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bismútico adj. 1 diz-se de certos compostos do bismuto 2 relativo bissetar v.tr. dividir em duas partes iguais
ao bismuto (De bismuto+-ico)
bismutina n.f. QUÍMICA sulfureto de bismuto (De bismuto+-ina)
bismutinite n.f. MINERALOGIA mineral formado pelo sulfureto de
bismuto (Bi2S3), que cristaliza no sistema ortorrômbico (De bismutina+-ite)

bismuto n.m.

QUÍMICA elemento com o número atómico 83 e o
símbolo Bi, semimetálico, altamente diamagnético, mau condutor
da eletricidade e empregado em medicina e na composição de
certas ligas metálicas (Do al. ant. Bismuth, mod. Wismut, «id.»)
bisnaga n.f. 1 brinquedo cheio de água ou de um líquido aromático que se usa no Carnaval 2 tubo, em regra de metal ou plástico
flexível, que contém pasta dentífrica ou produto medicinal 3 ⌈Brasil⌋
tipo de pão comprido semelhante ao cacete 4 BOTÂNICA planta, da
família das Umbelíferas, espontânea em Portugal, também denominada bisnaga-das-searas e paliteira (Do lat. pastināca-, «pasti-

naga», espécie de cenoura)

bisnagar v.tr. borrifar com bisnaga (De bisnaga+-ar)
bisnau adj. finório; manhoso; pássaro ~ pessoa finória

e astuciosa, capaz de enganar, velhaco (Do port. ant. avezimau, do lat.
avis mala, «ave de mau agouro»)

bisneiro n.m.

⌈Angola⌋ intermediador de negócios

■

adj. ⌈Angola⌋

cor-

rupto (Do ing. business, «negócio»)
bisneto n.m. filho de neto ou neta (De bis+neto)
bisonharia n.f. ⇒ bisonhice (De bisonho+-aria)
bisonhice n.f. 1 inexperiência 2 ignorância 3 acanhamento; timimidez (De bisonho+-ice)
bisonho /ô/ adj. 1 inexperiente; inábil 2 (soldado) não exercitado
ercitado
3 principiante 4 acanhado; tímido (Do cast. bisoño, «inexperiente»,
periente»,

ângulo, o divide em duas partes iguais (Do lat. bis, «em dois»
+sectrīce-, fem. de sector, «a que corta»)
bissextil adj.2g. ⇒ bissexto (Do lat. bisextīle-,
e-, «id
«id.»
«id.»)

bitonalidade n.f. MÚSICA sobreposição de duas melodias de tons
diferentes (De bi-+tonalidade)

Bitongas n.m.pl. ETNOGRAFIA povo que habita nas proximidades da

bissexto

/ê/ adj. diz-se do ano em que o mês de fevereiro tem
29 dias ■ n.m. o dia que, de 4 em 4 anos, se junta
a ao mês d
de fevereiro (de quatro em quatro anos os Romanos acrescentavam u
um
dia após o sexto dia antes das calendas de março)
rço) ((Do lat. bisextu-,

serra da Gorongosa, na Zambézia (Moçambique) (De bi, pref. do
pl. +tonga, etn.)

bitoque n.m.

CULINÁRIA prato típico português composto por um
bife grelhado ou frito, ovo estrelado por cima, geralmente acompanhado de batatas fritas, arroz e, por vezes, salada (Corrup. de

«id.»)

bissexuado
uado

/cs/ adj. 1 BBIOLOGIA diz-se do indivíduo
ind
divíduo que se comcom
omo tendo os dois ssexos; hermafrodita;
odita; bissexual
exual 2 BOTÂN
porta como
BOTÂNICA
diz-se da
a flor que possui an
androceu e gineceu;
neceu; hermafrodita;
rodita; bissebi
xual ((De bibi-+sexua
+sexuado))
bissexual
bissexu
al /cs/ adj.2g. 1 que diz respeitoo aos dois se
sexos 2 BIOLOGIA,
BOTÂNICA
BOTÂNIC que apresenta
resenta órgãos reprodutores
odutores d
dos
os dois sexo
sexos; hermafrodita 3 que se sente
sen atraído por indivíduos d
de ambo
ambos os sexos
■ n.2g. 1 hermafrodit
hermafrodita 2 pessoa que se sente atraíd
atraída por indivíduos
de
d ambos
os os sexos (De bi-+sexual)
ual)
bissexualidade
bi
idad /cs/ n.f. qualidade
alidade de bissexual (De bissexual+

bifesteque)

bitributação n.f. tributação dupla do mesmo sujeito em relação
ao mesmo objeto ou pela mesma atividade (De bi-+tributação)

elemento de um segundo conjunto, e reciprocamente (De bi-+unívoco)

biureto /ê/ n.m. QUÍMICA composto que se obtém da ureia; reação
do ~ reação característica na análise dos prótidos (De bi-+ureia+
a+
-eto)

bissílabo n.m. versoo ou palavr
biss
palavra de duas sílabas; dissílabo ■ adj. que

biss cado adj. que tem
bissulcado
m dois sulco
sulcos (De bi-+sulcado)
bissulfato n.m. QUÍMICA sulfato
bis
su o primário
prim
em que há um átomo de

bivacar v.intr. estabelecer-se em bivaque (De bivaque+-ar)
bivalência n.f. qualidade ou propriedade do elemento químico
ímico

bisso
b
isso n.m.

que tem duas valências (De bi-+valência)

bivalente adj.2g. 1 QUÍMICA que tem valência igual a dois 2 FILOSOFIA
diz-se da lógica que apenas reconhece dois valores: o verdadeiro
erdad
e
or dois croo não verdadeiro ■ n.m. CITOLOGIA estrutura constituída por
ontêm quat
o cromatí
mossomas homólogos emparelhados que contêm
quatro
cromatídios (De bi-+valente)
bivalve adj.2g. BOTÂNICA, ZOOLOGIA diz-se do fruto ou da concha
con
que
ZOOLOGIA espécime
ime dos
d bivaltem duas peças curvas simétricas ■ n.m. ZOOLOG
reve
por
ves ■ n.m.pl. ZOOLOGIA classe de moluscos de corpo mole revestido
ças laterais simé
uma concha rígida formada por duas peças
simétricas (Do

«id.»)
«id.»

hidrogénio
o substituível (De bi-+sulfato)

«id.»)
1 dignidade de bispo 2 área territorial o
onde um

bispo exerce a sua jurisdição; jurisdição espiritual de bisp
bispo; diocese
(De bispo+-ado)

bispal adj.2g. que pertence ou diz respeito ao bispo;
spo; episcopal

(De

bispo+-al)

bispar v.tr. 1 ver ao longe; descortinar;
scor
lobrigar 2 apanharr de
d surur-

presa 3 ⌈pop.⌋ roubar; surripiar ■ v.tr.,intr. q
queimar; esturricar (comida)
da)
■ v.pron. ⌈coloq.⌋ escapar-se; fugir
ugir (De bispo+-a
bispo+-ar)
bispável adj.2g. diz-se doo sacerdote que revela cedo qualidades
para ser bispo (De bispar+
r+-vel)
-vel)
bispo n.m. 1 RELIGIÃO prelado
relado que governa uma diocese 2 (jogo de
xadrez) pedra que só pode ser movimentada na diagonal 3 ⌈ppop.⌋
esturro na comida; ~ auxiliar prelado que coopera com o b
bispo
residencial; ~ coadjutor
djutor prelado que coopera com o bispo res
residencial, geralmentee com direito de sucessão; ~ residencial prelado
p
que governa, por direito próprio, a sua diocese; ~ resig
resignatário
bispo que renunciou
nu
u ao governo de uma diocese; ~ ti
titular prelado que não
ão tem diocese
d ese própria; trabalhar para o ~ perder o
tempo, trabalhar
abalhar de graç
graça (Do
Do gr. epískopos, «o que observa», pelo
cŏpu-, «bispo»)
lat. episcŏpu-,

bispo-conde
-conde n.m. título honorífico
honorífi dos
os bispos da diocese portu
portu-

bissulfito
o n.m
n.m. QUÍMICA sal do áci
ácido sulfuroso (De bi-+sulﬁto)
bissulfureto
is
reto //ê/ n.m. QUÍMICA
UÍMICA nome impropriamente atribuído

a
certo
uretos que têm do
certos sulfuretos
dois átomos de enxofre na molécula (De

lat. bis, «em dois» +valva-, «batente de porta»)

bi-+sulfureto)

bisteca n.f.

⌈Brasil⌋

CULINÁRIA
CULINÁR

visados 2 espécie de barrete sobre o comprido, que faz parte de
k, «acampamento
«acampame
ao ar livre», pelo fr.
certas fardas (Do al. Biwak,

planta da família das Poligaláceas, de raiz
so
medicinal e torcida sobre
si mesma (Do lat. bis, «duas vezes» +torta-,
BOTÂNICA
TÂNICA

bivouac, «id.»)

orcida»)
«torcida»)

biviário adj. que fica noo ponto de junção de dois caminhos

bistre n.m. 1 cor entre o castanho e o amarelo 2 tinta feita com
fuligem, usada
ada eem aguarelas (Do fr. bistre, «id.»)

dermes a que correspondem duas zonas de
dorsal dos equinodermes
es rudimentares ■ adj. que tem duas vias ou ccamiórgãos locomotores
ĭu-, «cruzamento de dois caminhos»)
nhos (Do lat. bivĭu-,
bivitelino adj. 1 BIOLOGIA diz-se da gravidez gemelar em qque cada
feto provém de um
m óvulo distinto, havendo formação de placentas
independentes
tes 2 BIOLOGIAA diz-se dos gémeos que provêm de óvulos
De bibi-+vitelin
+vitelino)
distintos (De
bixeiro adj.,n.m. ⇒ abixeir
abixeiro
bixina /cs/ n.f. substância coran
corante vermelha
rmelha do urucu (Do caraíba

2 ⌈pop.⌋ lanceta (Do fr. bistouri, «id.»)

menor unidade de informação processada por
um computador e que pode apenas representar um de dois valob
res binários:
0 ou 1 (Da expr. ing. binary digit, «dígito binário»)
bitacaia n.f. ⌈Angola⌋ espécie de pulga que se introduz nos pés probitaca
vocan
vocando infeção; matacanha; nígua (Do umbundo ovitakaia, «id.»)
bitácula n.f. 1 NÁUTICA caixa cilíndrica de vidro onde é guardada a
bitá
bússola 2 ⌈pop.⌋ nariz; levar nas bitáculas ⌈pop.⌋ apanhar bofetadas
INFORMÁTICA

(Do lat. habitacŭla, pl. de habitacŭlu-, «morada; residência»)

u bixa, «vermelho; urucu» +-ina)
bija ou
+-ina)

guesaa de Coimbra
bitaite n.m. ⌈pop.⌋ opinião pouco refletida ou palpite geralmente
sem fundamento (Corrup. de bitate)
bispote
pote n.m. ⌈pop.⌋ bacio; penico (Do ing. piss-pot,
p
pis
«id.»)
bispotear
spotear
p
v.tr. bajular servilmente (De bispote+
bispo -ear)
bitcoin n.m./f. meio de pagamento digital, com o qual podem ser
realizadas transações online de forma anónima e que está livre de
bisqueiro n.m. ⌈regionalismo⌋ pequena refeição
refeiçã entre o almoço e o
jantar ou entre o jantar e a ceia, dada aos trabalhadores nas ceifas
e nas malhadas (De orig. obsc.)
bissapa n.f. ⌈Angola⌋ moita; espinheiro
espinheiro; planta do matagal (Do

bizâncio
âncio n.m. moeda de ouro ou prata de
d Bizâncio, que no final
da
a Idade Média esteve em uso em vário
vários países da Europa,
incluindo
ncluindo Portugal (De Bizâncio, top.)
bizantinice n.f. esquisitice; tolice (De bizantino+
biz
-ice)
bizantinismo n.m. 1 hábito de discutir coisas frívolas 2 bizantibizantino+-ismo)
-ismo)
nice; esquisitice (De bizantino+
bizantino
antino adj. 1 relativo à cidade de Bizâncio, capital do Império
manifestações culturais e artísticas
Romano
o do Oriente 2 diz-se das manifestaçõ
que floresceram
am no Império Bizantino (330-1453), co
com relevo para
ador Justiniano, e que tiveram influê
a época do imperador
influência no estilo
fig.⌋ fútil; pretensioso ■ n.m. 1 habitante ou
românico 3 esquisito 4 ⌈fig
antino (Do lat. tard. byzantīnu-,
b
«id.»)
natural de Bizâncio 2 estilo bizantino
bizarraço adj. 1 que é muito bizarro 2 elegante; garboso (De

taxas, desvalorização ou inflacção por não ser controlado por
nenhum banco central; criptomoeda; moeda virtual (Do ing. bitcoin, «id.», de bit, «bit» +coin, «moeda»)

bite-bite n.m. ORNITOLOGIA ave pernalta da família dos Caradriídeos,
undo ovisapa, pl., «id.»)
umbundo
também conhecida por areeiro, bique-bique, fradinho, grim-grim,
bissecção
ção n.f. divisão em duas partes iguais (De bi-+secção)
etc. (De orig. onom.)
bissectar a grafia mais usada é bissetar
bissector ver novaa grafia bissetor
bitmap n.m. INFORMÁTICA representação de uma imagem na memória do computador através de um conjunto de bits, em que cada
bissectriz ver nova grafia
fia bissetriz
bit corresponde a um píxel; mapa de bits (Do ing. bitmap, «id.»)
bissecular adj.2g. que tem doiss séculos (De bi-+s
bi-+secular)
bissel n.m. dispositivo adaptado à dianteira das locomotivas para bitocles elem. expr. nicles de ~ coisa nenhuma
lhes facilitar o movimento (Do fr. bissel, «id.», de Bissel, antr., nome bitola n.f. 1 valor de referência; medida-padrão; modelo 2 norma
bissemanal adj.2g. 1 que se realiza, publica ou sucede duas vezes
por semana 2 que acontece a cada duas semanas (De bi-+semanal)
bissemanário n.m. periódico que se publica duas vezes por
semana (De bi-+semanário)
bisseriado adj. disposto em duas séries (De bi-+seriado)

de conduta; princípio; regra 3 dimensão fixa ou padronizada de
um material 4 distância entre os trilhos de uma via-férrea 5 NÁUTICA
grossura de um cabo (nos cabos metálicos considera-se o diâmetro
e nos cabos de fibra o perímetro) 6 CINEMA medida padronizada da
largura de um filme 7 ⌈fig.⌋ nível (intelectual, social, económico,
etc.); craveira 8 ⌈fig.⌋ inteligência; capacidade; medir tudo pela

bizarro+-aço)

bizarrear v.intr. 1 proceder com bizarria 2 jactar-se; bazofiar

(De

bizarro+-ear)

bizarria n.f.
DEDLP-16

do inventor)

(De

bívio+-ário)
bívio n.m. 1 ponto dee junção de dois caminhos 2 ZOOLOGIA re
região

bisturi n.m. 1 instrumento cortante utilizado em cirurgia; escalpelo
bit n.m.

1 esquisito; excêntrico; insólito 2 gentil; generoso
3 nobre; valente 4 arrogante; fanfarrão (Do vasc. bizarra, «barba
cerrada», pelo cast. bizarro, «valente»)
biznesse n.m. ⌈Angola, Moçambique⌋ negócio (Do ing. business, «id.»)
blackout n.m. 1 ELETRICIDADE falha no fornecimento de energia elétrica; corte de energia; apagão 2 MILITAR extinção de luzes durante
bombardeamentos aéreos em tempo de guerra 3 ⌈fig.⌋ silêncio;

~ informativo recusa de transmissão de informações
maçõe aos meios de
maçõ
comunicação social por uma determinada entid
ent
entidade, bloqueio
informativo (Do ing. blackout, «id.»)
blague n.f. piada; gracejo; dito espirituoso (Do neerl.
eerl. blage
blagen, «exagerar; inchar», pelo fr. blague, «mentirola»)

blandícia n.f. 1 carícia 2 lisonja (Do lat. blanditĭa-,
ditĭa-, «id.»)
blandiciar
ar v.tr. acarici
acariciar; afagar; amimar (De
e blandícia+blandícia+-ar)
blandície
cie n.f. ⇒ blandíc
blandícia
blandicioso
cios /ô/ adj. 1 qque faz blandícias
cias 2 caricioso;
icioso; meigo
mei
3 lisonjeiro
eiro (D
(De blandícia+
ia+-o
-oso)

meigas»)
«que tem palavras m

blanqueta

/ê/

n.f. ⌈Moçambique⌋

cobertor;
cobertor manta (Do ing. blanket,

««id.»)

blasfemação
b
ação

n.f. 1 ato de
e blasf
blasfemar 2 blas
blasfémia (Do lat.
blasphematiōne-, «id.»)
blasfemador adj.,n.m.
blas
dj.,n.m. que ou aquele que b
blasfema (Do lat.
blasphem
blasphematōre-,
«id.»))
blasfemar
b
lasfema v.intr. 1 proferir
roferir blasfémias 2 praguejar ■ v.tr. ultrajar
ias; in
ar; injuriar (Do lat. bl
com blasf
blasfémias;
insultar;
blasphemāre, «id.»)
blasfematório
blas
tório adj. que
qu contém
ém blasfém
blasfémias (De blasfemar+-tório)
blasfémia
blasf
ia n.f. 1 toda a pal
palavra ou atitude injuriosa contra uma
divin de ou rel
divindade
religião 2 atribuição de defeitos a Deus ou negação
de qualquer
quer dos Seus atributos
butos 3 dit
dito insultuoso; ofensa 4 calúnia;
d
difamação 5 praga (Do gr.
g blasphemía,
lasph
«palavra de mau agoiro»,
asphemĭa-, «palavra ultrajante»)
u
pelo lat. blasphemĭa-,
blasfemo
o /ê/ adj. 1 que diz oou contém blasfémias 2 ultrajante
■ n.m. o que
ue diz blasfémias; blasfemador
bla
(Do gr. blásphemos, «que
pron
pronuncia palavras de mau agoiro», pelo lat. blasphēmu-, «que
ultr
ultraja»)

bivaque n.m. 1 MILITAR modalidade de estacionamento
mento de tropas
tro
blasonador adj.,n.m. qu
blasonado
que ou aquele que se vangloria; fanfarrão
em que estas se alojam em tendas
da de campanha ou abrigos
gos im
improo-

bife grelhado; peça de carne para bife

«id.»)
((Do ing.
ng. beefsteak,
bee
«id

bistorta n.f.

bizarro adj.

blandífluo
nd fluo adj. que desl
desliza brandamente
mente (D
(Do lat. blandiﬂŭu-,
bituca n.f. ⌈Brasil⌋ beata; prisca
biunívoco adj. MATEMÁTICA diz-se da relação de correspondência em «id.»)
blandíloquo adj
adj. de voz branda e suave (Do lat. blan
blandilŏquu-,
que a um elemento de um primeiro conjunto corresponde um bland

-i-+-dade)

extinção
lento, da família dos Bovídeos, atualmente em vias dee extinção,
que tem chifres curtos e se caracteriza por uma elevação na parte
anterior do dorso, coberta de longos pelos;
os; bisão (Do lat. bisonte-,
onte-,

bispado n.m.

«conhecedor», pelo cast. vitola, «bitola»)
bitolar v.tr. 1 medir com bitola 2 ⌈Brasil⌋ ⌈fig.⌋ ter ideias rígidas ou
antiquadas (De bitola+-ar)
bitonal adj.2g. 1 da bitonalidade 2 referente à bitonalidade (De
bi-+tonal)

bissetriz n.f. GEOMETRIA semirreta que, partindo do vértice de um

bisonte n.m. ZOOLOGIA mamífero selvagem, ruminante, muito
uito co
corpu-

do it. bisogno, «necessidade»)

mesma ~ não distinguir entre o bom e o mau (Do angl.-sax. wittot,

(Do lat. bis, «em dois»
+sectu-, «cortado», part. pass. de secāre, «cortar» +-ar) ACORDO ORTOGRÁFICO também se pode escrever bissectar
bissetor adj.,n.m. que ou aquele que bisseta (Do lat. bis, «em dois»
+sectōre-, «o que corta»)

dua sílabas; dissílabo
tem duas
ssílabo (D
(Do lat. bissyllăbu-,
b «id.»)
1 substância
ia semelhante ao linho,
lin
empregada pelos
ant os n
abrico de tecidos preciosos 2 ZZOOLOGIA conjunto de filaantigos
no fabrico
mentos existentes
que servem para
men
stente em aalguns lamelibrânquios,
amelibrân
fixar estes moluscos
os (Do gr. býssos, «linho da Índia», pelo lat. byssu-,

blastomicose

1 qualidade do que é bizarro 2 ação de quem é
bizarro 3 excentricidade; esquisitice 4 fanfarronice; bazófia
5 ostentação; vaidade 6 bravura; valentia (De bizarro+-ia)
bizarrice n.f. ⇒ bizarria (De bizarro+-ice)

(De
( blasonar+
asonar -dor)

blasonar v.tr. HERÁLDICA
RÁLDICA ⇒ brasonar v.tr. ■ v.tr.,intr. mostrar (algo) com

alarde; vangloriar-se (de); armar-se (de) (Do fr. blasonner, «decifrar

u explicar brasões»
ou
brasões»)
1 ação ou qualidade do que blasona; armanço
2 heráldica (De blasonar+-aria)
blastema /ê/ n.m. 1 BIOLOGIA invólucro membranoso do embrião
2 BIOLOGIA massa de substâncias amorfas que se notam num tecido
(Do gr. blástema, «germe; rebento»)
blasto
la
n.m. 1 CITOLOGIA qualquer célula indiferenciada, nomeadamente as que darão origem às células sanguíneas 2 BOTÂNICA parte
ment
do embrião
em
que se desenvolve por efeito da germinação (Do gr.
blastós,
blastó «gérmen»)

blasonaria
onaria n.f.

blasto- elemento de formação de palavras que exprime a ideia de
blas
gérmen, germinação, botão (Do gr. blastós, «gérmen; botão»)

blastocele n.f. BIOLOGIA cavidade do embrião na fase de blástula;
cavidade de segmentação (Do gr. blastós, «gérmen; botão» +koĩlon,
«côncavo; concavidade»)

blastocélio n.m. ⇒ blastocele
blastoderma n.m. BIOLOGIA parede do blastocélio, na blástula

(Do

gr. blastós, «rebento; gérmen» +dérma, «pele»)

blastoderme n.f. ⇒ blastoderma
blastogénese n.f. BIOLOGIA formação da forma embrionária inicial
(blástula) como consequência da fragmentação do ovo (De blasto+génese)

blastoides n.m.pl. PALEONTOLOGIA classe de equinodermes desaparecidos, fixos, cujo cálice tinha a forma de um botão de rosa e que
viveram do Ordovícico ao Pérmico (Do gr. blastós, «gérmen; botão»
+eĩdos, «forma»)

blastóides ver nova grafia blastoides
blastómero n.m. ZOOLOGIA cada uma das primeiras células provenientes da segmentação do ovo animal (Do gr. blastós, «gérmen»
+méros, «parte»)

blastomicete n.m.

BIOLOGIA fungo cuja reprodução se faz por
germinação (Do gr. blastós, «germe; botão»+mýkes, -etos, «fungo»)
blastomicose n.f. MEDICINA doença provocada por um blastomicete (Do gr. blasto-+micose)

B

