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ENSINO MÉDIO - FINAL 
 

1.  Acesume - enxerimento. 

2.  Ascetismo - doutrina de pensamento ou de fé. 

3.  Alcoólatra  - viciado em álcool. 

4.  Aracnídeo -  relativo a aracnídeo. Aranha. 

5.  Auscultador - aquele que ausculta. Sonda. 

6.  Autoescola - escola de condução. 

7.  Admoesta - perdão, isenção, arrego, repreensão, reprimenda, conselho. 

8.  Alarido - confusão, algazarra, farra. 

9.  Alcoólatra - indivíduo viciado em álcool. 

10.  Alcunha - apelido. 

11.  Alfândega - administração pública que fiscaliza as mercadorias que entram ou saem do país. 

12.  Anticonstitucionalissimamente - de modo muito anticonstitucional. 

13.  Âmago - parte muito interior, cerne. 

14.  Aracnídeo - relativo a aracnídeo. Aranha. 

15.  Arfante - que respira com dificuldade. 

16.  Ardiloso - manhoso, esperto. 

17.  Arroubo - entusiasmo, fervor, encanto. 

18.  Alcoólatra - indivíduo viciado em álcool. 

19.  Alfândega - administração pública que fiscaliza as mercadorias que entram ou saem do país. 

20.  Algoritmo - é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas. 

21.  Âmago - parte muito interior, cerne. 

22.  Aperrear - perturbar, aporrinhar. 

23.  Apocopar - truncar o final de uma palavra por supressão de sílaba ou letra. 

24.  Apofiar - apostar. 

25.  Apreensão - entendimento, absorver. 

26.  Assear - limpar, tomar banho. 

27.  Assunção - hipótese, ascendência. 
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28.  Assuntar  - ficar atento à conversa alheia. 

29.  Balbúrdia - baderna, bagunça, confusão. 

30.  Auscultador - Aquele que ausculta. Sonda. 

31.  Autoescola - escola de condução. 

32.  Bacurau - pássaro noturno. 

33.  Balangandãs - Enfeites, originalmente de prata ou de ouro, usados em dias de festa. 

34.  Balbúrdia - baderna, bagunça, confusão. 

35.  Bandeja – tabuleiro. 

36.  Bambambã - Maioral, bom em quase tudo que faz. 

37.  Bege - referente à cor. 

38.  Beiju - biscoito chato feito de massa da mandioca. 

39.  Besugo - pequeno peixe acantopterígio vulgar. 

40.  Bonançoso - tranquilo, sereno, propício. 

41.  Bicheira - ferida causada pelo parasitismo do inseto. 

42.  Bonançoso - tranquilo; sereno; propício. 

43.  Buchuda - grávida. 

44.  Cabrocha - mulher de raça cruzada e de cabelos lisos. 

45.  Cachingar - puxar de uma perna. 

46.  Caprichar - fazer bem feito. 

47.  Caqueado - jeito especial de fazer alguma coisa. 

48.  Caranguejo - crustáceo. 

49.  Chilique - desmaio. 

50.  Chirrado - bêbado. 

51.  Chispar - fugir, correr. 

52.  Chistoso - sinônimo de brincalhão, engraçado e divertido. 

53.  Chuchu - legume. 

54.  Cismado - desconfiado. 

55.  Coalizão - sinônimo de aliança e coligação. 

56.  Cominar - sinônimo de ameaçar (com um castigo). 
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57.  Compreensão - ato de compreender, entendimento. 

58.  Consistente - sólido, duro. 

59.  Consociação - sinônimo de conciliação e associação. 

60.  Contorção - contração, torcedura. 

61.  Corolário - sinônimo de resultado, conclusão e consequência. 

62.  Cunhã-poranga - mulher bonita. 

63.  Dábliu - letra do alfabeto. 

64.  Desplanaviado - desatento, desmotivado. 

65.  Detenção - ato de prender. 

66.  Dilapidar - desperdiçar, estragar, destruir. 

67.  Discussão - desentendimento, briga. 

68.  Dissentir - sinônimo de discordar e discrepar. 

69.  Distiorado - deteriorado, acabado. 

70.  Distorção - interferência, perturbação. 

71.  Encharcar - saturar de água. 

72.  Empanzinado - cheio, estufado. 

73.  Engodar - mentir, enganar. 

74.  Energúmeno - (inútil), com todo respeito amigão, acabou, quer que eu escreva mais o que...? 

75.  Enxerido - intrometido. 

76.  Esbaforidamente - ofegante. 

77.  Exacerbado - exagerado. 

78.  Exceder - ir além de. 

79.  Excesso - falta de moderação. 

80.  Exacerbado - exagerado. 

81.  Execução - aplicação, realização. 

82.  Putrefato - aquilo que é podre em decomposição, escória, mau cheiroso, mutilado, torto, feio, escroto. 

83.  Exórdio - sinônimo de prólogo e preâmbulo. 

84.  Exornar - ornamentar, enfeitar. 

85.  Expansão - amplificação, dilatação. 
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86.  Extraclasse - o que está fora da classe. 

87.  Energúmeno - antigo. Que havia sido possuído pelo demônio. Possesso. 

88.  Fenecimento - fim, término. 

89.  Fugaz - passageiro, que passa rápido. 

90.  Fleumático - imperturbável. 

91.  Fenecimento - fim, término. 

92.  Fuxico - falar mal dos outros. Artesanato popular feito com pedaços de panos. Costurar superficialmente. 

93.  Gorjeta - taxa de serviço. 

94.  Holístico - significa totalidade. Considerar o todo levando em consideração as partes e suas inter-relações. 

95.  Homizio - sinônimo de esconderijo e valhacouto. 

96.  Idiossincrasia - sinônimo de característica e particularidade. 

97.  Hilário - engraçado. 

98.  Hérnia - saída de um órgão total ou parcial de sua cavidade. 

99.  Húmus - substância orgânica. 

100.  Haste - parte fina e alongada de um objeto. 

101.  Hóquei - palavra que tem o mesmo significado. 

102.  Ígneo - sinônimo de ardente e inflamado. 

103.  Ignóbil - sem caráter, vergonhoso. 

104.  Incomensurável - que não se pode medir. 

105.  Implícito - escondido, não expresso, omisso. 

106.  Incólume - intacto. 

107.  Incomensurável - que não se pode medir. 

108.  Insosso - sem sal. 

109.  Insípido - sem sabor. Sem graça. Desagradável.  Que almoço insípido. 

110.  Insolente - desaforado, desagradável. 

111.  Irascível - que se irrita facilmente. 

112.  Irrupção - entrada violenta, pancada forte. 

113.  Insolente - quando uma pessoa se comporta com impertinência, arrogância, irreverência ou orgulho.  

114.  Inócuo – inofensivo. 
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115.  Ípsilon - vigésima quinta letra do alfabeto. 

116.  Iconoclasta - aquele que ataca crenças estabelecidas ou instituições veneradas. 

117.  Irrupção - entrada violenta, pancada forte. 

118.  Jaez - tipo, maneira, qualidade, casta. 

119.  Jiboia - cobra. 

120.  Lhano - sincero, leal, franco, desafetado, simples. 

121.  Maciço - bloco denso. 

122.  Majestoso - vem de majestade, sujeito. 

123.  Mansarda - habitação pobre. 

124.  Matrinxã - peixe de água doce. 

125.  Nictofobia - medo doentio da noite. 

126.  Nictofobia - substantivo feminino que provém do grego:¨nux+phobos+ia. 

127.  Nódoa - sujeira, mancha. Pode ser também a alcunha de uma pessoa de má fama.s presentes. 

128.  Nefropata - quem sofre de doença dos rins. 

129.  Occipital - osso posterior do crânio. 

130.  Pernóstico - pretensioso, esnobe. 

131.  Plissado - com rugas.  

132.  Recôndito - escondido, encoberto, secreto, oculto. 

133.  Taciturno - preocupado. 

134.  Tênue - fraco, frágil. 

135.  Misantropo - aquele que tem ódio pela humanidade, aversão ao gênero humano. 

136.  Otorrinolaringologista - parte da Medicina que o estudo e do tratamento das doenças.  

137.  Paleontólogo - cientista que estuda a vida do mundo animal que existiu no nosso passado, tendo como.  

138.  Perdulário - sinônimo de esbanjador e gastador. 

139.  Pérfido - cruel, traidor, desgraçado. 

140.  Permissão - autorização, consentimento. 

141.  Pernóstico - sinônimo de pretensioso, esnobe e afetado. 

142.  Plaga - sinônimo de região e país. 

143.  Plebiscito - votação, pesquisa. 
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144.  Pachorrento - calmo, sereno, acomodado. 

145.  Pretensão - desejo, vontade. 

146.  Pretensioso - esnobe, arrogante. 

147.  Procrastinar - sinônimo de adiar e postergar. 

148.  Prolegômenos - sinônimo de princípios e rudimentos. 

149.  Plissado - enrugado. 

150.  Parcimônia - cautela, calma, paciência. 

151.  Ptolomeu, o misantropo, vivia isolado no alto do monte Cáucaso, recolhido à sua própria solidão. 

152.  Quimera - sinônimo de fantasia, utopia e ilusão. 

153.  Rubicundo - sinônimo de avermelhado e corado. 

154.  Saxofone - instrumento musical. 

155.  Secesso - apartamento, retiro. 

156.  Suscitar - fazer surgir, encorajar, provocar. 

157.  Subsídio - incentivo, contribuição. 

158.  Suspensão - interrupção, cancelamento. 

159.  Tergiversar - sinônimo de hesitar (com desculpas e rodeios). 

160.  Teresa - nome de pessoa. 

161.  Ucharia - armazém. 

162.  Ucharia - substantivo feminino. 

163.  Vicissitudes - sinônimo de eventualidade e contingência, contratempo. 

164.  Vitupério - sinônimo de afronta, injúria e ultraje. 

165.  xingar - implicar, ofender. 
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MACUMBA 
Aplicação na 
frase: 
Acreditas em 
macumbas? Sim, 
sim... Acredito 
nessa prática. 
 
SIGNIFICADO: 
Nome pejorativo 
dado aos cultos 
afro-brasileiros.  
 

MACUMBEIRO  
 
Diz-se de, ou 
praticante da 
macumba. 

MANDINGA 
 
Feitiço. Povo temido por 
seus conhecimentos de 
magia. Muitos 
eram islamizados e 
portavam ao pescoço 
talismãs com trechos do 
Alcorão. 

MARACATU 
 
Dança afro-brasileira. 
Em Recife, os 
denominados 
maracatus de 
nação representam 
embaixadas africanas 
com todo um séquito 
real.  

MARACUTAIA 
 
Trapaça. 

MARIMBA 
 
Instrumento 
musical, xilofone. 

MAMULENGO 
 
Fantoche. Teatro 
de fantoches. 

MANGAR 
 
Zombar. Caçoar. 

MARIMBONDO 
 
Vespa. 

MASSAPÉ 
 
Terra escura, 
argilosa, própria para 
a cultura da cana-de-
açúcar. 

MAXIXE 
 
Fruto de uma 
planta utilizada na 
culinária brasileira 
e nome de 
dança de salão. 

MIÇANGA 
 
Conta de vidro 
miúda. Ornatos 
feitos com esse tipo 
de conta. Colar. 
 

MOÇAMBIQUE 
 
Nome de um folguedo 
popular praticado no Brasil 
e de 
um país africano de língua 
portuguesa. 

MOCAMBO 
 
Cabana. Palhoça. 
Habitação miserável. 
Couto de escravos 
fugidos na floresta. 

MOLAMBO 
 
Trapo. Pano velho 
rasgado ou sujo. 
Roupa esfarrapada. 
Indivíduo fraco e 
sem caráter. Corpo 
velho, cansado, 
moído. 
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MOQUECA 
 
Guisado de carne 
ou peixe 
tradicional da 
culinária afro-
brasileira. 

MUCAMA 
 
Escrava doméstica. 
Concubina. 
Escrava que era 
amante do seu 
senhor. 

MUVUCA 
 
Confusão. Algazarra. 

NANÃ 
 
Divindade da vida e 
da morte. 

NEGREIROS OU 
TUMBEIROS 
 
Navios que traziam 
os escravizados 
amontoados e 
acorrentados em 
porões. 

NENÊ OU 
NENÉM 
 
Criança de colo. 

ODARA 
 
Bom. Bonito. 

OGUM 
 
Divindade do ferro e senhor 
da guerra. 

OMOLU 
 
Divindade da cura e 
das doenças. 

ORIXÁS 
 
Divindades ligadas 
aos elementos e às 
forças da natureza. 
 

OXALÁ OU 
OBATALÁ 
 
Divindade da 
criação, pai de 
todos os orixás. 

OXÓSSI 
 
Divindade da caça. 

OXUM 
 
Divindade vaidosa e faceira 
dos rios, fontes e 
cachoeiras. 

PAMONHA 
 
Certo tipo de iguaria 
derivada do milho. 
Diz-se também da 
pessoa molenga. 
Inerte. Desajeitada. 
Preguiçosa. Lenta. 
 

PATOTA 
 
Turma. Grupo. 

PENDENGA 
 
Litígio. Rixa. 
Contenda. 

PEJI 
 
Altar. 

PERRENGUE 
 
Dificuldade ou aperto 
financeiro. Diz-se também 
da pessoa fraca. Covarde. 
Animal imprestável. 

PIRÃO 
 
Papa grossa de 
farinha de mandioca. 

PITO 
 
Cachimbo. Cigarro. 
Repreensão. 
Censura. Dar 
bronca. 
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QUENGA 
 
Guisado de 
quiabo com 
galinha. Mulher 
prostituída. 

QUEQUEREQUÊ 
 
O canto do galo, 
cocoricar. 

QUIBUNGO 
 
Bicho-papão, monstro com 
um buraco no meio das 
costas, que se abre quando 
ele se abaixa para comer as 
crianças que encontra no 
meio do caminho. 

QUIMBANDA 
 
Curandeiro e adivinho. 

QUIMBUNDO 
 
Um dos idiomas 
falados em Angola. 

QUINDIM 
 
Doce feito de 
gema de ovo, 
coco e açúcar. 

QUIZOMBA 
 
Dança, festa, 
alegria.  
 

RANZINZA 
 
Rabugento. Teimoso. 
 

RECO-RECO 
Instrumento de 
percussão no qual o 
músico esfrega com 
uma vareta as 
aberturas feitas em um 
gomo de bambu ou 
numa peça de 
madeira. 

RITUMBA 
 

Tambor. No Pará, há 
uma dança de São 
Benedito chamada 
retumbão. 

SACANA 
 
Patife. Sem-
vergonha. 
 

SAMBA 
 
Do "semba", dança 
de umbigada ou de 
peitada praticada 
em algumas 
regiões da África.  

SARAVÁ 
 

Saudação. 

SENZALA 
 
Moradias apertadas, 
sem janelas, onde os 
escravizados 
dormiam trancados. 

SERELEPE 
 
Vivo. Buliçoso. 
Astuto. Esperto. 

SONGAMONGA 
 
Pessoa 
dissimulada. 
Sonsa. Débil. 
Boba. 

TAGARELA 
 
Pessoa que fala 
muito e à toa. 
 

TANGA 
 
Pano que cobre desde o 
ventre até as coxas. 

TRAMBIQUE 
 
Negócio fraudulento. 
Vigarice. Logro. 
 

TRIBUFÚ 
 
Maltrapilho. Negro 
feio. 
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UMBANDA 
 

Sistema de 
práticas 
divinatórias afro-
brasileiras com 
elementos do 
espiritismo e do 
catolicismo. 

URUCUBACA 
 
Azar. Má sorte. 
Diz-se também de 
uma praga rogada 
por pessoa inimiga. 
 

URUCUNGO 
 
Berimbau (instrumento 
musical). 

VATAPÁ 
 
Um tipo de pirão da 
culinária afro-
brasileira, à base de 
peixes e camarões. 

VISSUNGOS 
 
Canções de trabalho 
outrora ouvidas nos 
serviços de 
mineração e, hoje 
em dia, em algumas 
comunidades 
remanescentes de 
quilombos no 
interior de Minas 
Gerais. 

XARÁ 
 
Pessoa que tem o 
mesmo nome que 
outra. 

XANGÔ 
 
Divindade dos 
raios, dos trovões e 
da justiça. Tem 
como símbolo 
um machado de 
dois gumes. 
 

XILOFONE 
 
Instrumento musical de 
teclas de madeira. 
Marimba. 

XINGAR 
 
Ofender. 

XINXIM 
 
Guisado de galinha, 
com azeite-de-
dendê, que ainda 
leva camarões 
secos, amendoins e 
castanhas de caju 
moídos. 

XODÓ 
 
Amor. 

ZABUMBA 
 
Tambor grande. 
Bumbo. 
 

ZAMBI OU ZAMBETA 
 
cambaio, torto das pernas. 
zumbi: sm. Fantasma que 
vaga pela noite, segundo 
lenda afro-brasileira. Nota: 
Nome do herói nacional 
Zumbi dos Palmares. 
 

ZANGAR 
 
Causar zanga (de 
zangado). Mau 
humor. Birra. Irritação. 
Diz-se também de 
coisa estragada ou 
azeda. 
 

ZANZAR 
 
Andar à toa. Sem 
destino. 
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ZOMBAR 
 
Tratar com 
descaso. 
Escarnecer. 
Gracejar. 

    

 
 
EXTRAS 
Chistoso – sinônimo de brincalhão, engraçado e divertido. 
Exornar – ornamentar, enfeitar. 
Jadeita – espécie de mineral monoclínico constituído de silicato de sódio e alumínio. 
Lênia – manha especialmente com palavras cheias de artifícios e astucias para persuadir e convencer. 
Rugífero – frutífero. 
Homizio – refúgio, guarida, abrigo, esconderijo. 
Jongo – dança tradicional afro-brasileira. 
Lambada – golpe dado com o chicote, tabica ou rebenque. Copo ou gole de bebida alcoólica. Dança de salão de origem 
amazônica. significa bater, castigar, ferir, atingir com golpe ou pancada. 
Lambança – desordem. Sujeira. Serviço malfeito. Embuste. Trapaça em conversa ou jogo. 
Lambão – indivíduo que não sabe lidar com as coisas sem sujar-se. 
Lambuja – vantagem que um jogador concede ao parceiro ou rival. Aquilo que se ganha ou dá além do combinado. 
Lapada – Lambada. Bofetada. Espécie de pá semelhante ao remo. 
Larica – apetite desenfreado após a ingestão da maconha. Dificuldade. Aperto. Apuro. 
Lenga-lenga – conversa, narrativa ou discurso enfadonho. 
Lero-lero – conversa fiada. Palavreado vazio. 
Ígneo – próprio do fogo. 
Ignóbil – sem caráter , vergonhoso. 
Incomensurável – que não se pode medir. 
Melissorafia – descrição dos costumes das abelhas. 
Tergiversar – desculpar-se. 


