
Ajuda
Categoria
adj. adjetivo
adv. advérbio
art. def. artigo definido
art. indef. artigo indefinido
conj. conjunção
dem. demonstrativo
interj. interjeição
loc. adv. locução adverbial

Expressão com função adverbial, tipicamente iniciada por uma
preposição, que pode comutar com um advérbio simples: de novo, com
certeza, a sério, etc..

loc. conj. locução conjuncional
Expressão com função conjuncional, tipicamente terminada por que, que
pode comutar com uma conjunção simples: logo que, assim que, etc.

loc. prep locução preposicional
Expressão com função preposicional, tipicamente terminada por de, que
em alguns casos pode comutar com uma preposição simples: debaixo de;
defronte de; dentro de, etc.

n. nome (substantivo)
num. card. numeral cardinal
num. frac. numeral fracionário
num.ord. numeral ordinal
particip. particípio
particip.
pass. particípio passivo

Forma só usada na passiva
poss. possessivo
prep. preposição
pron. int. pronome interrogativo
pron. pess. pronome pessoal
pron. rel. pronome relativo
quant. quantificador
v. verbo
v. pron. verbo pronominal

O pronome é não reflexo, i.e., não significa "a si próprio": arrepender-se
género e
número
f. feminino
m. masculino
m./f. uniforme

Que tem forma igual no masculino e no feminino, exemplo: triste,
estudante.

nt. neutro
sing. singular
pl. plural
inv. invariável
grau
comp. comparativo
sup. superlativo
caso
nom. nominativo
gen. genitivo
dat. dativo
ac. acusativo
loc. locativo
inst. instrumental
forma
contr. contração
aspetos



semânticos
perf. perfetivo
imp. imperfetivo
fig. figurado
registo
tec. técnico
calão calão

Expressão com carácter informal, e tipicamente sujeito a modas, usada
por um determinado grupo social. Implica familiariedade com o
significado de determinada expressão; é inapropriado para situações de
comunicação formais ou que envolvam pessoas de alto estatuto social
(ex.: presidente da República, juiz); substitui expressões existentes no
registo não marcado, ex.: fixe! (em vez de ótimo!) ou bué (em vez de
muito).

pej. pejorativo
Expressão com carga negativa

gross. grosseiro
Expressão que tem carga obscena ou tabu; inclui as expressões
socialmente inconvenientes e outras expressões consideradas rudes num
registo não marcado.

col. coloquial
Expressão própria do registo oral informal, não necessariamente calão
nem grosseiro: ver por perceber ou compreender "Não estou a ver o que
podes fazer com isso".

equivalência
entre as
línguas
Ø não existe

a palavra não existe na língua alvo
outros
PT Português
SK Eslovaco
graf. ant. grafia do Português Europeu de acordo com o antigo acordo ortográfico
graf. dupla grafia dupla
domínios de
especialidade
anat. anatomia
astrol. astrologia
biol. biologia
cine. cinema
cul. culinária
desp. desporto
dir. direito
econ. economia
fís. física
fot. fotografia
geog. geografia
geom. geometria
inform. informática
ling. linguística
lit. literatura
mat. matemática
mec. mecânica
med. medicina
meteor. meteorologia
mil. militar
mús. música
náut. náutica
polít. política
quím. química
relig. religião
teat. teatro



tip. tipografia


