imolar; inclinar; inferiorizar; jugar; matar; matrucar; mirrar; nuquear; 
pisar; profligar; prosternar; prostrar; quebrantar; rebaixar; render; revergar; sorvar; sucumbir; 
suplantar; talar; vergar; vitimar

D - Dvr: abaixar a proa; abaixar o topete; dar baixa de; de crista caída; em pandarecos; fazer 
matutagem; tirar a goga; um bagaço

ABENÇOAR

A - Adj: abençoadeiro(s) abençoado; abençoador(s) abençoante; abençoável; abendiçoador; 
abendiçoante; armilústrio; bendicionário; bendito; bendizente; bento; benzido; louvado; rebendito

B - Sbs: abençoamento; absoluta; ágnus-dei; antidoro; batismo; benção; bênção; benzeção; benzedeira; 
benzedeiro; benzedela; benzedor; benzedura; benzilhão; benzimento; benzinheira; dicério; epiclese; 
pelo-sinal; persignação; saludador; sinal-da-cruz; velação

C - Vrb: abençoar; abendiçoar; bençoar; bendizer; benzer; desabençoar; persignar; rebenzer; 
reconciliar; rezar; sagrar; saludar; santificar; santigar; signar

D - Dvr: água benta; dar a bênção; filho de bênção; pão bento; tomar água benta

ABERTO

A - Adj: aberto(s) abugalhado(s) alegrado; alveolado; alveolar; alveolariforme; antitrismo; 
arregalado; arreganhado; arrombado(s) bifendido; bipatente; biperfurado; biporoso; bocarra; 
boquiaberto; brechado; caducifloro; campestre; cancelado; cavado; cricóstomo; crivoso; deflorado; 
desabrochado; descoberto; devassado; divaricado; elipsóstomo; entreaberto; esburacado; escancarado; 
escarranchado; espácio(s) espalmado; faviforme; fenestrado; foraminoso; furado; hiante; largo; 
micróstomo; nictanto; noctifloro; oclusor; palmado; pando; patente; pátulo; perfurado; perfuso; 
picotado; público; rasgado; recém-aberto; semi-aberto; semicerrado; seteirado

B - Sbs: aberta; abertão; abertas; abertura; abismo; ablaqueação; aboamento; abra; abre-boca; 
abre-ilhós; abridela; abridor; abrimento; ádito; adro; adufa; aerífero; aguada; agulheiro; agulheiros; 
alçapão; alento; alfeça; algirão; almofate; alpendrada; alvado; alvéolo; angra; angulete; anteambulone; 
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antefosso; antese; antrotomia; apertômetro; arcada; área; arejamento; arrastador; arreganho; arrofo; 
arrombamento; arruamento; balestreiro; bigode; boca; bocal; boi-espaço; boqueirão; boquelho; 
boquete; borocotó; bracatinga; braguilha; brecha; brechão; broca; bucha; bueira; bueiro; buraca; 
buracada; buracama; buracão; buraco; buraco-soturno; buraqueira; buraqueiro; caçifo; cala; caldeirão; 
caleira; calha; camarinha; campanário; campo; canal; canelura; canhada; casa; cava; cavadeira; 
cavidade; cavouco; chaga; chambaril; chaminé; chave; cisbordo; claraboia; cloaca; cobogó; contra-
abertura; copiar; coronel; corta; cortadura; corte; cova; covagem; coval; covato; cratera; dacma; decote; 
defloramento; dentrosa; desembrulho; desempacotamento; dragonete; eclosão; embornal; emunctório; 
encabadouro; encarna; enora; entalha; entrada; entreaberta; envergadura; epispádias; escarva; escavação; 
escotilha; esgote; espalhadeira; espátula; espreitadela; estafilodiálise; estiada; estique-pôquer; estômato; 
estomatocópio; fauce; favo; fenda; fenestral; fogos; fojo; fossas; fresta; fuga; furado; furador; furna; 
furo; gaiola; galpão; garganta; gateira; gazua; gôndola; gorne; greta; grota; gruta; guichê; guilho; guio; 
hiato; incisão; jaibradeira; janela; jequiá; junteira; lanchão; laparatomia; laparostomia; leira; leirão; 
lenticela; leque; loggia; lucarna; lumeeira; malha; maneira; marreteiro; mecha; navio; nefrolitotomia; 
oca; oftalmóstato; olhal; olhete; olho; olho-de-boi; orifício; ósculo; óstio; ostíolo; ouverture; ouvido; 
palmeta; parelha; pavonada; perfuração; perniaberto; pexote; picada; pick-up; picote; pilão; pinacoide; 
piroga; pite; poço; podão; pontuação; poro; porócito; porta; portinhola; porto; pós-doutorado; 
postemão; postigo; prancha; punção; puxador; quebrada; racha; rasgão; rebaixe; respiro; ricto; rima; 
rincão; risca; rombo; ruptório; salão; sanja; sapa; seivo; semi-abertura; serrotagem; seteira; sineira; 
sonda; sondagem; soprador; sota; sulco; sumidouro; telheiro; tenta; toracostomia; torneador; trado; 
transfixação; trapeira; trépano; trintanário; tromba; tubuladura; tufo; valetadeira; vão; vaquejador; 
varadouro; vazador; ventanilha; verruma; vigia; voçoroca; xalemanta

C - Vrb: abrir; abugalhar; acanalar; afistular; amear; aportilhar; arregalar; arreganhar; arregoar; 
arrombar; arruar; arrunhar; avarandar; aventar; aviventar; batida; bifurcar; boquear; brechar; calar; 
canalizar; cavacar; casear; cavacar; cavear; cavoucar; cercilhar; cesurar; clarear; colmatar; covear; 
dar; decotar; deflorar; derregar; desabotoar; desabrochar; desaferrolhar; desapertar; desarrolhar; 
desatar; desbotoar; desbravar; descerrar; descortinar; desdobrar; desembalar; desembrulhar; 
desembuchar; desempacotar; desempapelar; desencapotar; desencerrar; desenrolar; desentupir; 
desfechar; desferir; desflorar; desfraldar; deslacrar; desmandibular; despeitorar; destocar; destrancar; 
desvirginar; devassar; dizer; encanar; encarreirar; encavar; entalhar; entrabrir; entreabrir; 
entrelinhar; entretalhar; esbugalhar; escachar; escadeirar; escancarar; escancelar; escanchar; 
escarcavelar; escarear; escarranchar; escarrapachar; escarvar; escatelar; esgaivar; esgalhar; esgarçar; 
esgoelar; espaçar; espacejar; espalmar; espamparar; estabelecer; estampar; estender; estradar; exarar; 
expandir; falsar; fender; fenestrar; fistular; foliar; franjar; furar; goelar; gravar; gretar; imolar; javrar; 
lancetar; lavrar; ligar; minar; perfurar; picar; pôr; prescindir; principiar; punçar; rachar; rasgar; 
reabrir; retalhar; revolver; romper; ronquear; sabotar; sacrificar; sanjar; semicerrar; serrotar; soabrir; 
sovelar; talar; talhar; terebrar; timbrar; transfixar; trepanar; trilhar; vagar; vazar

D - Dvr: a descoberto; à face do mundo; a todo pano; anfiteatro de erosão; área de serviço; batalha 
campal; caminho de serviço; campo do barracão; corte da abertura; corte da frente; corte lateral; de 
par em par; deiscência do ovo; empresa aberta; empresa de capital aberto; faca de rastro; janela de 
fachada; lâmina bimetálica; letra aberta; letra vazada; luz verde; open market; palam et publice; palco 
italiano; perfurantemente(adv) poleame surdo; ponto aberto; porto franco; sinal verde; trígono 
vesical; vela de espicha

ABORDAR

A - Adj: abordador(s) abordante; abordável; colidente; conversável; inabordável
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B - Sbs: abordada; abordagem; abordo; alisão; approach; arpéu; atropelamento; baque; batida; 
choque; colisão; embate; encontro; hárpaga; pechada; trambaculhada; trombada; xareta

C - Vrb: abalroar; abordar; achacar; aflorar; balroar; bater; chocar; colidir; emproar; encostar; 
engavetar; esbarrar; impactar; pechar; trombar

D - Dvr: combate de bordo a bordo

ABORTAR

A - Adj: aborsível; aborsivo; abortado; aborticida; abortício; abortifaciente(s) abortífero; abortivo(s) 
abortogênico; amblótico(s) antiabortivo(s) apóftoro; ecbólico; ectrótico; favado; goro; jugulante; 
malogrado; pecioláceo; 

B - Sbs: abacto; abagmento; abigeato; aborcionista;  ; abortadeira; abortamento; aborteiro; aborticídio; 
aborto; acaulosia; amblose; arnicina; contabescência; cureta; cureteiro; desavinho; desmanchadeira; 
desmancho; ectroma; ectrose; embriocídio; embriotocia; fazedora-de-anjos; feticida; feticídio; 
insucesso; lepisma; malparição; malparida; móvito; outoniço; paracarpo; parastamina; parastilo; 
pistilódio

C - Vrb: abortar; bromar; cortar; falhar; favar; frustrar-se; furar; gorar; malograr; malparir; melar; 
mixar; mover; pifar

D - Dvr: botar fora; brucelose bovina; cair por terra; fazedor de anjos; ficar reduzido a zero; ir a vaca 
para o brejo; ir por água abaixo; mau sucesso; morrer à nascença; nascer morto; ter móvito

ABRAÇAR

A - Adj: abraçador(s) abraçante; abraçável; agarradinho; ampletivo; completivo; desposado; enlaçado; 
entrepelado; preênsil; sobraçado

B - Sbs: abraçadeira; abraçadura; abraçamento; abraço; amplexo; braçadeira; bucim; candando; chi-
coração; cinteiro; conversão; galindréu; garlindréu; gavinhas; prosélito; quebra-costela

C - Vrb: abarcar; abraçar; abranger; aderir; adotar; agarrar; atracar; converter; embraçar; enlaçar; 
esposar; estreitar; parcializar; perfilhar; professar; reabraçar; sobraçar; unir

D - Dvr: folha amplexicaule; lançar-se nos braços de; recolher nos braços; saltar ao pescoço de

ABRIL

A - Adj: abrilino; aprilino

B - Sbs: abril; áries; avoante; dillênia; elafebólio; flor-de-abril; floreal; fordicídio; germinal; iiar; lava-
pés; liríadas; manjuba; muniquione; nisã; palília; palílias; primeiro-de-abril; touro; venerais; zio; 

D - Dvr: lirídeos de abril; ser um primeiro de abril
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ABSOLUTO

A - Adj: absolutista(s) absoluto(s) absolvido; acutíssimo; alto; arquiimpossível; autocrata(s) autoritário; 
cabal; cardinal; cego; celebérrimo; celérrimo; chaníssimo; completo; crudelíssimo; definitivo; déspota(s) 
despótico; diametralmente; dificílimo; direto; docílimo; docíssimo; ductílimo; dulcíssimo; eminentíssimo; 
escravo; excelentíssimo; facílimo; ferocíssimo; fidelíssimo; firme; furibundérrimo; generalíssimo; 
heterotético; humílimo; imperioso; impúbere; incondicional; incontestável; independente; infinito(s) 
inteirado; inteiramente; inteiro; irrestrito; libérrimo; libertário; loquacíssimo; louvabilíssimo; macérrimo; 
magérrimo; magnificientíssimo; magniloquentíssimo; magríssimo; maledicentíssimo; maleficientíssimo; 
malevolentíssimo; máximo; megárico; mendacíssimo; mesmíssimo; minacíssimo; miserabilíssimo; 
misérrimo; modicíssimo; monarcômaco; mordacíssimo; munificientíssimo; necessário; nigérrimo; 
nobilíssimo; notabilíssimo; novíssimo; onipotente; parcíssimo; passivo; paupérrimo; perdoado; 
personalíssimo; perspicacíssimo; pertinacíssimo; pervicacíssimo; péssimo; pessoalíssimo; pientíssimo; 
piíssimo; pleno; pobríssimo; probabilíssimo; procacíssimo; prodigalíssimo; prolificientíssimo; psicológico; 
pulquérrimo; radical; relativo; renenhum; sacratíssimo; salubérrimo; saníssimo; santíssimo; sereníssimo; 
seriíssimo; soberano(s) sozinho; suaviloquentíssimo; sultão; superbíssimo; terribilíssimo; tetérrimo; 
tirano(s) tolacíssimo; ubérrimo; ultra-independente; ultrapuro; único; universal; veracíssimo; veríssimo; 
verossimílimo; volubilíssimo

B - Sbs: abecedários; absolutas; absolutez; absolutismo; acrologia; adamismo; ainsa; alcoômetro; amor; 
analfabetismo; ancilose; angústia; anosmia; árbitro; autarquia; autocracia; autocrata; autocratiz; 
babovismo; cara-de-gato; cifra; clinoterapia; corcunda; despotismo; ditador; divorciação; divórcio; 
dominação; dormência; egomismo; eleata; eleatismo; equilíbrio; eternidade; ética; fenomenologia; 
filosofia; hegelianismo; historicismo; identidade; incondicionado; indeterminismo; indispensável; 
inédia; inépcia; ioga; kelvin; letissimulação; logicismo; maniqueísmo; miotaxia; módulo; moral; 
mores; necessidade; nefalismo; neoplatonismo; niilismo; noologismo; onipotência; oráculo; 
ortodoxia; patriarcado; permitividade; personalismo; plenipotência; poise; pretor; probabilismo; 
quietismo; radicalismo; rainha; realismo; rei; ressono; senhor; sigilo; substância; súcubo; sultão; 
supercondutibilidade; surdez; teutonismo; trevas; ultramontanismo; vácuo; voluntarismo

C - Vrb: confirmar; dever; dirimir; dispor; imperar; ser

D - Dvr: ablativo absoluto; absolutamente(adv) álcool absoluto; altitude absoluta; altura absoluta; 
ampère absoluto; aparelho de Lorentz; às escuras; clareza meridiana; coisíssima nenhuma; com 
a mão na consciência; com todos efes-e-erres; conceito absoluto; conceito abstrato; configuração 
absoluta; dar um baile em; de olhos fechados; de pedra e cal; de peito aberto; desvio médio; dispersão 
absoluta; ditadura do proletariado; em absoluto; em si; endereço absoluto; energia a ponto zero; 
erro absoluto; erro médio; escala absoluta; escala absoluta de temperatura; escala de Kelvin; 
estado absoluto de um relógio; estado autoritário; fazer e desfazer; fazer milagres; fim em si; força 
maior; futuro absoluto; governo absoluto; grau absoluto; idealismo absoluto; imperativo absoluto; 
imperativo categórico; impossibilidade absoluta; limiar absoluto; magnitude absoluta; maioria 
absoluta; mandar e desmandar; menos que nunca; monarquia absoluta; música absoluta; não ter 
nem soca; não ter tempo para se coçar; nem a pau; nem oito nem oitenta; nem para remédio; neres 
de biribitiba; neres de neres; neres de pitibiriba; nulidade absoluta; numeral cardinal; número primo 
absoluto; o dono da bola; obediência cega; oposição diametral; oração absoluta; ótimo absoluto; 
ouvido absoluto; passado absoluto; pedra filosofal; peso específico absoluto; pontualidade inglesa; 
refletância absoluta; renão(adv) repouso absoluto; ressim(adv) ritmo uniforme; sigilo de confissão; 
sigilo sacramental; silêncio sepulcral; superlativo absoluto; temperatura absoluta; tempo absoluto; 
tempos apagados; teto absoluto; totalmente(adv) valor absoluto; velocidade absoluta; velocidade 
absoluta de um ponto; veto absoluto; voto absoluto; zero absoluto
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ABSOLVER
 
A - Adj: absolto; absoluto; absolutório; absolvedor; absolvente; absolvido; agraciado; confesso; 
desacoimado; descoimado; descriminador(s); descriminante; descriminável; desculpador(s) 
desculpável; escoimado; escusador; escusatório; escusável; exculpador; generoso; ignoscente; 
imaculado; impecável; imperdoável; implacável; inculpado; inculpe; inculposo; indesculpável; 
indulgente; indultado; indultário; inocentador; inocente(s) irremível; isento; julgado; livre; 
misericordioso(s) penitencial; perdoado; perdoador(s) perdoável; perpassável; purgado; reconciliado; 
redimido; redimível; relevado; relevável; remido; remidor; remissório; resgatado; salvo; satisfatório; 
tolerante; tolerável; venial; vomitório

B - Sbs: abolição; absolvição; absolvimento; alimpamento; amã; amerceador; amerceadura; 
amerceamento; anamartesia; anistia; atrição; atricionário; batismo; bênção; calva; clemência; 
compurgação; contrição; convicção; deprecação; descriminação; desculpa; encoberta; escapatória; 
escusa; escusação; evasiva; evitação; exculpação; extrema-unção; graça; ignoscência; imaculabilidade; 
imaculada; indenidade; indulgência; indulto; inocência; inocentação; jubileu; justiça; justificação; 
malembe; mercê; milongas; misericórdia; passa-culpas; penitência; perdão; propiciação; rasoura; 
reconciliação; redenção; relevamento; remição; remimento; remissão; remissibilidade; remorso; 
rodeio; salvação; salvado; salvatério; título; vênia

V - Vrb: abonar; absolver; abular; agraciar; amercear; anistiar; arrepender; clemenciar; compurgar; 
confessar; desacoimar; descoimar; descriminar; desculpar; desencarregar; escoimar; escusar; 
exculpar; expiar; ilibar; implorar; indulgenciar; indultar; inocentar; justificar; lavar; limpar; livrar; 
passar; perdoar; poupar; prelevar; purgar; purificar; quitar; recantar; reconciliar; redimir; relaxar; 
relevar; remir; remitir; resgatar; ressalvar; salvar; sanear

D - Dvr: absolvição sacramental; dar uma satisfação; desculpa esfarrapada; desculpar o mau 
jeito; desculpas dilatórias; dizer o quirielêison; estado de graça; fazer mea-culpa; fechar os olhos 
a; graça suficiente; indulgência plenária; inocência batismal; misericórdia divina; nem mas nem 
meio mas; passar a mão pela cabeça de; passar uma borracha em; passar uma esponja em; pôr-se 
bem com Deus; reconciliar-se com Deus; sacramento dos mortos; ter boas saídas; vá lá; varrer 
a sua testada

ABSTINENTE 

A - Adj: abstêmico; abstêmio(s) abstencionista(s) abstido; abstinente(s) adietado; alcoolofóbico; 
alcoolófobo; aposítico; ascético; austinente(s) biqueiro; casto; desapegado; desistente; dipsofóbico; 
dipsófobo; frugal; inapetente; jejuadeiro; jejuador(s) jejuante(s) jejuno; languinhento; magro; 
moderado; moderador(s) moderante(s) moderativo; moderável; necessitado(s) pecador(s) 
penitenciado(s) penitencial; penitente; privativo; renuente; renunciado(s) renunciador(s) 
renunciante(s) renunciável; sóbrio; temperante

B - Sbs: absenteísmo; abstemia; abstenção; abstencionismo; abstinência; abuso; açumi; amélia; 
anacoreta; anorexia; antojo; ascese; asceta; ascetério; asceticismo; ascetismo; assitia; atraso; 
beguinária; beguino; carência; castidade; cinzas; codório; consoada; continência; coresma; dejejum; 
desapegamento; desapego; desfastio; desistência; desjejum; destituição; devido; dieta; disciplinante; 
disorexia; encratística; enfaro; eremita; escassez; exomologese; expiação; falta; faquir; fastio; 
frugalidade; inapetência; indigência; inédia; inferno; jejum; lambisco; lapso; limoterapia; maceração; 
mal; metanoia; míngua; necessidade; nefalismo; nestoterapia; observância; pancão; penitência; 
penitenciário; penúria; perda; piscina; privação; quarentena; quaresma; quebra-jejum; ramadã; 



29DICIONÁRIO DE PALAVRAS INTERLIGADAS

ramadão; reato; renúncia; renunciabilidade; renunciação; renunciamento; sacá; saciedade; saco; 
sacrifício; temperança; têmporas; tira-jejum; trespasso; xerofagia

C - Vrb: abster; adietar; agastar; ascetizar; babujar; beliscar; coibir-se; debicar; dejejuar; depenicar; 
desenfastiar; desistir; desjejuar; dispensar; enfastiar; faltar; jejuar; lambiscar; macerar; moderar; 
mortificar; mortificar; necessitar; peniscar; penitenciar; pepinar; petiscar; pisar; prescindir; privar; 
proibir; quaresmar; renuir; renunciar

D - Dvr: a quo; arte notória; comer da banda podre; comer da banda ruim; dia de jejum; em branco; 
fazer cruz na boca; fazer uma boquinha; lamber embira; missa pedida; quebrar o cuspe; quebrar o 
jejum; quebrar o torto; roer tampa de pinico; tirar camoatim sem poncho

ABSTRATO

A - Adj: absorto; absorvido; abstracionista; abstracto(s) abstraído; abstratizado; abstrato(s) acadêmico; 
aére; algebrizado; alheado; alheio; areado; azul; banzo; cismador; cismarento; cismático; cismativo; 
cogitabundo; cogitativo; concentrado; conceptual; contemplativo; desatento; desconcentrado; 
descuidado; desgarrado; desgarre; designatum; devaneador; devaneante; divagador; divinização; 
distraído; divagante; eficiente; elocubrante; elocubrativo; embebido; enlevado; ensimesmado; 
entretido; esquecido; extático; figurativo; imaginoso; lucubrante; meditabundo; meditador; 
meditante; meditativo; nefelibata; nocional; pensabundo; pensador; pensativo; penseroso; reflexivo; 
sonhador; sonhoso; sutil; teórico; vago 

B - Sbs: abstração; abstracionismo; abstraidor; abstrator; alegoria; álgebra; alógrafo; cerebralismo; 
coisa; conceito; concreção; concretismo; corrosão; cume; dinamiologia; eidética; emblema; epagoge; 
especulação; estribo; estrutura; fertilização; fronteira; glossemática; ideia; ideologia; imagem; índice; 
inteligência; invasão; invento; irradiação; limite; língua; logomarca; memória; metafísica; metonímia; 
microscópio; mônade; nominalismo; norma; número; olurum; personificação; quase-posse; símbolo; 
sincronia; subjetivo; tachismo; teleologia; tensor; teoria; utopia; visualização; zambi 

C - Vrb: abstrair; abstrativar; achanar; consubstanciar; debuxar; desgarrar; digerir; distrair; fazer; 
imaginar; insuflar; inventar; juntar; levar; limitar; liquidar; metafisicar; reificar; retirar; retornar; 
revestir; roubar; visualizar

D - Dvr: action painting; álgebra abstrata; aptidão matemática; arte abstrata; conceito absoluto; 
conceito abstrato; escrita ideográfica; matemática pura; não concreto; nulidade abstrata; olhar para 
ontem; pessoa jurídica; pop art; reconcentração de espírito; substantivo abstrato; traço cultural 

ABSURDO

A - Adj: absurdo(s) absurdus; antilógico; apagógico; bruto; crendeiro(s) desarrasoado; descabelado; 
descomedido; despropositado; disparatado; estólito; falso; ilógico; impossível; inconsequente; 
inepto; ingênuo; irracionável; kafkiano; louco; maluco; néscio; surreal; tolo; ubuesco 

B - Sbs: aberração; absurdez; absurdeza; absurdidade; alienação; alogia; anticlímax; apagogia; aparência; 
apodioxe; asnada; asnaria; asneira; asneirada; asnice; asnidade; babaquice; baboseira; babugeira; 
barbaridade; basbaquice; bernardice; bertoldice; besteira; besteirol; bestice; bestidade; blasfêmia; 
bobagem; bobeira; bobice; boboquice; borracheira; borrachice; burrada; burreza; burricada; burrice; 
burriquice; cabeçada; calinada; contra-senso; crendice; criação; desacerto; desassiso; desatinação; 
desconcerto; desconchavo; despautério; despropério; despropósito; desrazão; destempero; destrambelho; 
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destroxo; desvairamento; desvairo; devaneio; diguice; dislate; disparate; disparidade; doidaria; doidice; 
droga; ébia; enormidade; erro; estapafurdice; estrupício; estultice; estultícia; estupidez; extravagância; 
fábula; fabulação; fantasia; fantasma; fantasmagoria; fantasmatomania; heresia; ilógico; ilogismo; ilusão; 
imaginação; impropriedade; inépcia; insânia; insanidade; insensatez; irracionalidade; lenda; loucura; 
louquice; maluquice; mito; mitologia; moca; necedade; nescidade; nonsense; pachecada; pachequice; 
pachequismo; pachouchada; palermice; paradoxo; parvalhice; parvoeira; parvoiçada; parvoíce; patacoada; 
porra-louquice; quimera; sem-razão; sonho; superstição; toleima; tolice; tontaria; tonteiria; tontice; 
torresmada; última; utopia; visão; vozeirada

D - Dvr: a última; ab absurdo; aporias de Zen; coisa absurda; contrário à razão; credo quia absurdum; 
demonstração indireta; demonstração por absurdo; loucura rematada; moda de patacoada; per 
absurdum; por absurdo; raciocínio por absurdo; realismo mágico; redução ao absurdo; redução ao 
impossível; reductio ad absurdum; sem cabimento; sem nome; ser o fim 

ABUSAR

A - Adj: aborrecido; abusado; abusador(s) abusivo; acaba-novenas; acalenta-menino; afoito; 
afuleimado; alarife; alentado; alrotador; amargoso; anhanguera; antidotista; antropologista(s) 
apartista(s) arbitrário; arenã; arlequim; arranca-toco; arreliado; arreliento; arrojado; arrotador; 
arruaceiro; arruador; arrufianado; arvorado; aspa-torcida; aspa-torta; atrevido(s) bamba; bambambã; 
batuta; bichão; bochincheiro; brabo; brigador; brigalhão; brigante; brigão; brigoso; briguento; 
briguento; bulhão; bulhento; busado(s) buzina; caborjudo; cabra-de-peia; cabra-feio; cabra-macho; 
cabra-onça; cabra-seco; cabra-topetudo; capuava; carnista(s) chegador; chibante; colhudo confiado(s) 
conflituoso; coronilha; cotriba; couro-n’água; cumba; cupinudo; curema; cutuba; danado; decidido; 
demasiado; dente-seco; dependente; desabotinado; desabusado(s) desempenado; desmancha-
sambas; desmedido; desmesurado; desordeiro; despachado; déspota(s) destorcido; disposto; 
dunga; enganado; entediado; entrado; epitetomaníaco; esfola-caras; espaçoso; espadachim; espanta-
patrulhas; especulativo; espritado; estourado; estoura-vergas; façanhudo; famanaz; fecha-bodegas; 
ferrabrás; fuá; gingão; grenado; grulha; grulhaço; guampa-torta; guasca-largado; iludido; impostor(s) 
intrometido(s) lanfranhudo; largado; licencioso; machão; macho; maludo; mata-mouros; mata-sete; 
onça; osso; pavena; peitudo; polvadeira; prepotente; prevalecido; provocador; puava; quebra-freio; 
quebra-largado; quebra-quebra; quera; querudo; rixento; rixoso; rufia; rufianaço; rufianaz; rufião; 
rúfio; sacudido; sarado; seco-na-paçoca; superlativador(s) surunganga; tabijara; taita; tapejara; 
taura; teba; tebas; tedioso; tiba; tirano(s) tira-prosa; toca; topetudo; torena; torunguenga(s) touruno; 
tribuzana; truco-fecha; truculento; tufa; tuntunqué; tupina; tureba; turuna; tuteador(s) valentão; 
valente; venta-furada; ventana; ventania; venta-rasgada; ventena; zaragateiro

B - Sbs: aborrecimento; absintismo; abstracionismo; abstrusismo; abusamento; abusão; abuso; 
alcalinismo; alcoolismo; alegorismo; anaforismo; analogismo; anfigurismo; antidotismo; 
antropologismo; arbitrariedade; arqui-hipérbole; biografismo; boca-livre; burocrata; burocratismo; 
canforomania; capoeira; cenismo; chicana; classicismo; cloralômano; coalizão; concussão; coroça; 
corregedor; corruptela; defloramento; demasia; desabusamento; desmuando; desregramento; 
destemido; embrulho; emissionismo; emulação; enjôo; epitetomania; especulação; estupro; eteromania; 
exageração; exagero; excesso; exorbitação; exorbitância; exploração; falsa; francelho; fraude; 
frescura; galiciparla; gnomismo; hibridista; hiperbolismo; ileísmo; inconfidência; intelectualismo; 
leonino; liberdade; licença; maçada; malandro; mamãezada; mandância; mandonismo; maus-tratos; 
miticismo; mitismo; monopólio; mordomia; morfinomania; mutacismo; narcomania; ninfomania; 
nojo; ombudsman; opressão; paciente; peculato; pega; pé-quente; prepotência; profanação; quimismo; 
representação; retoricismo; rotacismo; sedução; sínquise; tabagismo; tabagista; tecnicismo; teísmo; 
teologismo; verbalismo; violação
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C - Vrb: aborrecer; abusar; acanalhar; achincalhar; adiantar; afrontar; aproveitar-se; aumentativar; 
deflorar; desabusar; desmedir; desonrar; desregrar; embromar; embrulhar; embuçalar; enfastiar-se; 
enganar; enjoar; ergotizar; escarnecer; estuprar; exceder-se; exorbitar; explorar; folgar; gargantuar; 
humilhar; idiotificar; mal-usar; malversa; mamar; menosprezar; mistificar; mochar; monopolizar; 
morfinizar; passar; prevalecer-se; prevaricar; retorcer; ridicularizar; ridiculizar; seduzir; valer-se; 
vampirizar; violar; violentar; zarpar; zombar

D - Dvr: abuso de autoridade; abuso de confiança; abuso de crédito; abuso de direito; abuso de 
incapaz; abuso de liberdade de imprensa; abuso de pátrio poder; abuso de poder; animus abutendi; 
boi solto lambe-se todo; crime de responsabilidade; dar ganja a; dar o pé e tomar a mão; demência 
alcoólica; direito de petição; em demasia; encher a cara; excessivamente(adv) excesso de poder; 
extorsão indireta; falência culposa; fazer mau uso de; fazer-se de besta; ficar por isso mesmo; 
habeas corpus; hipérbato abusivo; induzimento a especulação; liberdade de imprensa; mandado de 
segurança; passar as raias; propaganda abusiva; publicidade abusiva; redundância de estilo; tirar 
proveito; tirar um sarro; tomar abuso de; uti non abuti; violação de correspondência

ACABAR

A - Adj: abatatado; abatido; acabadiço; acabadinho; acabado; acabador(s) acabadote; acabando; 
acabante; acabável; acalcanhado; achamboado; achancado; afinado; agonizante; alinhavado; 
anteparado; apianado; aprimorado; arrematado; atilado; baseado; bem-acabado; bem-feito; 
caquético; carcomido; chanesco; chavasco; completo(s) concluído; confeccionado; consumado; 
consumido; cuspidado; decorrido; definido; delicioso; enfraquecido; esmerado; exausto; excelente; 
extinto; feito; findo; fino; gasto; imortal; imperfeito; inacabado; inacabável; incompleto; irretocável; 
limpo; liquidado; mal-acabado; matado; moribundo; morto; passado; perene; perfeito; pronto; 
refinado; rematado; sainte; terminado; ultimado; vindimado

B - Sbs: acabadora; acabamento; acabo; almanjarra; apresto; apropriagem; arremate; bagulho; 
bambolim; barra; bomba; brunimento; buzungo; cacaborrada; cangocha; carregação; complemento; 
completamento; conclusão; confecção; chambaril; escamel; esmero; êxito; fancaria; fechado; fecho; 
fim; finamento; frentista; inacabamento; incompletação; limpeza; madureiro; morredor; morte; 
nunca-acabar; pacotilha; passamanaria; perecimento; perfeição; remate; retombo; sobrecabeceado; 
ultimação

C - Vrb: abarrotar; abolir; abortar; abreviar; acabar; afundar; agonizar; ajustar; alcançar; 
alinhavar; apagar; aperfeiçoar; aprestar; arrasar; arrematar; arrumar; atestar; ausentar-se; cerrar; 
cessar; completar; concluir; confeccionar; conseguir; consumar; consumir; convencer; cortar; 
decatir; desconfundir; descristianizar; desfavelar; desfazer; desinterditar; desmanchar; desnamorar; 
despachar; despedir; destruir; detonar; envelhecer; escrachetar; esgotar; espiar; estourar; estuchar; 
esvair; exaurir; expirar; exterminar; extinguir; falecer; fechar; fenecer; finalizar; finar; findar; gastar; 
inteirar; ir; liquidar; matar; mixar; morremorrer; morrer; obter; palpitar; passar; perecer; perfazer; 
persuadir; pôr; quebrar; raspar; rematar; render; resolver; retocar; roer; romper; secar; segar; 
sepultar; sucumbir; supercalandrar; suster; terminar; tornar-se; torrar; ultimar; varrer; vir

D - Dvr: acabar com a raça de; acabar em pizza; acabar-se como sabão na mão da lavadeira; adeus viola!; 
babau!(int) bater a pacuera; cara de abóbora; coisa de mão de mestre; dar cabo de; dar conta de; dar fim; 
dar um tiro em; de carregação; e olhe lá; enterrar o ano; estar no estaleiro; estar no papo; estar por dias; 
grogotó!(int) levar a cabo; levar o Diabo; morra!(int) murça fina; não ser unha de santo; obra acabada; 
obra de carregação; obra limpa e asseada; perfect binding; pôr ponto a; quebrar o corincho de; ter fim; ter 
muita tripa; terminar em pizza; tirar a cisma de; tocar o fim; trabalho de Sísifo; um bagaço
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ACALENTAR
 
A - Adj: acalantado; acalentado; acalentador(s) aninado; embalado; embalador; embalante; 
enredouçado

B - Sbs: acalanto; acalentamento; acalento; aninado; arrulho; balanceio; dorme-nenê; embalo; nana

C - Vrb: acalantar; acalentar; adormecer; afagar; agasalhar; aninar; aplacar; arrolar; arrulhar; bafejar; 
berçar; cocar; consolar; embalar; enredouçar; ninar; oscular; rolar

D - Dvr: fazer nana

ACASO

A - Adj: acidental; adventício; aleatório; casual; chiripeiro; chiripento; coincidente; contingente; 
errante; espaçado; eventual; fortuito; imprevisto(s) incoincidente; inesperado; ocasional; ocasionário; 
randômico; superveniente

B - Sbs: acaso; acauso; acertador; acertamento; acerto; achado; acidência; acidente; acontecimento; 
adrego; álea; aventura; aventureiro; azar; bambúrrio; caso; casualidade; casualismo; casualização; 
chance; chiripaia; coincidência; concurso; congeminência; conjuntura; contingência; destino; 
emergência; evento; eventualidade; extra; fado; fanico; fatalidade; flaino; fortuidade; fortuna; fúfia; 
ganchinho; gata; imprevisibilidade; incidente; lanço; loteria; loto; mão-perdida-da-baralha; obvenção; 
ocasionalidade; ocorrênci; percalço; pseudomimetismo; quodore; randomização; rebusque; recontro; 
sorte; tiquismo; vicissitude

C - Vrb: acertar; achar; adregar; andejar; apanhar; cair; calhar; calhar; chiripear; coincidir; divagar; 
encontra; entrescolher; esbarrar; escançar; esparralhar; gaivotear; ganhar; gapuiar; girar; girogirar; 
lobrigar; pinçar; pinturilar; rabiscar; trair; tumultuar; vagar; vaguear

D - Dvr: à Deus e à ventura; a esmo; à matroca; à mercê; à revelia; à sorte; à toa; à ventura; 
acidentalmente(adv) alto-e-malo; ao acaso; ao atá; ao capricho de; ao Deus dará; ao léu de; ao 
sabor da maré; ao sabor de; ao-Deus-dará (loc adv) atirar ao tino; auatá(adv) caçar de esbarro; 
casualmente(adv) de araque; fortuitamente(adv) ganhos eventuais; lucros eventuais; no chute; perdas 
extraordinárias; perdita(adv) por acaso; porventura(adv) quiçá(adv) samicas(adv) sem destino; sem 
querer; sem rumo; talvez(adv) viver à discrição

ACEITAR

A - Adj: acatado; aceitado; aceitador(s) aceitativo; aceitável; aceite; aceito; aceitoso; acordado; 
admissível; admitido; adomado; adotado; adotante; adotável; anuído; aprovado; aquariano(s) arejado; 
atendível; avulso; bem-aceito; bem-visto; benquisto; cabido; cessionário(s) concebível; consentido; 
convindo; corrente; desaceito; discutível; disjuntor(s) dócil; efetivo; entrado; esportivo; evidente; 
habitual; impenetrável; impopular; imposto; inaceitável; inadmissível; incivil; incompreendido; 
incompreensivo; insociável; mal-olhado; malvisto; mítico; normal; obedecido; oferecido; pacífico; 
palatável; passável; plausível; prescritivo; prevenido; programável; querendão(s) racional; razoável; 
recebido; recebível; recebondo; receptível; reconhecido; satisfatório; tolerado; tolerável; topador; 
valedio; vendável; visto

B - Sbs: abertura; aceitabilidade; aceitação; adeptismo; adesão; admissão; admissibilidade; adoção; 
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agasalho; agrado; álibi; amélia; anuência; aoristo; aplauso; aprazimento; apriorismo; aprovação; 
aquiescência; argumentação; assentimento; assitia; auto-afirmação; auto-estima; aval; biblicismo; 
bookmaker; boom; cabida; cabimento; calhau; capitulacionismo; casuísmo; casuística; caução; 
cenose; chancela; chiquê; condição; conformidade; conformismo; contra-oferta; convenção; 
credulidade; criticismo; curso; desvalor; disponibilidade; dogmatismo; doutrina; eco; envite; 
epítrope; equiprobabilismo; estoicismo; eupatia; exceção; farrinha; gramaticidade; imposição; 
inaceitabilidade; inconformação; indicatário; indulgência; ingresso; insider; insinuação; intervenção; 
liberalidade; liderança; livre-exame; livre-pensador; marketing; máxima; medrar; messias; mito; 
moda; modernismo; modismo; moeda; ordem; padronização; plurideísmo; policitação; poligenismo; 
popularismo; preço; pré-lógica; probabilismo; publicidade; racionalização; recepção; receptividade; 
reconhecimento; regra-de-fé; resignação; retovo; satisfatoriedade; submissão; topa-tudo; trânsito; 
ultimato; universalismo; valores; vênia; voga

C - Vrb: abraçar; absorver; acatar; acaudelar; aceder; aceitar; acolher; acomodar; acordar; 
acreditar; aderir; adicar; admitir; adomar; adotar; ad-rogar; afilhar; afinar; anuir; aparar; aprovar; 
arrecadar; assentir; assumir; aturar; cair; ceder; chegar; chuchar; circular; colar; compreender; 
conceber; conceder; concordar; confirmar; conformar-se; conhecer; consentir; contestar; 
contextualizar; convencer; convergir; convir; conviver; crer; dar; declinar; deferir; dispor; 
dourar; ecoar; eleger; emplacar; empurrar; emular; encalhar; encarar; encontrar-se; endossar; 
engavelar; engolir; envidar; envolver-se; escolher; escusar; esposa; facilitar; facultar; ferrar; filar; 
folclorizar; garantir; grudar; homologar; impingir; impor; incardinar; ingerir; insinuar; juntar-se; 
jurar; ligar-se; louvar; micar; obedecer; otimizar; outorgar; parlamentar; passar; pegar; perdoar; 
perfilhar; permitir; persuadir; popularizar; pôr; preferir; prestar; professar; propor; propugnar; 
prostrar; reaceitar; readmitir; receber; recolher; reconhecer; referendar; satisfazer; seguir; selar; 
servir; sobrelevar; sofrer; subscrever; sujeitar; tolerar; tomar; topar; unir-se; universalizar; vender; 
vestir

D - Div: abrir as mãos; abrir o espírito; ad referendum; amor fati; apanhar a luva; apelo à ignorância; 
asto ânimo; aura popular; cachimbo da paz; cair bem; campanha publicitária; ceticismo moderno; 
cláusula de estilo; comer bola; comprar nabos em saco; contrato bilateral; contrato de adesão; copar 
a banca; curso forçado; dar corda; dar o cavaco; dar o sim; dar ouvidos; dar para o gasto; dar trela; 
dourar a pílula; duelo judiciário; dúvida metódica; é pegar ou largar; edição clássica; empurrar 
a truta; engolir a pílula; entrar na liça; entrar na linha; entrar no jogo; envidar de falso; erro de 
aproximação; fair play; fazer carreira; fazer parole; fechar os olhos; herdeiro beneficiário; honrar 
a firma de; intuição linguística; lavagem cerebral; levantar a luva; levar bola; liberdade de religião; 
louvar-se em; margem de erro; moeda de ouro; não enjeitar parada; não há cristão que aguente; 
neurose de angústia; nível aceitador; osso duro de roer; pagar para ver; perguntar a macaco se quer 
banana; ponto pacífico; por honra da firma; pôr o aceite em; querer crer; render-se à evidência; seja 
lá que santo for, ora pro nobis; senso comum; ser bem; ser de fé; sexto sentido; tá!(int) ter estômago 
para; ter sentido; testemunha instrumentária; topar a parada; venda a contento; ver com bons olhos

ACELERAR

A - Adj: acelerado; acelerador(s) acelerando; acelerante; acelerativo; aceleratório; aceleratriz; 
acelerográfico; acelerométrico; açodado; agógico; apressado; apressador(s) apressurado; arrebatado; 
desacelerador; desadorado; ecbólico; embalado; escandescente; frequente; galopante; precipitado; 
quartilhado; sarcótic; secante(s) tangencial; taquirrítmico(s) vivo 

B - Sbs: abaianada; acelera; aceleração; aceleramento; acelerógrafo; acelerograma; acelerómetro; 
acelerômetro; animação; arrancada; ativador; avalancha; bétatron; biodinâmica; boom; booster; 
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bremsstrahlung; caboje; cache; catálise; centrífuga; chuva-dos-cajueiros; cíclotron; cinese; clístron; 
corridinho; cósmotron; desaceleração; difenilamina; dina; disco-music; disparo; empuxo; esteno; 
febre; festinação; forró; frequência; fugacidade; fula; furfuramida; gal; galileu; galope; gama-força; 
geomagnetífero; grama-força; gravimetria; hiperdesenvolvimento; hiperinflação; hiperpneia; inércia; 
ionização; isógama; manete; maturativo; mícroton; miligal; newton; oleação; osteoporose; oxitócico; 
palpitação; pé-de-chumbo; peso; poundal; pressa; puberdade; reclamo; retropopulsão; rush; sarilho; 
stretta; taquicardia; taquigênese; taquigrama; taquilalia; taquipneia; taquipsiquismo; taquisfigmia; 
termopolipneia; toque-toque

C - Vrb: abalar; abanar; abreviar; abufelar; acalorar; acelerar; acender; acicatar; acirrar; açodar; 
acordar; açular; adiantar; adortar; aferretoar; aferventar; agarrochar; agilitar; agilizar; agitar; aguçar; 
aguilhoar; agulhar; alentar; alvoroçar; amotinar; animar; antecipar; apressar; apressurar; apurar; 
aquecer; aquentar; arrancar; arrastar; assanhar; assovelar; assovinar; atear; atiçar; ativar; avigorar; 
avivar; aviventar; azougar; bafejar; bater; beliscar; brandir; catalisar; comover; compelir; concitar; 
correr; desacelerar; desadorar; desafiar; despertar; embalar; encorajar; entusiasmar; esbofar; 
espertar; espicaçar; esporear; esquentar; estimular; estumar; exacerbar; excitar; exortar; fomentar; 
fortalecer; fortificar; impelir; impulsionar; incentivar; incitar; induzir; inflamar; instar; instigar; 
intensificar; irritar; levar; mexer; morder; mover; picar; pisar; precipitar-se; provocar; pruir; 
prurir; pungir; puxar; quartilhar; reanimar; reavivar; reforçar; refrescar; renovar; reptar; robustecer; 
sacudir; tocar; tonificar; vigorizar; vivificar

D - Dvr: a passos largos; aceleração angular; aceleração centrífuga; aceleração centrípeta; aceleração 
constante; aceleração da gravidade; aceleração da Lua; aceleração de Coriolis; aceleração de Coriólis; 
aceleração de ressonância; aceleração de rotação; aceleração do planeta; aceleração do pulso; 
aceleração individual; aceleração instantânea; aceleração média; aceleração negativa; aceleração 
normal de gravidade; aceleração positiva; aceleração radial; aceleração tangencial; aceleração 
uniforme; acelerador eletrostático; acelerador linear; affrettando(adv) anda-que-anda; apertar o passo; 
bomba de aceleração; câmara rápida; campo de radiação; código de ação; coeficiente de aceleração; 
com pressa; compressor centrífugo; constante de gravitação; desintegrador de átomos; doença 
degenerativa; efeito Coriolis; fator de aceleração; fechar a carreira; flutter auricular; força de inércia; 
força inercial; guiamento de inércia; leitura acelerada; maturidade precoce; mecânica dos fluidos; 
meter o pé na tábua; metro por segundo ao quadrado; movimento acelerado; movimento harmônico 
simples; movimento periódico; movimento uniformemente acelerado; parâmetro de desaceleração; 
pára-quedas piloto; paroxismo vulcânico; partícula alfa; parto induzido; pegar embalagem; picar a 
voga; potencial de aceleração; potencial de excitação; princípio de equivalência; radiação síncroton; 
radiano por segundo ao quadrado; radioatividade artificial; raio canal; raio catódico; referencial 
acelerado; segunda lei de Newton; tolerância de aceleração; tubo de raios catódicos; válvula de raios 
catódicos; zona franca

ACENDER
 
A - Adj: abanado; abrasado; acendível; aceso; adurente; adustível; adustivo; ápiro; ardente; 
ateado; ateador; atiçador(s) chamejante; comburente; comburido; combusto; cremado; crestado; 
dardejante; encendido; estorricado; esturrado; flamante; flamejante; flamifervente; incendiário(s) 
incendido; incendioso; incombustível; inflamado; inflamador; inflamativo; inflamatório; inflamável; 
piromaníaco(s) queimadiço; queimado; queimador; queimante(s) queimoso; reaceso; requeimado; 
rogal; rubro; semiústo; tórrido; torriscado; tostado; ustível; ustório

B - Sbs: aceiro; acendalha; acendedor; acendibilidade; acendimento; acensão; adurência; adustão; 
alabastro; alquerebites; ambustão; archote; ardência; ardor; áscua; atiçamento; bombeiro; brasa; 
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braseira; braseiro; brasido; brulote; caçoula; cauterização; chamarela; chamejamento; chamejo; 
chamiço; coivara; combustão; combustibilidade; conflagração; contrafogo; cresta; crestadura; 
crestamento; deflagração; encendimento; entusiasmo; espevitador; esturro; extintor; falárica; fogão; 
fogaréu; fogo; fogo-grego; fogueira; fumigação; ignífugo; incendimento; incêndio; incinerador; 
inflamabilidade; inflamação; isqueiro; lâmpada; lamparina; lança-chamas; lar; lareira; lume; 
luminária; luz; maravalhas; morraca; nictostratego; pega-brasas; pireu; piromania; pirômano; 
piroscópio; profeta; queima; queimação; queimada; queimadela; queimadoiro; queimadouro; 
queimadura; queimamento; rescaldo; revérbero; sacanga; salamandra; salvado; salvados; sinistro; 
sprinkler; sufumigação; tição; tiçoeiro; tostadela; tostadura; tostamento; ustão; ustulação; 
vivicombúrio; vulcão; xilóforo

C - Vrb: abrasar; abrir; aceirar; acender; adurir; afoguear; alabarar; alumiar; apegar; ardejar; arder; 
ascuar; assar; atacar; atear; atiçar; atiçoar; ativar; aurorar; avivar; bispar; calcinar; carbonizar; 
causticar; cauterizar; chamear; chamejar; chamuscar; chorriscar; coivarar; comburir; combustar; 
conflagrar; cremar; crestar; curtir; dardejar; debrasar; deflagrar; encandecer; encender; enchamejar; 
encoivarar; encruar; esbrasear; escaldar; escamechar; eschamejar; esclarecer; esmechar; estorricar; 
esturrar; extinguir; farolizar; ferver; flagrar; flamear; flamejar; foguear; fosforejar; fumegar; grelhar; 
iluminar; incender; incendiar; incensar; incinerar; inflamar; iscar; lamber; mechar; morder; pegar; 
petrolear; queimar; reacender; reatear; rechinar; requeimar; retostar; riscar; rutilar; saberecar; 
sapecar; soprar; tisnar; torrar; torrificar; torriscar; tostar; transiluminar; turibular; ustular; velar

D - Dvr: acender o rastilho; combustão espontânea; corpo de bombeiros; cortar o fogo; deitar lenha 
na fogueira; deixar entrar o bispo; fazer lume; fogo sagrado; garrocha de fogo; pegar fogo; pôr fogo 
na canjica; puxar fogo; tomar fogo

ACERTAR

A - Adj: acertado; acertador(s) adequado; ajustado; apropriado; araqueado; arrazoado; atingido; 
bem-avisado; calibrado; certeiro; certo; conluiado; corrigido; criterioso; desacertado; entendido; 
judicioso; razoável; regulado; resoluto; sensato; tocado; tratado

B - Sbs: acertada; acertamento; acerto; ajustador; alvo; arte; asserto; bambúrrio; bessiclômetro; 
borneiro; coletura; compensação; desacerto; direto; erro; filosofastro; jogadeira; mancal; mediação; 
melhor; pontaria; refile; refilo; temperilho

C - Vrb: abeiçar; abranger; acertar; achar; acontecer; adivinhar; afilar; agurentar; ajustar; alcançar; 
apalavrar; arranjar; atinar; atingir; atremar; bater; bolar; cair; calhar; chofrar; chutar; combinar; 
compor; conchavar; condizer; convencionar; converter; copar; corrigir; dar; deliberar; deparar; 
desacertar; descobrir; encaçapar; encarrilhar; encontrar; endireitar; enganar; ensinar; errar; 
escopear; falhar; graminhar; harmonizar; igualar; justar; rasar; rastrear; regular; retificar; suceder; 
tecar; tratar; treinar; tropeçar

D - Dvr: acertar a escrita; acertar a mão; acertar na mosca; acertar os ponteiros; acertar os relógios; ah-
ah!(int) ajuste de contas; balística externa; dar na trilha; dar no alvo; dar no couro; dar no vinte; dar 
um bigode; de pé; errar o lance; errar o lanço; estar frio; estar por; fazer a quadra; fazer a quina; fazer 
coincidir; ganhar uma aposta; governar bem o seu barco; lavrar um tento; olho clínico; promessa de 
compra e venda; saldo a favor

ACESSÓRIO
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A - Adj: acessivo; acessorial; acessório(s) acidental; adiáforo; adicional; adjacente; adventício; 
ancilar; anexo(s) anti-ruído; aperpendicular; calçado; complementar; concomitante; congelador; 
cromado(s) dispensável; epactal; episódico; harmônico; incidental; incidente; secundário; semi-
amplexifloro; sobressalente; subsecivo; subsidiário; supernumerário; suplementar

B - Sbs: accessório; acessão; acessória; acessorista; achega; acidente; adereço; adereços; adjunto; 
amarelos; anapófise; apêndice; apetrecho; autopeça; aviamento; bagageiro; barato; bobeche; boldrié; 
bonete; boquim; bordadeira; braço; cabeçote; cachecol; cangalha; cefalômelo; cestão; circunstância; 
coleção; complemento; console; contracanto; contra-regra; cortejo; cotilhão; credência; criadeira; 
cribelo; crivo; cruzeta; dependência; descansa-braço; detalhe; epifenomenalismo; epifenômeno; 
epífrase; episcênio; epitetismo; equipo; espigão; espinha; esplenúnculo; estante; esteio; esteios; 
estopim; evento; ferragens; fiança; fioritura; flabelo; flóculo; gaiúta; garbata; gravata; gril; instrumento; 
jabô; joia; linômetro; luva; manilha; martelo; melômelo; minúcia; mochila; molinete; mulher-objeto; 
navipeça; niple; ornamento; palamenta; parafernália; parazônio; peça; peças; pedal; pendanga; 
penhor; pertença; petrechos; polimelia; ponteira; pormenor; porta-pneumático; presilha; prisma-
objetiva; pseudocarpo; pseudofruto; quixeira; reprego; sacrifício; saia; sincategorema; sobarba; 
sobressalente; subestação; subnúcleo; sucursal; suspiro; sutiã; tabaqueira; tapado; utensílios; válvula; 
vara

C - Vrb: acompanhar; concentrar

D - Dvr: adaptador de bocal; aparelho sanitário; cartucho de videogame; cláusula penal; com(prp) 
contrato acessório; cordel detonante; cromossomo acessório; cunha de mira; fruto acessório; 
instrumento gramatical; medida preventiva; mineral acessório; nervo acessório; obrigação acessória; 
órgão respiratório acessório; pacto adjeto; peça de reposição; pena acessória; prefixo inexpletivo; 
prestação acessória; reduzir a termos mais simples; sair mais cara a mecha que o sebo; seios acessórios 
do nariz; tanque de prova; teatro pobre; termos acessórios da oração; vão-se os aneis...

ACHAR
 
A - Adj: achadeira; achadiço; achado(s) achador; achável; alcançado; deparador(s) deparável; 
descoberto; desencavado; desencovador(s) desenovelado; desentesoirador(s) desentesourador(s) 
encontradiço; encontrado; encontrável; inencontrável; infusado; inventado; inventível

B - Sbs: acerto; achada; achadão; achádego; achadoiro; achadouro; achamento; achismo; arrastão; 
cálculo; chicote-queimado; descoberta; descobrimento; desencerramento; encontradoiro; 
encontradouro; encontro; gandaia; invenção; jovilábio; labirinto; mosca-branca; pechincha; 
rabdomancia; trouvaille

C - Vrb: acertar; achar; acreditar; adergar; adivinhar; adregar; afocinhar; afrontar; alcançar; alvissarar; 
amoedar; apanhar; aquelar; assentar; aticar; atinar; atingir; atravessar; atremar; aventar; avistar; 
barroar; cafangar; crer; cruzar; cunhar; dar; defeituar; defrontar; denotar; deparar; desaninhar; 
descerrar; descobrir; descortinar; desdobar; desencantar; desencantoar; desencapotar; desencavar; 
desencerrar; desencobrir; desencovar; desenovelar; desenredar; desenterrar; desentesoirar; 
desentesourar; deslindar; desnovelar; desnudar; dessepultar; destramar; desvelar; detectar; 
diferenciar; dimensionar; divisar; embarrar; encarrilhar; encontrar; endireitar; engendrar; engenhar; 
entender; entoar; entrar; escabulhar; escramelar; estar; estimar; esvumar; excogitar; expor; extrair; 
fabricar; fabular; farejar; forjar; idear; identificar; imaginar; improvisar; inventar; marrar; mentar; 
morar; penetrar; pensar; pilhar; profetizar; quimerizar; quocientar; redescobrir; reputar; resolver; 
revelar; ser; supor; topar; ver
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D - Dvr: achar o fio da meada; bater à boa porta; coisa achada do vento; dar a nota; dar com o 
nariz na porta; dar de face; dar de rosto com alguém; dar tratos à imaginação; descobrir a pólvora; 
descobrir o x do problema; descoser o fiado; levantar uma ponta do véu; moente e corrente; não 
achar vau; pôr a careca à mostra; pôr a nu; procurar com uma vela acesa; procurar rosário e achar 
coroa; São Longuinho; ter com alguém; tomar rumo; torcer o nariz a tudo; ver tudo cor de rosa; 
viagem de descoberta

ACHATAR

A - Adj: abolachado; acaçapado; achamorrado; achatado; amassado; esborrachado; esmagado; 
esparramado; laminado; laminador(s) latirrostro; oblato; planicórdio; planiforme; planirrostro; 
platicarpo; platicéfalo; platidáctilo; platidatilia; platilobado; prolato; raseiro; socado; ximbeva

B - Sbs: achatadela; achatamento; adufa; alisador; amolgadela; ardósia; arraia; bate-chapa; bico-
de-pato; bolacha; bolina; chapa; chapeamento; diafragma; disco; enxó; escama; espátula; esterno; 
fasciação; fava; folha; lâmina; laminação; laminagem; língua; linguado; medalhão; nariguete; nipeva; 
pá; panqueca; pasta; pata; patilha; pele; pevide; pizza; plastada; prensa; raia; rasteira; tabla; tarola

C - Vrb: aboborar; abolachar; aboleimar; acaçapar; achanar; achatar; amassar; amolgar; apragatar; 
chapear; comprimir; delaminar; esborrachar; esmagar; espalmar; esparramar; laminar; pisar; 
prensar; socalcar

D - Dvr: barriga de sapo; chapéu de molas; venta de bezerro novo; venta de telha emborcada

ACIDENTE

A - Adj: acessório; acidentado(s) acidental; acidentalista(s) acidentalístico; acidentário; 
acidentável; adventício; agitado; agro(s) aleatório; anterógrado; arrebentado; áspero; brusco; 
casual; cicloalpinista(s) contingente; descadeirado; desigual; desmunhecado; encarcerado; 
encoxilhado; engavetado; episódico; escabroso; esporádico; estamarrado; eventual; extemporâneo; 
extra(s) extraordinário; folhado; fortuito; fragoso; gelha; impensado; impensável; impremeditado; 
impremeditável; imprevisto; incalculado; incalculável; incidental; inesperado; infrequente; 
inopinado; irregular; montanhoso; monticulado; montuos; ocasional; ocasionário; passageiro; 
randômico; relativo; repentino; rocambolesco; sinistro; socorrista(s) subtâneo; surpreendente; 
tortuoso; transcorrente; tumultuado; violento

B - Sbs: ação; acaso; acidência; acidentabilidade; acidentação; acidentalidade; acidentalismo; 
acidentalização; acidente; acidentologia; açoite; acontecimento; adversidade; aflição; agrura; 
airbag; alteração; altibaixos; aludimento; apertada; apertadela; apertado; apertão; aperto; apertura; 
apoplexia; apuro; ar; articulação; astrobolismo; atribulação; atropelamento; avaria; AVC; aventura; 
azar; bacada; badagaio; baldão; bequadro; boca-torta; bombeiro; brecha; burara; caixa-preta; calismo; 
cambapé; campo-dobrado; carro-madrinha; caso; casualidade; casus; catabi; catástrofe; cavalo-
de-pau; chapadeiro; chape-chape; circunstância; cólicas; congestão; contrariedade; contratempo; 
covoá; crise; dano; derrame; derrota; desar; desastre; desastre; desdita; desgosto; desmaio; 
detalhe; deuteria; diferente; dificuldade; ditologia; dobrado; drama; enduro; engavetamento; 
epifenômeno; epiginômeno; epirografia; episódio; estivado; estrago; falhanço; felose; fiasco; 
flexura; fortuna; fracasso; frágua; fronteira-linha; fubeca; fubecada; geografia; geônimo; golpe; 
heliose; heroi-civilizador; imprevisto; incidente; incômodo; infelicidade; infortunística; ingurunga; 
insucesso; invaginação; irregularidade; lacus; lance; logração; malogro; marco; mata-cachorro; 
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motocross; mountain-bike; naufrágio; náufrago; nome; óbice; obra-de-bico; particularidade; perau; 
perigo; peripécia; pontapé; pormenor; prático; prejuízo; problema; prova; provação; provança; 
quandocação; queda; radiopatologia; randomização; raso; rebojo; relevo; remandiola; revertério; 
revés; revesio; roça; sangria; selenomancia; sereia; síncope; sinistro; sintoma; sobrevento; sob-
roda; soçobro; socorro; sorte; sub-roda; sucesso; teísmo; topografia; topônimo; toxemia; transtorno; 
traspassamento; traumatismo; tribulação; tuberculemia; vanilismo; varadouro; variolose; vertigem; 
vicissitude; vítima

C - Vrb: abalroar; abrir; acidentalizar; acidentar; dar; desacidentar; desculatrar; encarcerar; engavetar; 
escapar; estourar; lonquear; montar; naufragar; padecer; planificar; precaver; randomizar; vitimar

D - Dvr: aberratio ictus; acidente de luz; acidente de percurso; acidente de precaução; 
acidente de trabalho; acidente de viação; acidente geográfico; acidente inseparável; acidente 
operatório; acidente pós-operatório; acidente separável; acidente vascular; acidente vascular 
cerebral; acidentes gravídicos; amostra acidental; amostragem acidental; apólice de seguro; 
ataque epilético; auréolas acidentais; caminho de cabras; campo dobrado; chegar a porto de 
salvamento; choque nervoso; ciclismo de montanha; cinto de segurança; colete ortopédico; 
comissão interna de prevenção de acidentes; composição acidentada; cor acidental; dar à costa; 
definição acidental; derrame cerebral; efeito montanha; enfermidades profissionais; engenheiro 
de segurança industrial; erro acidental; erro médio; erro padrão; fronteira artificial; fronteira 
natural; hemorragia secundária; lapsus calami; lapsus linguae; membranas acidentais; meter-se 
a fogueteiro; morte por causa externa; mountain bike; números aleatórios; obra de acidência; 
per accidens; perdas extraordinárias; por acidente; preposição acidental; prevenção de acidentes; 
prospecção geotécnica; qualidades acidentais; relevo novo; risco marítimo; são e escorreito; 
são e salvo; soar a hora fatal; sofisma do acidente; som natural; terreno concertado; terreno 
undante; tom natural

ÁCIDO

A - Adj: absíntico; acerbo; acético; acetificado; acetoso; acidado; acidante; acidável; acídico; 
acidífero; acidífero; acidificado; acidificador(s) acidificante(s) acidificável; acidimétrico; 
ácido(s) ácido-base(s) acidobásico(s) acidofílico; acidófilo; acidogêneo; acidoide; acidométrico; 
acidorresistente; acidósico; acidótico; acidulado; acidulante; acidulce; acídulo; acidúrico; acre; 
acridade; acridão; acridez; acrílico(s) acrimonioso; agre; agro; amarecente; amargado; amargo; 
amargoso; amaríneo; amarugento; amarulento; antiácido(s) ardoso; arsenioso; ascórbico; áspero; 
aspirina; azedado; azedo(s) barbitúrico; boricado; bórico; brômico; cafeico; calcífico; cáprico(s) 
caprílico; caproico; carbônico; ciânico; cianídrico; cítrico(s) clórico(s) cloroso; corrosivo(s) 
crômico; cruel; desacidificante; desagradável; dibásico; fosfórico(s) fosforoso(s) fulmínico; 
fumárico; gasoso; hiperácido; hipoclorito; hipúrico; metilado; monoácido(s) monobásico(s) 
mordaz; murâmico; muriático; neutro(s) nióbico; nítrico(s) nitroso(s) nucleico; nucleico; oleico; 
periódico; picante; picrâmico; pícrico; poliácido; salicílico; sílvico; sináfico; sórbico; succínico; 
sulfídrico; sulfúrico; sulfuroso; superácido; tantálico; tartárico; telúrico; titânico; umbélico; úrico; 
urônico; verdasco; vinagrento

B - Sbs: absintado; acescência; acetato; acetia; acetificação; acetômetro; acetona; acidação; acidade; 
acidemia; acidez; acididade; acidificação; acidimetria; acidímetro; acidocetose; acidofilia; acidólise; 
acidômetro; acidorresistência; acidose; acidulação; acidúria; acridez; acrimônia; acrimoniosidade; 
acritude; acrografia; agrimônia; agrume; agrura; água-forte; água-régia; água-tinta; agudeza; 
agulha; ajuda; algodão-pólvora; aloxina; amargura; amidoácido; aminoácido; anacidez; arsênico; 
aspereza; aspirina; azedia; azedume; azia; azulina; base; basidade; benzoato; bicarbonato; bifluoreto; 
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bromato; cachaça; cianeto; clorato; cloreto; clorito; desacidificação; diácido; DNA; droga; enxofre; 
fenol; fosfato; gastroxia; gordura; hidrácido; hiperacidez; hipoacidez; hipúria; leitelho; linoleína; 
monoácido; mordente; nitrato; oleato; oleína; óleum; pátina; permanganato; pesadume; ph; pico; 
pique; poliéster; prussiato; queimação; sabão; sal; salicilato; saponificação; silicato; subacidez; sulfato; 
sulfeto; sulfito; superfosfato; tampão; verdelho; vinagre; vitríolo; xantato

C - Vrb: acetificar; acetilar; acidar; acidificar; acidular; acitrinar; acrimoniar; agrear; amargurar; 
apicoar; azedar; aziumar; desacidificar; descarbonatar; descarboxilar; desfosforilar; desnitrar; 
diazotar; edulcorar; embotar; fosforilar; morder; neutralizar; nitrar; obtundir; sacarificar; salificar; 
saturar; sulfurizar; tartarizar

D - Dvr: aço ácido; acumulador ácido; álcool primário; aquilo que corroi; base conjugada; calor 
de neutralização; catálise ácida; catálise ácido-básica; chuva ácida; código genético; corante ácido; 
corpo neutro; creme de tártaro; cremor de tártaro; degenerescência hialina; informação genética; 
óleo de vitríolo; óxidos ácidos; papel sulfurizado; pilha de volta; reserva alcalina; rocha ácida; sabão 
metálico; sal ácido; solução tampão; suco gástrico; sulfato ácido; vinagre radical; vinho abafado; 
vinho aveludado; vinho chato; vinho verde

ACIMA

A - Adj: acavalado; aéreo; alçado; alcandorado; alceado; altanado; altaneiro; alteado; altícola; altivo; 
alto; anficarpógeno; aplicado; aposto; arcado; ascendente; assentado; augusto; celso; culminante; 
elator(s) elevado(s) emerso; eminente; encastelado; encimado; epaxial; epicordal; epidendro; 
epigeu; epígino; epiótico; epipial; episquelético; episternal; epitimpânico; erector(s) eretor(s) 
erguido; eveente; excelso; grimpado; guindado; hiperdórico; hipereólio; hiperfísico; hiperfrígio; 
hiperhiônico; hiperstílico; hiperstômico; justaposto; levantado; máximo; montante; preeminente; 
preternatural; proeminente; relicitante; rematado; remontado; saliente; saltado; sobredental; 
sobredito; sobreelevado; sobreexcedido; sobreinteligível; sobrelevante; sobreposto(s) sobreterrestre; 
sobrexcedente; sublime; superaquecido; superceleste; supercentral; superdotado; superior; superno; 
súpero; superpositivo; superposto; supra; supra-auricular; supracitado; supra-escapular; suprafrontal; 
supraliminal; supramencionado; supranacional; supranumerado; supra-orbitário; suprapartidário; 
supra-racional; supratrnascrito; supremo; susano; susão; transcendente; ultra-humano; ultra-som

B - Sbs: abóbada; aceso; acme; açoteia; aeroespaço; alagem; albardão; alçamento; alceamento; 
alta; alteação; alteamento; altitude; altura; ândito; anotropia; ápice; apogeu; aposição; argentura; 
ascensão; ascensionista; auge; babel; bailéu; baldaquino; banqueta; barbeta; belvedere; cabeçalho; 
capa; capitel; capote; casca; céu; cima; cimeira; cimo; coberta; cobertura; cobrimento; codicilo; 
comandamento; cornija; culminação; culminância; cume; cúmulo; dominação; domo; dossel; 
elevação; elevamento; epífito; epítoga; espadeque; estrado; estratosfera; excrescência; expoente; 
fastígio; gaforina; grimpa; guindagem; hipertensão; holômetro; imbricação; jirau; jurão; marquise; 
mezanino; palanque; passarela; penhasco; pinácul; píncaro; pino; pique; plataforma; pódio; 
poleiro; ponte; recamo; recobrimento; refolho; relevo; remate; riba; rodilha; rodouça; sacada; salto; 
sobrecapacidade; sobrecarga; sobrecéu; sobrecoberta; sobreelevação; sobreexcelência; sobregoverno; 
sobrejeção; sobrejoanetinho; sobrelevação; sobreliminar; sobrepeliz; sobreposiçã; sobrepresidente; 
sobre-saia; sobre-sinal; sobre-soleira; sobretaxa; sobretudo; sobreveste; sobrevirtude; sobrevôo; 
sumidade; sumo; superconsciente; superdominante; super-hidratação; supermãe; supernatalidade; 
superposição; supersafra; supranacionalidade; supra-sumo; terraço; teto; tibúrio; timbre; toldo; 
tope; topete; topo; torreão; transvariação; tuaiá; vértice zênite zimbório zina

C - Vrb: acavalar; acavaleirar; alar; alcandorar; alcantilar; alçar; alcear; altear; amontanhar; amontar; 
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aplicar; apor; arvorar; ascender; assentar; assomar; aureolar; avultar; botar; campear; cobrir; colmar; 
comandar; congestionar; coroar; culminar; dominar; elevar; eminenciar; empinar; empoleirar; 
encabeçar; encavalar; encilhar; encimar; encumear; engrimpar; erguer; evolar; galgar; grimpar; 
guindar; içar; impor; justapor; levantar; librar; maximizar; montar; pojar; predominar; rematar; 
remontar; ressair; saltar; sobalçar; sobrancear; sobreelevar; sobrelevar; sobrepor; sobrepujar; sobre-
semear; sobretecer; sobrevestir; sobrevir; sobrevoar; sobrexceder; sobrexceler; subir; sublevar; 
sublimar; superavaliar; superpor; suplantar; supramencionar; surmontar; topetar; torrear; toucar; 
transcender; trepar; tronar; voar

D - Dvr: acima(adv) acima de; água arriba; além de; arriba(adv) coroa naval; costa-acima; costa-
arriba; de subida; em cima de; eminencialmente(adv) espaço aéreo; frequência ultra-acústica; 
levantar vôo; navio de alto bordo; passar de pato a ganso; pôr nas alturas; serra-acima; sobre(prp) 
suso(adv) terceira-idade; ud supra

ACLAMAR

A - Adj: aclamador; aclamante; aclamativo; aclamatório; enlourado; soado

B - Sbs: aclamação; aplauso; arauto; charola; conclamação; epifonema; hosana; inter-rei; ovação; 
proclamação; sanctus; triságio; triunfo; vivório

C - Vrb: aclamar; afirmar; alçar; aplaudir; aprovar; apupar; atribuir-se; avozear; conclamar; 
consagrar; coroar; declarar; eleger; escolher; festejar; levantar; ovacionar; proclamar; reagir; 
receber; recepcionar; reconhecer; saudar; sobalçar; vitoriar

D - Dvr: alalá;(int) amém!(int) bandear o chapéu; bandear o lenço; hurra!(int) levar em charola; pôr 
a coroa na cabeça de; por aclamação; rei morto, rei posto; salva de palmas; subir ao trono; viva!(int)

ACOLHER

A - Adj: aberto; abrigador(s) aceitador(s) aceitante(s) aceitável; aceite(s) aceito; aceitoso; acolhedor(s) 
acolhido; admissível; admitendo; admitido; adotante(s) agasalhadeiro; agasalhado; agasalhador(s) 
agasalheiro; albergado; albergador; amigo; aninhador(s) aprovado; asilado; atendível; bem-vindo; 
cabido; concedido; convencional; convindo; correntio; cotável; desagasalhador; entrado; expresso; 
gasalhoso; hospedador(s) hospedal; hospedável(s) hospedeiro(s) hospedoso; hospitaleiro(s) lícito; 
pacífico; palatável; passável; perfilhado; perfilhador(s) permissível; perpassável; plausível; presumido; 
razoável; recebível; recém-admitido; receptível; receptivo; receptor(s) refugiado(s) satisfatório; 
sorridente; tolerado; tolerante; tolerável; topador; vestibular; visto

B - Sbs: abrigada; abrigadoiro; abrigadouro; abrigo; absorção; aceitabilidade; aceitação; aceitamento; 
acesso; acolhida; acolhimento; acolho; adeptismo; adjeto; admissão; admissibilidade; adoção; 
agasalho; agrado; albergamento; albergaria; albergueiro; alberguista; aposentadoria; apriorismo; 
asilo; assentimento; audiência; axioma; batismo; cabida; cabimento; calor; capa; casuísmo; cômodo; 
concessão; convenção; desagasalho; eco; entrada; festejo; filiação; frialdade; frieza; gasalhado; 
gasalhamento; gasalho; hipótese; hóspeda; hospedagem; hospedamento; hóspede; hospício; 
hospitalidade; ingresso; iniciação; inospitalidade; introdução; máxima; mercê; mestre-sala; moda; 
modismo; perfilhação; perfilhamento; postulado; pousadia; presunção; proxenia; recebimento; 
recepção; recepcionista; receptação; receptibilidade; receptividade; recolhida; refúgio; regra-
de-fé; sensibilidade; simpatista; submissão; sugestibilidade; teorema; tolerabilidade; tolerância; 
tolerantismo; topa-tudo; tratamento; voga; xênia


