Guia de consulta

entrada

distinção de
sentidos

categoria
gramatical

sinónimo

actual [ak'twal] adj2g atual dAO
actualidad [aktwali'DaD] nf atualidadedAO

❖ en la actualidad na atualidade dAO; estar de actualidad estar na moda
actualización [aktwaliTa'Tjon] nf 1
atualização dAO 2 INFORM upgrade m
actualizador [aktwaliTa'DoP] adj,nm
LING atualizador dAO
actualizar [aktwali'TaP] vt atualizar dAO
actuar [ ak'twaP] vi 1 (obrar) atuar dAO
[como, como], agir [como, como]; este
té actúa como calmante este chá
atua dAO como calmante 2 (cargo, profissão)
trabalhar [de, como]; actuó de secretario del presidente trabalhou como secretário do presidente 3 (ator) atuar dAO,
representar
acuarela [akwa'Pela] nf (tinta, técnica,
pintura) aguarela
acuarelista [akwaPe'lista] n2g aguarelista
acuario [a'kwaPjo] nm aquário (grande) ♦ adj,n2g ASTROL aquarian|o, -a m f
Acuario [a'kwaPjo] nm ASTROL, ASTRON
Aquário
acuartelamiento [akwaPtela'mjeûto]
nm 1 aquartelamento 2 (cuartel) quartel, aquartelamento
acuartelar [ akwaPte'laP ] vt (tropas)
aquartelar
acuático [a'kwatiko] adj aquático
acuchillar [akutSi'LaP] vt 1 esfaquear
2 (superfície) aplainar
acuciante [aku'Tjaûte] adj2g urgente,
premente
acuciar [aku'TjaP] vt 1 (pessoa) apressar
2 (desear) desejar
acuclillarse [akukli'LaPse] vp acocorar-se, pôr-se de cócoras, agachar-se
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fonética

grafia nova

distinção de
palavras
homónimas

género
de chegada

nível
de língua

distinção de
categorias
gramaticais

área de
especialidade

e1 ['e] nf (letra) e m
e2 ['e] conj [antes de palavras começadas
por i- ou hi-, exceto antes de hie-] e;
economía e industria economia e indústria; padres e hijos pais e filhos
ea ['ea] interj (ânimo, estímulo) eia!
ebanista [eBa'nista] n2g marceneir|o,
-a m f
ebanistería [eBaniste'Pia] nf marcenaria
ébano ['eBano] nm ébano
ébola ['eBola] nm ébola
ebriedad [eBPje'DaD] nf ebriedade, embriaguez
ebri|o, -a ['eBPjo] n ébri|o, -a, bêbed|o, -a
♦ adj fig ébrio [de, de], cego [de, de];
ebrio de odio ébrio de ódio
Ebro ['ebPo] nm Ebro
ebullición [eBuLi'Tjon] nf ebulição ❖
entrar en ebullición entrar em ebulição

regência
exemplo
geral

nominativo [nomina'tiBo] adj 1 (cheque) nominal, nominativo 2 LING (caso)
nominativo ♦ nm LING nominativo

non ['non] adj,nm (número) ímpar ❖ de
non sem par

indicação
do feminino

informação
gramatical

nonagenari|o, -a [nonaxe'naPjo] n no-

tradução
do exemplo

nagenári|o, -a

nonagésim|o, -a [nona'xesimo] num
nonagésim|o, -a

tradução

variante
gráfica

non|o, -a ['nono] num ⇒ noveno
noquear [noke'aP] vt (pugilismo) deixar

contexto

knock-out/fora de combate
nordeste [noP'Deste], noreste [no'Peste]
nm nordeste
nórdic|o, -a ['noPDiko] adj,n nórdic|o, -a
♦ nm edredão de penas
noreste [no'Peste] nm ⇒ nordeste

remissão

