Guia de consulta

entrada
remete para

marcação
do Acordo
Ortográfico

área
temática
a

anew [E'nju:] adv de novo; outra vez
angel ['eIndZEl] n anjo
angelic [än'dZelIk] adj angélico
ico
angelical [än'dZelIkEl] adj ⇒ ang
angelic
anger ['äNgE] n raiva; cólera; ira; in a fit of
anger num acesso dee cólera ♦ vt encole
encolerizar; enfurecer
angina [än'dZaInE] n ang
angina de peito
angioma [?ändZi'E§mE
§mE] n MED angioma
angle ['äNgEl] n 1 MAT ângulo
ângulo; an angle
gle of
45 degrees um
m ângulo de 45 graus
au 2 esquina; canto;; the house w
was at an aangl
angle
l a
casa ficava numa esquina 3 (pont
(ponto ddee vista)
ângulo;
ulo; perspetiva
persppetiva AO; take
taken from that anglee nessa pers
perspetiva
i a AO 4 cana de pesca ♦
vi 1 pescar à ccana 2 fig (conceito,
ito, aato) direcionar
-se AO [[towards,, pa
onar-se
para]; tender [towards, para]; it alll angled towards
towards his
conviction tudo
udo tendia
endia para a sua condecon
nação
naçã ❖ the picture
re is hanging at an animagem não está bem enquadra
enquadrada
gle a imag
angler ['äNglE] n pescador à linha
inha
Anglican ['äNglIk
'äNglIkEn] adj,n anglicano
Anglicanism ['ä
'äNglIkE?nIzEm] n REL anglicanismo
anglicism ['äNglI?sIzEm] n aanglicismo
anglicize ['äNglIsaIz] vt an
anglicizar
angling ['äNglIN] n pesc
pesca à linha
Anglo-American
An
glo-American [?äNglE§E'merIkEn] adj,n
anglo-americano
Anglo-Saxon [?äNglE§'säksEn] adj,n angloAngl
-saxão
-sa
Angola [äN'gE§lE] n Angola
An
Angolan [äN'gE§lEn] adj,n angolano
angora [äN
äN'gó:rE] n angorá
angrily ['ä
'äNgrIli] adv furiosamente

Dicionário de Inglês - Português

categoria
ategoria
gramatical
ramatical
nível
de língua

tradução
trad
preposições
usadas
sinónimo
contexto

phrasal verb
b
distinção
o de
palavras
as
homógrafas
grafas

fonética

antenatal [?äntI'neItEl] adj pré-natal
antenna [än'tenE] n {pl antennae,
nnae, an
anten-

forma
do plural

nas} 1 (animal) antena 2 EUA
UA (rádio, telev
televisão) antena
antepenult [?äntIpI'nVlt] aadj
dj 1 form ant
anteantepenúltima
última síla
sílaba
penúltimo 2 LING daa antep
♦ n LING antepenúltima
ma sílaba
antepenultimatee [?äntIpI'nVltIm
??äntIpI'nVltImIt ] adj
form antepenúltimo
mo

distin
distinção
de
d
categor
categorias
gram
matic
gramaticais

appropriation [E?prE§pri'eISE
E?prE§pri'eISEn] n 1 apro-

erbas, fund
fundos)
os) af
afetação
açã AO [of,
priação 2 (verbas,
priation of money
m y forr a new
ne
de]; appropriation
railwayy station
ation afetação
taçã AO de verbas a
uma
ma nova est
estação
tação ferrov
ferroviária
ia
approval
pproval [E'p
E'pru:vEll] n aprovação;
ação; autorização
approve
prove [ EE'pru:v] vtt ap
aprovar;
ar; ratificar
ratificar;
Parliament
ment has approved
proved the
th new legis
legislation o Parlamento
rlame
l nto aprovou a nova legislaç
lação
approve of vt 1 ver com bons olhos;
app
mostrar-se favorável a 2 gostar
ostar de
approving [E'pru
E'pru:vIN] adj de aprovação
1
approximate [E'pràksImIt] adj aproximado
d
approximate2 [E'pràksImeIt
pràksImeI ] vi aproximar-se [to,
[to, de];
d ] it does not even
ev approximate
to the average nem sequer
sequ se aproxima da
média
approximately
app
i
[E'pràksImItli] adv aproximadamente
xima

3

arbitrator ['A:bItreItE] n (num conflito) árarb
área
geográfica
ráfica

exemplo
de uso

bitro

arbor ['A:bE] n 1 árvore 2 (máquina) eixo ❖
arbo
EUA Arbor Day Dia da Árvore

arbour ['A'A:bE] n caramanchão

distinção
de sentidos

