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úmectó, ás, áre, áví, átum, v. tr. vd.

ultrótribúta, órum, n. pl. despesas para
obras públicas.

vogal breve

ultus, a, um, part. de ulciscor:
r: que se vinv

indicação
de um verbo

vogal longa

categoria
goria
gramatical
matical

gou; que vingou; pass. vingado;
ado; castigado.
castigado
ulùla, ae, f. coruja.
ululátìó, ónis, f. lamentos;
amentos; queixume
queixumes;
gritos.
ululátus, ús, m. choro;
ro; gritos; lamentalam
ções.
ulùló, ás, áre, áví, átum,
á
v. tr. e intr.
tr.
ixar-se; lamentar-se.
lam
se.
uivar; gritar; queixar-se;
Ulyssés, is (ei
ei ou í), m
m. Ulisses.
Ulis s
umbella, ae,
e, ff. umbela;
umbel sombrinha;
omb rin h
guarda-chuva.
va.
umbilícáris,
ilícáris, e, adj. umb
umbilical.
cal.
umbilícátus,
bilícátus, a, um, adj. umbilicado.
mbilicado.
umbílícus,
mbílícus, í, m. umbigo; cordão
rdão umbilical; umbilicus orbis, o cent
centro daa Terra (Delfos).
umbó, ónis, m
u
m. saliência;
aliência; escudo; toga.
tog
umbra, ae, f. sombra;
umbr
mbra; fantasma; escuries
dão; abri
um
abrigo; proteção; ire sub umbras,
descer aos infernos;
infe
umbra iuris, simulacro de direito; mendax pietatis umbra,
g enganadora
enganad
g
imagem
de piedade.
umbrácùla, órum, n. pl. sombrinha;
guarda-sol.
g
umbrácùlum, í, n. vd. umbracula.
u
umbrálìter, adv. simb
simbolicamente.
umbrátìcus,
umb
rátìcus aa, um, adj. de sombra;
ocioso, efeminado; contemplativo, retirado.
ocioso
umbrátìlis, e, adj. ocioso; retirado; de
umbr
escola;
esc
doméstico; vita umbratilis, vida
ociosa,
o
tranquila.
umbrátus, a, um, part. pass. de umbro:
umbrátu
assombrad
assombrado; coberto; coroado.
Umbrìa, ae,
a f. Úmbria.
umbrìfer,
f fèra, fèrum, adj. que dá sombra.
umbró, ás, áre, áví, átum, v. tr. dar
sombra; sombrear; escurecer.

humecto.

umèrus, í, n. vd. humerus.
umesco, is, ère, v. intr. vd.
d. humesco.
úmìdus, a, um, adj. vd. humì
humìdus.
umìfer, fèra, fèrum,
m, adj.j vd. humifer
humifer.
úmifìcó, ás, áre, áví, átum,
át
vv. ttr. vd.
humifico.

úmor, óris, m. vd. humor.
hu
umquam, adv. vd.
d. unquam.
unq
úná, adv. juntamente;
ente; qui un
una veneram,
ram, os
o

formas
al
alternativas

remete
eme para

que tinham vindo juntamente
junt
ntamen e com
co ele.

entrada

únanìmis, e, adj. unânime.
unânim
únanimìtás,
s, átis
átis, f. unanimidade.
una mid de
únanimìter,
nimìter, adv. unanimemente.
unani emente.
únanìmus,
nanìmus, aa, um, adj. quee vive em boa
qu está de acordo,
do, unânime.
harmonia; que

uncìa,
cìa, ae, ff. onça.
unciális,
s, e, adj. duma
uma onça.
uncínátus, aa, um, adj. adunco; recurr
vado.
vad

uncínus, í, m. gancho.
unctìó, ónis, ff. unção; fricção.
ção
unctum, í, n. ban
banquete farto; esmero; per-

indicação de
substantivo

fume; essência.

unctúra, ae, ff. açãoo de uungir os mortos.
unctus, a, um, part. pass. de ungo:
xplicação
explicação
exemplo

indicação de
um adjetivo

emp
untado, ungido; emporcalhado,
ensopado; temperado (ali
(alimento); bem servido
(banquete);
(b
nquete); sum
sumptuoso; elegante, polido.
unctus, ús, m. ação de untar; fricção.
unctu
uncus, a, um, adj. recurvado; adunco.
uncu
uncus, í, m. gancho; âncora, fateixa.
un
unda, ae, f. água; onda; agitação; mare pleun
mar agitado.
num undarum,
un
undanter, adv. às ondas; como as ondas.
undátim, adv. formando ondas.
undátus, a, um, adj. ondeado; onduloso.
unde, adv. donde, de que, de quem;
donde?; daí; unde venis?, donde vens?;
dic mihi unde venias, diz-me donde vens.

tradução de
exemplo

