
GLOSSÁRIO: 

1. a.pó.lo.go 

ɐˈpɔluɡu 

nome masculino 

ensinamento moral sob a forma de um conto em que figuram e falam animais e até 

entes inanimados. 

Do grego apólogos, «narração», pelo latim apolŏgu-, «idem» 

(apólogo in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. 

[consult. 2018-11-06 12:34:01]. Disponível na Internet: 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/apólogo) 

2. a.pó.lo.go 

''Apólogo é uma narrativa que busca ilustrar lições de  sabedoria  ou ética, através do 

uso de personalidades de índole diversa, imaginárias ou reais, com personagens 

inanimados.É comumente confundido com a fábula, que é focada nas relações que 

envolvem coisas e animais, e com a parábola, que se centra nas histórias somente 

entre homens e comumente possui cunho religioso. 

 

Características do apólogo: 

Geralmente são escritos em prosa. 

Narram feitos similares aos da vida real. 

O enredo tem grande força imaginativa. 

Buscam a perfeição interior, elevados princípios, um ideal nobre, a reflexão 

transcendente. 

Encerram conteúdo moralizante ou didático. 

Tem como personagens objetos que adquirem características humanas.'' 
( http://www.dicionarioinformal.com.br/ - Consulta em 06/11/2018). 

 

3. vértice: 

subst. m. 

1. ponto onde duas linhas se encontram: o vértice do triângulo. 
(https://www.lexico.pt/vertice/ - consulta em 06/11/2018). 

   

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/ap
http://www.dicionarioinformal.com.br/
https://www.lexico.pt/vertice/


4. dervis:  

der.visdɛrˈviʃ 

plural: dervises 

nome masculino 

RELIGIÃO membro de uma das várias ordens religiosas muçulmanas, algumas das 

quais se destacam pela prática de rituais extáticos (como danças rodopiantes, 

cânticos, etc.), geralmente comprometido com votos de pobreza e humildade; dervixe 

Do persa darwich, «pobre; frade mendicante», pelo francês derviche, «idem». 

(dervis in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. 

[consult. 2018-11-01 14:39:13]. Disponível na Internet: 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/dervis). 

5. daroês: 

da.ro.ês 

dɐˈrweʃ 

nome masculino 

RELIGIÃO religioso muçulmano pertencente a uma ordem que faz voto de pobreza, 

humildade ou castidade. 
(daroês in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. 

[consult. 2018-11-06 12:28:09]. Disponível na Internet: 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/daroês). 

6. pensar:  

Tratar com cuidado: 

5 cuidar, olhar, zelar, tratar, atender, curar, sarar.Exemplo: É necessário pensar os 
feridos. 
(https://www.sinonimos.com.br/pensar/ - Consulta em 06/11/2018). 

7.  estacar:  
6 empacar, hesitar, parar, travar. 
(https://www.sinonimos.com.br/pensar/ - Consulta em 16/11/2018). 

8. arremeter: 
1  Lançar-se ou atacar com ímpeto. [tr. + contra, sobre: A multidão, enfurecida, 
arremeteu contra os soldados: " 
http://www.aulete.com.br/arremeter - Consulta em 16/11/2018). 

9. contenda: 
2 luta, combate, guerra, batalha, duelo, peleja, pugna, confronto, hostilidade, lide. 
(https://www.sinonimos.com.br/pensar/ - Consulta em 16/11/2018). 
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