Jogo 1

braço
(bra.ço)
sm.

antebraço
(an.te.bra.ço)

1. Anat. Cada um dos dois membros
superiores do ser humano ou de
quadrúmano, que se estende do
ombro à mão ou, em sentido mais
restrito, do ombro ao cotovelo (...)

sm.

fazer
(fa.zer)

refazer
(re.fa.zer)

v.

v.

1. Criar, elaborar, produzir; dar
existência a alguma coisa [td. : Fazer
um filme/um vestido/um penteado] [tdi.
+ para : Fez um projeto para o governo
do Estado: Fez um arranjo de flores
para a mãe]

1. Fazer de novo: Precisava refazer os
cálculos.

2. Construir, fabricar, manufaturar [td.
: O engenheiro fez a torre da igreja]
(...)

1. Anat. Parte do braço entre o pulso
e o cotovelo
[F.: a
 nte- + braço.]

2. Trazer de volta ao estado original;
REORGANIZAR; RESTAURAR: É preciso
refazer o barco, em todos os detalhes.
(...)
[F.: re- + fazer. Hom./Par.: refez
(3ap.s.)/ refez (a.2g.).]

biótico
(bi.ó. ti.co)

antibiótico
(an.ti.bi.ó.ti.co)

a.

a.

1. Biol. Ecol. Ref. à vida ou ao
conjunto de seres vivos de uma área:
os componentes bióticosde um
ecossistema [ Antôn.: abiótico. ]

1. Farm. Diz-se de substância que
impede o desenvolvimento de
microrganismos ou é capaz de
destruí-los. (...)

2. Causado ou induzido pelos seres
vivos

sm.
4. Med. Medicamento antibiótico (1)
produzido por seres vivos ou por
síntese
[F.: a
 nt(i)- + biótico]

[F.: Do gr. biotikós, é, ón, pelo fr.
biotique.]

grande
(gran.de)

grandalhão
(gran.da.lhão)

a2g.

a.

1. Que tem dimensões avantajadas
(grande réptil; nariz grande) [ Antôn.:
pequeno. ]

1. Exageradamente alto, grande.

2. Amplo, extenso, vasto (grandes
planícies)

sm.
2. Pessoa muito alta, grande.
[Pl.: -lhões.]
[F.: g
 rande + -alhão. Sin. ger.: grandão.]

rio
(ri:o)
sm.
1. Curso natural de água doce:
Acampamos na beira de um rio.

riacho
(ri.a.cho)
sm.
1. Rio pequeno; REGATO; RIBEIRO

2. Fig. Grande quantidade de água:
um rio de lágrimas. (...)

[Dim. irreg. de r io.]
[F.: r io + -acho]

manhã
(ma. n
 hã)

amanhecer
(a.ma.nhe.cer)

sf.

v.

1. Período entre o nascer do Sol e o
meio-dia

1. Surgir a manhã; nascer o dia [int. :
Amanhecia quando chegaram ao lago.]
(...)

2. A alvorada, o amanhecer (...)

[V. unipessoal nas acps. 1 e 2]
[F.: a
  -2 + m
 anhã + -ecer.]

Jogo 2 - Matemática das palavras

1.

beija

flor

azul

marinho

gira

sol

manga

rosa

em

boa

hora

segunda

feira

passa

tempo

chapéu

de

sol

porco

espinho

Desafio! As palavras abaixo foram formadas a partir da junção de duas ou
mais palavras. Pense e complete os espaços com as palavras que teriam

sido usadas para formá-las.
a.

beija-flor: ________________ + ___________________

b.

girassol: _________________ + ___________________

c.

embora: ___________+ ___________ + ____________

Todos os verbetes estão disponíveis em <www.aulete.com.br>; acesso em 7 set.
2018.

