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Lista de abreviaturas — Vocabulário Geral

abs. ...................... absoluto

lat. ........................ latino, latina

a. C. ..................... antes de Cristo

loc. ....................... locução

adj. ....................... adjectivo

mult. ..................... multiplicativo

adv........................ advérbio, adverbial

mús. ..................... música

angl. ..................... anglicismo

num. ..................... numeral

ant. ....................... antiquado

o m. q. .................. o mesmo que

art. ........................ artigo

ord. ....................... ordinal

aum. ..................... aumentativo

part. ...................... particípio

bras. ..................... brasileirismo

pas. ...................... passado

card. ..................... cardinal

pejor. .................... pejorativo

conj....................... conjunção, conjuntiva

pess...................... pessoal

contr. .................... contracção

pl. ......................... plural

d. C. ..................... depois de Cristo

pop. ...................... termo popular

def. ....................... definido

poss...................... possessivo

dem. ..................... demonstrativo

p. p. ...................... particípio passado

deriv...................... derivado

pref. ...................... prefixo

det. ....................... determinante

prep. ..................... preposição, prepositiva

dim. ...................... diminutivo

pron. ..................... pronome

ext. ....................... extensão, por extensão

s. .......................... substantivo

f. ........................... feminino

s. f. ....................... substantivo feminino

fam. ...................... termo familiar

sing....................... singular

fem. ...................... feminino

sint. ...................... sintético

fig. ........................ figurado

s. m. ..................... substantivo masculino

gal. ....................... galicismo

sup. ...................... superlativo

gír. ........................ gíria

unif. ...................... uniforme

gram. .................... gramática

us. ........................ usado

ind. ....................... indefinido

v. .......................... veja-se

infor. ..................... informática

v. i......................... verbo intransitivo

interj. .................... interjeição

v. r. ....................... verbo reflexo

interr. .................... interrogativo

v. t. ....................... verbo transitivo

irreg. ..................... irregular
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Guia para bem usar o Dicioná rio
1

As palavras são apresentadas segundo a série das letras do alfabeto (de
a até z) e, dentro de cada letra, atendendo sempre à ordem alfabética.
Assim, amar vem antes de amigo e este surge antes de amor, etc.

2

No cimo de cada página, ao centro, está a respectiva numeração e, à esquerda, encontra-se a primeira palavra dessa página e, à direita, a última,
o que ajuda a mais facilmente saber onde se pode encontrar a palavra pretendida.

3

Os substantivos e os adjectivos são apresentados no género masculino e
no número singular (menino / lindo; rapaz / simpático; homem / bom, etc.),
salvo as excepções naturais, como os casos dos substantivos que só têm
feminino (aula, sala, janela) ou só se usam no plural, como é o caso de
calendas, núpcias e outros mais.
Há casos em que determinada
palavra se usa no singular, mas
assume um significado especial
no plural, como acontece com
ouros (e os outros três naipes
das cartas de jogar – espadas,
copas e paus) e com a palavra
recurso, que no plural – recursos – tem um significado especial.

ouro, s. m. Metal precioso, de cor amarela,
brilhante, inoxidável, maleável e dúctil, de
que se fazem moedas ou jóias. Riqueza.
Pl. Um dos quatro naipes das cartas de
jogar.

recurso, s. m. Acto ou efeito de recorrer, de
procurar auxílio ou socorro. Meio de vencer um obstáculo. Socorro. Apelação de
um tribunal inferior para outro superior. Pl.
Posses; expedientes, meios.

4

Os verbos estão no modo infinitivo impessoal: amar, temer, sorrir, etc.

5

Muitas palavras usam-se assumindo mais que uma classificação gramatical,
como sucede em militar, que pode ser adjectivo, substantivo ou verbo.

militar, adj. Da milícia, da tropa ou da guerra.
S. m. Soldado; combatente. V. i. Professar
uma ideia ou pertencer a um partido.
Servir no exército. Combater; pugnar.
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6

Indicações como as dadas pelas abreviaturas Pop. (popular)
ou Fam. (familiar) apresentam-nos um novo sentido ou registo de língua.

pinha, s. f. Fruto do pinheiro. Aglomeração.
Pop. A cabeça.
procissão, s. f. Préstito religioso formado por
irmandades, clérigos, etc. Cortejo em
alas. Fam. Série de pessoas.

[Recomenda-se a consulta da lista geral das abreviaturas, que está na página 3].
7

Os termos que são estrangeirismos (como hardware, software,
marketing) são assinalados com
o uso de aspas.

“hardware”, s. m. (Palavra inglesa que se
usa para designar) Conjunto dos elementos da aparelhagem e acessórios que fazem parte de um computador (teclado,
monitor, impressora, etc.).

8

Algumas palavras são seguidas
de um algarismo subido ( 1,2) para
assinalar que são termos homónimos, isto é, têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas
têm significados diferentes (cumprimento1, de cumprimentar e
cumprimento2, de cumprir).

cumprimento1, s. m. Acto ou efeito de cumprimentar; saudação. Deferência, cerimónia.
cumprimento2, s. m. Acto ou efeito de cumprir.
Execução; observância.

9

O dicionário usa o acento agudo
ou circunflexo, em indicação
dentro de parênteses, para distinguir o som aberto do fechado das vogais.

sede (sé), s. f. Cadeira, assento. O ponto
principal. Instalação onde funcionam os
serviços administrativos ou principais de
uma empresa, colectividade, etc. Jurisdição episcopal.
sede (sê), s. f. Sensação causada pela necessidade de beber água. Secura. Fig. Desejo ardente.

10

As palavras da entrada de definição são grafadas com minúscula inicial, excepto os nomes próprios, que se escrevem com maiúscula.
Quando assumem o carácter de
nome comum, é necessário explicar com uma nota de natureza
gramatical.

Primavera, s. f. Estação do ano entre o
Inverno e o Estio. Fig. Juventude (nesta
acepção, grafa-se com inicial minúscula).

Apêndice_A_I_Apêndice 2/6/14 4:23 PM Page 633

Afonso I

633

África

Afonso I. Rei do Congo durante 37 anos,
que correspondem ao período de maior
prosperidade do território. Sucedeu a
Nzinga a Nkuvu, o primeiro monarca congolês a ser baptizado, adoptando o nome
de D. João (Ver Congo, Reino do).
África. Nome atribuído a partir do século I a. C.
pelos romanos à região situada a sul e
oeste da Eurásia (grande bloco continental
formado pela Europa e Ásia), mais concretamente à região Norte do continente, correspondente à actual Tunísia e onde se situava a cidade de Cartago, centro do
império cartaginês. Progressivamente, o
nome África passou a abranger todos os territórios para sul. A África é um continente
que tem como fronteiras: a norte o
Mediterrâneo, a oeste o oceano Atlântico, a
este e sul o Oceano Índico e a nordeste o
20°

Mar Vermelho. É o terceiro maior continente
e ocupa uma área de pouco mais de 30 milhões de Km2, com 8000 Km de comprimento e 7000 Km de largura máxima, aproximadamente. Possui 54 países, entre eles
o Sudão do Sul, o mais jovem do mundo (independente em 2011). O traçado rectilíneo
de muitas das fronteiras reflecte a divisão do
continente pelas potências coloniais europeias, indiferentes às questões étnicas e
culturais; a própria localização da maioria
das capitais no litoral, reflecte uma economia muito dependente das trocas comerciais com o exterior, em especial a Europa.
É um continente de contorno maciço, com
poucas penínsulas e arquipélagos periféricos. Dominam os planaltos, mas apresenta
uma grande variedade de paisagens e de
climas. O Sara é o maior deserto do mundo,
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