Guia de Utilização

Entrada

tomilho s.m. BOTÂNICA мащерка
tomismo s.m. FILOSOFIA томизъм
tomo s.m. 1 том; 2 част, раздел;

3 fig. важност; ser o

segundo tomo de приличам много на

Tradução
Tradução
do exemplo

Registo
da tradução

Categoria
gramatical

tomografia s.f. MEDICINA топографска снимка
tômoro s.m. ⇒ cômoro
tona s.f. 1 BOTÂNICA кора; 2 BOTÂNICA обелка; фина ципа, фин
слой; 3 coloq. голяма запушалка, подобна на чеп; à tona
на повърхността; vir à tona излизам наяве
tonadilha s.f. 1 мелодия, напев; 2 селски шлагер
tonal adj. MÚSICA тонален
tonalidade s.f. MÚSICA тоналност
tonante adj. 1 гърмящ; 2 fig. мощен, силен
tonar v.intr. 1 ant. гърмя; 2 говоря много високо
tonel s.m. 1 голяма бъчва; 2 fig. пияница, къркачcoloq.

torso1

[-ô-] s.m. 1 труп, туловище; 2

ARTES PLÁSTICAS

Exemplo

Área temática

торс;

бюст

Distinção de
palavras homógrafas

Ortoépia

torso 2 [-ô-] adj. усукан като спирала
torta s.f. 1 пита с плънка (от месо,

риба, плод); 2 coloq.
грозна жена с дефект в очите; 3 разногледа жена;
4 напиване; 5 следродови болки в матката

torto [-ô-]

훽 adj. 1 крив, изкривен; 2 извит; 3 наклонен;
4 кос, напречен; 5 кривоглед; 6 с дефект в едното око;
7 fig. намръщен; 8 fig. несправедлив; 9 coloq.  пиян
훾 adv. 1 накриво; напряко; 2 несправедливо; a torto e a

direito наляво и надясно; навсякъде; responder torto
отговарям грубо; tudo me corre torto всичко ми върви
наопаки ❖ Deus escreve direito por linhas tortas неведоми са пътищата господни; това, което съдбата ни
поднася, не винаги разбираме

Variante
geográfica

едра и красива жена

Remete para

tracção

Registo

Início de
exemplos gerais

tracajá s.m. Brasil костенурка (разновидност)
traçalhão s.m. pl. -ões 1 coloq. парче хляб с месо; 2 cal.
tracalhaz s.m. ⇒ tracanaz
traçamento s.m. план, чертеж, проект, скица

Distinção de
categorias gramaticais

Distinção de
acepções

s.f. pl. -ões  1 тракция, тяга; 2 ( caminho-de-ferro )
транспортна служба, теглене; tracção animal животинска тяга
tracejado 훽 adj. 1 прекъснат (за линия); 2 защрихован
훾 s.m. 1 пунктирана линия; 2 защрихована повърхност

tua

훽 pron. {fem. de teu} 훾 s.f.pl. действия, навици на
лицето, с което говорим
tuaca s.f. ликьор от палми (извличан в Тимор чрез нарязване на дървото)
tuba s.f. 1 poét. тромпет; 2 епичен стил
tubáceo adj. с тръбна форма
tubagem s.f. система от тръби

túbara s.f. ⇒ trufa
tubarão s.m. pl. -ões 1 акула; 2 fig. хищник

Contexto

Análise
gramatical

Flexão (formação do plural)

