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abalançar-se a  —  atrever-se  a,  ar-
riscar-se a.

Ex.:	 O	António	abalançou-se	a	fazer	
o	trabalho	que	 lhe	pediram.

abalar de — partir de.
Ex.:	 Nós	 abalámos	 do	 Alentejo	 às	

quatro	horas.

abalar para — partir para.
Ex.:	 Abalámos	para	Lisboa	de	manhã	

cedo.

abalizar-se em — distinguir-se em.
Ex.:	 Desde	 muito	 jovem,	 Vianna	 da	

Mota	abalizou-se	na	música,	no-
meadamente	no	piano.

abalroar com — chocar com.
Ex.:	 O	 navio	 abalroou	 com	 um	 pe-

queno	barco	de	pescadores.

abanar-se com  —  agitar  o  ar  com 
abano.

Ex.:	 Fazia	 calor	 e	 as	 senhoras	 aba-
navam-se	com	leques.

abancar a — sentar-se à mesa ou a 
uma banca.

Ex.:	 Os	jovens	abancaram	a	uma	das	
mesas	até	de	madrugada.

abancar em  —  ficar  em,  sentar-se 
em.

Ex.:	 Abancámos	todo	o	dia	em	casa	
da	Conceição.

abandonar-se a  —  1 entregar-se  a, 
2 deixar-se arrastar por.

Ex.:	 1	 Abandonava-se	 à	 doença	 e	
não	 se	 esforçava	 por	 melhorar.	
2	Quando	 era	 jovem,	 ele	 aban-
donava-se	a	todo	o	tipo	de	vida	
boémia.

abarbatar-se com —  apoderar-se 
de,  furtar.

Ex.:	 Abarbatou-se	com	o	dinheiro	da	
empresa	 e	 fugiu	 para	 o	 estran-
geiro.

abarracar em — acampar em.
Ex.:	 Abarracámos	numa	praia	deser-

ta.

abarrotar de  —  estar  muito  cheio 
de.

Ex.:	 O	cesto	abarrotava	de	fruta;	não	
cabia	mais	nada.

abarrotar-se de  —  empanturrar-se 
de, encher-se de.

Ex.:	 As	 crianças	 abarrotaram-se	 de	
chocolates.

abastar a — ser suficiente para.
Ex.:	 O	pouco	que	tinha	não	abastava	

às	despesas	diárias.

abastar-se com — contentar-se.
Ex.:	 Abastava-se	com	a	vida	de	pas-

tor,	 falando	 com	 as	 suas	 ove-
lhas.

A
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abastecer(-se) de — prover(-se) de, 
fornecer(-se) de.

Ex.:	 Fomos	 ao	 supermercado	 e	
abastecemo-nos	de	queijo	antes	
de	partirmos	para	férias.	

	 O	 ministro	 abasteceu	 de	 com-
putadores,	 todos	os	gabinetes.

abater(-se) sobre  —  1  cair  sobre, 
atingir,  2 fustigar.

Ex.:	 1	O	teto	da	sala	abateu	sobre	as	
pessoas	 que	 se	 encontravam	 lá	
dentro.	 2	Uma	 forte	 tempestade	
abateu-se	 sobre	 a	 região	 do	
Douro,	destruindo	muitas	vinhas.

abdicar de —  1 desistir de,  2 renun-
ciar voluntariamente a.

Ex.:	 1 Não	 quero	 abdicar	 dos	 meus	
direitos.	2 O	monarca	abdicou	do	
trono,	cedendo-o	ao	seu	irmão.

abeirar-se de  —chegar-se  a,  apro-
ximar-se de.

Ex.:	 Abeirou-se	 do	 precipício	 e	 re-
cuou	imediatamente,	assustado.

abespinhar-se com alg. — irritar-se 
com alg., zangar-se com alg.

Ex.:	 Abespinhou-se	com	os	colegas	
por	uma	questão	de	pouca	 im-
portância.

abicar a — aproximar-se de.
Ex.:	 O	barco	abicou	ao	cais.

abichar-se com — governar-se com.
Ex.:	 Abichou-se	com	o	primeiro	pré-

mio	da	 lotaria.

abnegar de — renunciar voluntaria-
mente a.

Ex.:	 Abnegou	 de	 si	 própria	 e	 dedi-
cou-se	às	missões	religiosas.

aborrecer  alg.  com  —  maçar  alg. 
com.

Ex.:	 O	 senhor	 Santos	 aborrecia	 o	
filho	 com	 frequentes	 repreen-
sões.

aborrecer-se com  —  amuar  com, 
incomodar-se com.

Ex.:	 Estou	 triste,	 aborreci-me	 com	
o	 meu	 namorado;	 aborreci-me	
com	o	que	ele	me	disse.

aborrecer-se de  —  1 cansar-se  de, 
2 enfastiar-se de.

Ex.:	 1	Aborreci-me	 de	 ver	 televisão	
todas	 as	 noites.	 2	Aborreci-me	
da	 minha	 empregada.	 Jacinto	
aborrecia-se	da	vida	agitada	da	
cidade.

abotoar-se com  (fig.)  —  usar  em 
proveito  próprio,  aproveitar  de 
modo pouco honesto.

Ex.:	 Ele	 abotoou-se	 com	 o	 dinheiro	
da	tia.

abraçar-se a  alg.  —  envolver  com 
os braços.

Ex.:	 Abraçou-se	a	ela	antes	de	partir.

abrigar  alg.  em  —  dar  abrigo  ou 
proteção em, acolher alg. em.

Ex.:	 Abriguei-o	 em	 minha	 casa	 en-
quanto	ele	estava	doente.

abrigar-se de  —  proteger-se  de, 
defender-se de.

Ex.:	 O	 João	 abrigou-se	 da	 chuva	 e	
do	vento.

abrigar-se em  —  o  m.q.  recolher-
-se em.

Ex.:	 Abrigaram-se	numa	velha	caba-
na	de	 lenhadores.

abrir com  —  iniciar-se,  começar 
com.

Ex.:	 O	ano	abriu	com	negras	perspe-
tivas.
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abrir para — ter passagem para ou-
tro  local mais amplo, dar para.

Ex.:	 O	salão	abria	para	um	lindo	jar-
dim.

abrir-se com — revelar algo a alg., 
contar segredos a alg.

Ex.:	 Durante	o	jantar	a	Teresa	abriu-	
-se	com	a	mãe.

absolver de — ilibar de culpa, con-
siderar  inocente.

Ex.:	 O	réu	foi	absolvido	da	acusação	
que	 lhe	faziam.

absorver-se em  —  concentrar-se 
em.

Ex.:	 O	escritor	absorve-se	totalmente	
no	romance	que	anda	a	escrever.

abster-se de — evitar, privar-se de.
Ex.:	 Abstenho-me	de	dar	opinião	so-

bre	esse	assunto.	
	 Durante	algum	tempo,	absteve-	

-se	do	álcool.

abstrair-se de  —  não  pensar  em, 
alhear-se de.

Ex.:	 O	trabalho	ajudava-a	a	abstrair-	
-se	 dos	 seus	 problemas	 pes-
soais.

abundar em  —  ter  grande  quanti-
dade.

Ex.:	 O	 Alentejo	 abunda	 em	 cereais,	
sobretudo	em	trigo.

abusar de — fazer mau uso de, usar 
demasiado.

Ex.:	 Por	favor,	não	abuses	da	minha	
paciência!

acabar com — 1 consumir totalmen-
te, 2 fazer cessar, 3 terminar uma 
relação, 4 matar, destruir.

Ex.:	 1 Acabei	com	os	chocolates	em	
pouco	tempo.	 2 O	governo	aca-

bou	 com	 a	 corrupção.	 3 A	 Ana	
acabou	com	o	namorado.	 4	 Ele	
bateu-lhe	tanto	que	quase	aca-
bou	 com	 ela.	 O	 vinho	 acabou	
com	ele.

acabar de  —  indica  ação  recém-
-concluída.

Ex.:	 O	avião	acaba	de	chegar.

acabar em  —  ter  um  desfecho,  ter 
um fim.

Ex.:	 O	 Paulo	 acabou	 em	 drogado.	
O	 casamento	 deles	 acabou	 em	
divórcio.

acabar por  —  tomar  uma  decisão 
final.

Ex.:	 Depois	de	tanto	pensar	no	assun-
to,	acabei	por	aceitar	o	convite.

acamaradar com — conviver com.
Ex.:	 Quando	 ele	 era	 jovem,	 acama-

radava	com	os	maiores	boémios	
da	cidade.

acantonar-se em  —  alojar-se  em, 
aquartelar-se em (tropas).

Ex.:	 As	tropas	acantonaram-se	numa	
aldeia	abandonada.

acarear com — confrontar com, pôr 
cara a cara.

Ex.:	 O	pintor	acareou	o	original	com	
a	 cópia.	 O	 juiz	 acareou	 o	 acu-
sado	 com	 as	 testemunhas	 de	
acusação.

acarear-se com alg. — manifestar-
-se cara a cara com alg.

Ex.:	 Acareou-se	 com	 a	 testemunha	
e,	 pelas	 contradições,	 concluiu	
que	era	testemunha	falsa.

acasalar com  —  juntar(-se)  para 
reprodução  (animal);  fazer  par 
com.
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Ex.:	 Um	 cavalo	 pode	 acasalar	 com	
uma	 burra.	 Essas	 meias	 não	
acasalam	uma	com	a	outra.

acautelar alg. de — prevenir alg. de.
Ex.:	 Acautelei	 a	 Manuela	 do	 perigo	

de	ter	aquele	cão	tão	agressivo.

acautelar-se com  —  precaver-se 
contra, usar de cautela com.

Ex.:	 Quando	 andares	 de	 autocarro,	
acautela-te	com	os	carteiristas.

acautelar-se de — proteger-se de.
Ex.:	 O	 Nuno	 acautelou-se	 do	 frio	

comprando	um	aquecedor.

aceder a — 1 anuir a, aceitar, 2 alcan-
çar,  ter acesso a.

Ex.:	 1 Ele	acedeu	a	dar	mais	dinhei-
ro	ao	filho.	Eu	acedi	 ao	pedido	
dele.	 2  O	 Joaquim	 acedeu	 ao	
cargo	 de	 administrador	 da	 em-
presa.

acenar com  —  1  fazer  movimento 
com cabeça ou mão; 2 prometer 
alg. c. a alg.

Ex.:	 1 Tinha	um	lenço	na	mão	e	ace-
nei-lhe	com	ele	antes	de	partir.		
2  O	 padrinho	 acenou-lhe	 com	
um	cargo	na	empresa	(fig.).

acercar-se de  —  aproximar-se  de, 
abeirar-se de.

Ex.:	 O	Esteves	acercou-se	do	amigo	
para	conversar	com	ele.

acertar com — o m.q. atinar com.
Ex.:	 A	 Ana	 não	 conseguia	 acertar	

com	o	buraco	da	fechadura.

acertar em  —  sair-se  bem  de  alg. 
tentativa.

Ex.:	 Jogou	pela	primeira	vez	e	acer-
tou	em	todos	os	números.	A	fle-
cha	acertou	no	alvo.	O	ministro	

acertou	 na	 escolha	 dos	 seus	
colaboradores.

acertar de — acontecer, calhar.
Ex.:	 Naquele	 momento	 inoportuno	

acertou	de	tocar	o	telefone.

achar de — ter opinião sobre.
Ex.:	 O	que	é	que	achas	da	 tua	pro-

fessora	de	Português?

achar-se com — receber apoio de.
Ex.:	 Durante	a	minha	convalescença,	

foi	com	a	Leonor	que	me	achei.

achar-se em — encontrar-se em.
Ex.:	Após	 alguns	 meses	 afastada,	

achei-me,	 finalmente,	 em	 paz.	
O	 professor	 acha-se	 em	 reu-
nião.

achegar-se a  —  encostar-se  a, 
aproximar-se de.

Ex.:	 As	 crianças	 achegaram-se	 à	
mãe	para	atravessarem	a	rua.

aclimar-se a  —  o  m.q.  aclimatar-
-se a.

aclimatar-se a  —  habituar-se  a, 
adaptar-se a um meio diferente.

Ex.:	 Foi	 fácil	 para	o	John	aclimatar-	
-se	a	Portugal.

acobertar-se com  —  defender-se 
com, usar como proteção.

Ex.:	 Acobertava-se	 com	 a	 sua	 ori-
gem	aristocrática	e	com	as	boas	
maneiras.	

açodar-se em — apressar-se em.
Ex.:	 Açodava-se	 na	 preparação	 do	

jantar.

acoimar de — acusar de.
Ex.:	 Acoimaram-no	 de	 mentiroso	 e	

hipócrita.
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acometer contra — atacar,  investir 
contra.

Ex.:	 A	 polícia	 de	 choque	 acometeu	
contra	os	estudantes.

acomodar-se a  —  adaptar-se  a, 
conformar-se com.

Ex.:	 Não	 consigo	 acomodar-me	
àquela	situação.

acomodar-se em  —  o  m.q.  alojar-
-se em, encontrar posição con-
fortável.

Ex.:	 O	 Pedro	 acomodou-se	 num	
pequeno	hotel.	A	Maria	acomo-
dou-se	 no	 sofá	 para	 ver	 televi-
são.

acompanhar com — 1 relacionar-se 
com, conviver com, associar-se 
a, 2 ser servido juntamente com.

Ex.:	 1 A	 filha	 do	 Jaime	 só	 gosta	 de	
acompanhar	(com)	rapazes	mais	
velhos	 que	 ela.	 2 Esse	 prato	 de	
peixe	acompanha	com	batata	e	
legumes.

aconchegar-se a — procurar prote-
ção de, encostar-se a.

Ex.:	 Aconchegaram-se	 um	 ao	 outro	
para	não	sentirem	o	frio.

aconselhar alg. a  —  sugerir  alg.  c. 
a alg.

Ex.:	 Aconselhei-a	a	não	sair	de	casa.

aconselhar-se com  alg.  —  pedir 
conselho a.

Ex.:	 Aconselhei-me	 com	 a	 minha	
avó,	 que	 é	 uma	 mulher	 inteli-
gente	e	sensata.

acontecer com — ocorrer em.
Ex.:	 É	uma	cultura	 resultante	da	 fu-

são	 de	 outras	 culturas,	 como	
acontece	 com	 a	 cultura	 brasi-
leira.

acoplar com — unir  (circuitos, mo-
tores, peças).

Ex.:	 Acoplámos	uma	parte	do	circui-
to	elétrico	com	a	outra	parte.

acordar em  —  fazer  acordo  relati-
vo a.

Ex.:	 Ambos	acordaram	no	preço	da	
casa.

acordar para  (fig.)  —  o  m.q.  des-
pertar para.

Ex.:	 Só	aos	trinta	anos	acordou	para	
a	política.

acorrentar a  —  amarrar  a,  subju-
gar a.

Ex.:	 Acorrentei	 a	bicicleta	ao	poste.	
Vivia	acorrentada	aos	preconcei-
tos	dos	pais	 (fig.).

acorrer a — acudir apressadamente 
a, atender a, ajudar.

Ex.:	 O	 médico	 acorreu	 ao	 local	 do	
acidente.	

	 Não	havia	meios	para	acorrer	a	
todos	os	feridos.

acorrer em — acudir,  ir em socorro 
de alg.

Ex.:	 O	 médico	 acorreu	 em	 socorro	
dos	feridos.

acostar a — encostar a.
Ex.:	 O	barco	acostou	ao	cais	ao	fim	

da	tarde.

acostar-se a — basear-se em.
Ex.:	 Acostámo-nos	à	origem	do	vo-

cábulo.

acostumar-se a  —  habituar-se  a, 
adquirir hábito ou costume de.

Ex.:	 Acostumei-me	 a	 ler	 antes	 de	
dormir.

acreditar em — 1 dar crédito a, 2 crer 
em.
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Ex.:	 1  Era	 um	 mentiroso,	 por	 isso	
ninguém	 acreditava	 nele.	 2  Os	
católicos	acreditam	em	Deus.

acrescentar alg.	c. a — o m.q. jun-
tar alg. c. a.

Ex.:	 Acrescentámos	 mais	 água	 ao	
concentrado	de	sumo	de	laranja.

acrescer a — juntar-se a, aumentar.
Ex.:	 Os	 bens	 da	 Joana	 acresceram	

aos	do	marido,	pelo	casamento.

acudir a — socorrer.
Ex.:	 A	Maria	acudiu	ao	filho	que	es-

tava	com	problemas.

acudir com — tentar ajudar com.
Ex.:	 Acudi-lhe	 com	 algum	 dinheiro	

para	a	libertar	daquela	situação.

acudir em — prestar auxílio.
Ex.:	 As	enfermeiras	acudiram	em	so-

corro	da	doente.

acudir por — tomar a defesa de.
Ex.:	 Durante	 a	 discussão	 eu	 acudi	

pelo	meu	 irmão.

acumular-se de — encher-se de.
Ex.:	 A	 rua	 acumulou-se	 de	 pessoas	

que	queriam	ver	o	presidente.

acusar alg. de — culpar alg. de.
Ex.:	 O	pai	acusou-o	de	mentiroso.

adaptar-se a  —  ambientar-se  a, 
ajustar-se a.

Ex.:	 Alguns	 estrangeiros	 adaptam-	
-se	ao	modo	de	vida	português	
muito	facilmente.

adensar-se de — encher-se de.
Ex.:	 O	 ar	 adensava-se	 de	 fumo	 da	

refinaria.

adequar-se a — corresponder a, ser 
apropriado a, adaptar-se a.

Ex.:	 Este	exemplo	adequa-se	perfei-
tamente	ao	contexto.

	 Aquele	 trabalho	 adequava-se	 à	
sua	personalidade.

adereçar com  —  ornamentar  com, 
ornar com.

Ex.:	 Aderecei	 o	 texto	 com	 algumas	
figuras	de	estilo.

aderir a — ligar-se a, associar-se a.
Ex.:	 Aderimos	às	ideias	do	movimen-

to	ecológico.

adestrar para — exercitar para.
Ex.:	 Adestraram	os	cães	para	a	caça	

às	raposas.

adiantar-se a — antecipar-se a.
Ex.:	 O	meu	pai	adiantou-se	a	mim	e	

comprou-me	o	bilhete.

adiantar-se em — exceder-se em.
Ex.:	 Ela	adiantou-se	nos	comentários	

que	fez	sobre	o	sucedido.

adiar para  —  transferir  para  outro 
dia.

Ex.:	 Adiaram	 o	 jogo	 para	 a	 semana	
seguinte.

adicionar alg.	c. a — juntar a, acres-
centar a.

Ex.:	 Habitualmente	adicionamos	açú-
car	ao	café.

aditar a — adicionar a,  juntar a.
Ex.:	 O	 advogado	 aditou	 mais	 umas	

cláusulas	ao	contrato.

adjudicar a — atribuir a (geralmente 
por concurso público).

Ex.:	 O	Governo	adjudicou	a	obra	da	
Ponte	 Vasco	 da	 Gama	 a	 uma	
empresa	estrangeira.

admirar  alg.  por  —  maravilhar-se 
com alg., sentir respeito por alg.
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Ex.:	 Admiro	Madre	Teresa	de	Calcutá	
pela	sua	 imensa	generosidade.

admirar-se com/de  —  espantar-se 
com, surpreender-se com.

Ex.:	 Admirei-me	com	a/da	sua	cora-
gem.

admirar-se de/por  —  ficar  surpre-
endido com algum facto.

Ex.:	 A	Helena	admirou-se	de/por	sa-
ber	que	a	amiga	foi	viver	para	a	
Finlândia.

admitir alg. a — aceitar alg. para.
Ex.:	 O	empresário	 admitiu-a	 ao	 ser-

viço	da	sua	empresa.

admitir alg.	c. a alg. — tolerar alg. c., 
permitir alg. c. a alg.

Ex.:	 Não	admito	falta	de	respeito	aos	
meus	alunos.

admitir alg. em — incluir alg. em.
Ex.:	 Admitiram-na	no	curso	de	nível	

avançado.

admoestar a — avisar, aconselhar a.
Ex.:	 Admoestei-o	 a	 usar	 outro	 tipo	

de	 linguagem	 quando	 falasse	
comigo.

admoestar de  —  advertir  de,  cha-
mar a atenção para.

Ex.:	 O	 chefe	 admoestou-a	 do	 seu	
frequente	absentismo.

adoçar alg.	c. com — juntar doce.
Ex.:	 Ele	adoça	o	café	com	sacarina.

adocicar  com  —  o  m.q.  adoçar 
com.

adoecer com — ficar doente com.
Ex.:	 Adoeceram	com	gripe.

adoecer de — ficar doente por cau-
sa de.

Ex.:	 Ela	adoeceu	de	cansaço	por	ex-
cesso	de	trabalho.

adormecer sobre  (um  assunto)  — 
não prestar atenção, desinteres-
sar-se de.

Ex.:	 O	 ministro	 adormeceu	 sobre	 o	
assunto	e	o	caso	caiu	no	esque-
cimento	(fig.).

adornar(-se) com/de  —  o  m.q. 
enfeitar(-se) com.

adquirir alg.	c. por — o m.q. com-
prar alg. c. por.

adubar com/de — condimentar com 
(alimentos), enriquecer com (solo).

Ex.:	 Adubaram	o	caldo	com/de	aça-
frão	e	cravinho	da	índia.	Aduba-
ram	o	solo	com	estrume	de	vaca.

advertir alg. de — chamar a atenção 
de alg. para, avisar.

Ex.:	 O	Francisco	advertiu	a	secretária	
da	gravidade	da	situação.

advir a — acrescer a, aumentar.
Ex.:	 A	doença	súbita	da	mãe	advém	

aos	outros	problemas	da	família.

advir de — resultar de.
Ex.:	 Aquela	 atitude	 descontrolada	

adveio	 do	 facto	 de	 ela	 estar	
deprimida	e	triste.

afadigar-se a/em  (+  infin.) — esfor-
çar-se por.

Ex.:	 Todos	se	afadigavam	a/em	pre-
parar	a	sala	para	a	festa.

afadigar-se com — cansar-se com.
Ex.:	 Afadigava-se	com	a	preparação	

meticulosa	das	aulas.

afanar-se em — atarefar-se em.
Ex.:	 Afanaram-se	em	preparar	o	teatro	

para	a	representação	da	peça.
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afanar-se por — cansar-se, esgotar-
-se por.

Ex.:	 Afanava-se	por	ganhar	mais,	fa-
zendo	horas	extraordinárias.

afastar alg. ou alg.	c. de — distan-
ciar alg. ou alg. c. de.

Ex.:	 Os	 pais	 tentaram	 afastá-lo	 das	
más	companhias.	

	 Afastei	a	cadeira	da	parede.

afastar alg.	c. para — desviar alg. c. 
para.

Ex.:	 Afastámos	a	mesa	para	o	canto	
da	sala.

afastar-se de — distanciar-se de.
Ex.:	 Afastei-me	 dos	 meus	 amigos	

para	 poder	 refletir	 sobre	 os	
meus	problemas.

afazer-se a — habituar-se a.
Ex.:	 Teve	de	afazer-se	à	ideia	de	que	

precisava	de	 trabalhar	para	po-
der	continuar	os	estudos.

afeiçoar-se a — criar afeição a, criar 
amizade a.

Ex.:	 Ao	 longo	dos	anos	afeiçoou-se	
muito	à	empregada.

aferir por — avaliar por.
Ex.:	 A	amizade	não	se	afere	por	pa-

lavras,	mas	sim	por	atos.

aferrar-se a  —  fixar-se  ou  apegar-
-se a.

Ex.:	 Aferrou-se	 àquela	 ideia	 e	 não	
desistia.	 Tentavam	 aferrar-se	 à	
vida	 num	 esforço	 desesperado	
de	salvação.	 	

aferrolhar(-se) em — fechar(-se) em.
Ex.:	 O	 pai	 aferrolhava-a	 em	 casa,	

longe	da	vista	de	todos.	Aferro-
lhou-se	 num	 convento	 e	 de	 lá	
não	saiu	mais.

afervorar-se em  —  encher-se  de 
fervor, de dedicação a.

Ex.:	 Afervorou-se	 na	 religião	 e	 pas-
sava	os	dias	na	 igreja.

afetar a — atribuir a, destinar a.
Ex.:	 O	Governo	afetou	essas	despe-

sas	 ao	 orçamento-geral	 do	 Es-
tado.	 Os	 jovens	 recrutas	 foram	
afetados	 à	 Unidade	 de	 Cavala-
ria.

afetar em — prejudicar em.
Ex.:	 Aparentemente,	a	perda	do	ma-

rido	 não	 a	 afetou	 em	 nenhum	
aspeto.

afiançar em — caucionar em.
Ex.:	 O	 homem	 detido	 foi	 afiançado	

em	mil	euros	para	poder	aguar-
dar	 julgamento	em	liberdade.

afinar-se por — harmonizar-se com.
Ex.:	 Os	 meus	 interesses	 afinam-se	

pelos	teus.

afincar-se a — ficar preso ou ape-
gado a uma ideia fixa.

Ex.:	 Afincou-se	à	 ideia	de	emigrar.

afirmar-se entre/perante — distin-
guir-se,  evidenciar-se  entre/
perante.

Ex.:	 O	 jovem	 escritor	 procurou	 afir-
mar-se	entre/perante	os	intelec-
tuais	da	época.

afligir-se com — preocupar-se com.
Ex.:	 Aquele	 pai	 aflige-se	 tanto	 com	

os	problemas	do	filho!

aflorar a  —  surgir  em,  vir  ao  cimo 
de, emergir a.

Ex.:	 Com	 a	 psicanálise,	 os	 proble-
mas	afloram	ao	consciente.

	 Aflorou-me	ao	pensamento	a	ideia	
de	fazer	um	curso	de	psicologia.
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aflorar em — emergir em.
Ex.:	 A	 rocha	 aflora	 em	 toda	 aquela	

zona.

afluir a  —  correr  em  determinada 
direção, convergir a.

Ex.:	 O	 rio	 aflui	 ao	 Mediterrâneo.	 Os	
estudantes	afluíam	à	entrada	do	
Ministério	 da	 Educação.	 As	 re-
clamações	 afluíam	 ao	 gabinete	
do	presidente.

afoitar-se a — atrever-se a, arriscar.
Ex.:	 O	 João	 não	 se	 afoitou	 a	 nadar	

fora	de	pé.

afreguesar-se com  alg.	 c.  —  apo-
derar-se do que é alheio.

Ex.:	 Afreguesou-se	com	o	terreno	do	
vizinho.

afundar-se em —  1 ir  ao  fundo em, 
2 ficar em baixo, ficar deprimido 
com (fig.).

Ex.:	 1  O	 navio	 afundou-se	 no	 mar	
alto.	2 A	Patrícia	afundou-se	em	
pensamentos	negativos.

agachar-se a — submeter-se a.
Ex.:	 Foram	muitos	os	vexames	a	que	

teve	de	se	agachar.

agarrar-se a  —  1  segurar-se  a, 
2 apoiar-se em (fig.), 3 prender-se 
a, 4 ligar-se a  (fig.).

Ex.:	 1 Agarrei-me	ao	corrimão	da	es-
cada	para	não	cair.	2 Agarrei-me	
a	 pensamentos	 positivos	 para	
não	perder	a	coragem.	3 A	lama	
agarrava-se-lhe	 aos	 sapatos.		
4 Era	um	homem	que	se	agarrava	
à	terra	com	amor.

agasalhar-se com  —  proteger-se 
com.

Ex.:	 No	 inverno,	 agasalhamo-nos	
com	roupa	de	 lã.

agastar-se com  —  aborrecer-se 
com, ofender-se com.

Ex.:	 Agastou-se	com	a	amiga	porque	
não	gostou	do	que	ela	lhe	disse.

agir  (o	m.q.	atuar) contra — proce-
der ou manifestar-se contra.

Ex.:	 A	oposição	agiu	contra	as	refor-
mas	do	governo.

agir por  —  comportar-se,  proceder 
com um motivo.

Ex.:	 Não	agiu	por	bondade,	mas	por	
egoísmo.

agir segundo — atuar conforme, de 
acordo com.

Ex.:	 O	homem	agiu	segundo	as	suas	
convicções	religiosas.

agir sobre — produzir efeito em.
Ex.:	 O	medicamento	não	agiu	sobre	

o	doente.

agoniar-se com  —  sentir  enjoo 
com/de.

Ex.:	 Agoniei-me	com	o	sabor	do	pei-
xe	cru.

agraciar com — conceder uma dis-
tinção, conceder perdão.

Ex.:	 O	Presidente	da	República	agra-
ciou-a	com	a	Ordem	do	Infante	
D.	 Henrique.	 O	 Presidente	 da	
República	 agraciou	 os	 presos	
com	uma	amnistia.

agradar a alg. — 1 causar agrado a, 
2 causar satisfação a.

Ex.:	 1 Ele	fazia	os	possíveis	por	agra-
dar	 à	 sogra.	 2 A	 situação	 agra-
dava,	não	só	ao	presidente,	mas	
também	aos	ministros.

agradar-se de — gostar de.
Ex.:	 Agradou-se	 tanto	 da	 casa	 que	

quis	 logo	comprá-la.
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agradecer a alg. — manifestar gra-
tidão a alg.

Ex.:	 Agradecemos	aos	nossos	filhos	
o	 bonito	 presente	 que	 nos	 de-
ram.

agredir  alg.  com  —  1  atingir  com, 
2 magoar com, ofender com.

Ex.:	 1 Os	manifestantes	agrediram	os	
polícias	com	pedras.	2 Por	vezes,	
os	jovens	tentam	agredir	os	pais	
com	palavras	violentas	 (fig.).

agregar-se a  —  juntar-se  a,  asso-
ciar-se a.

Ex.:	 A	empresa	portuguesa	agregou-	
-se	a	uma	empresa	alemã.

agrupar(-se) em  —  reunir(-se)  em, 
pôr(-se) em grupo.

Ex.:	 1 Agrupamos	os	 alunos	em	 três	
filas.	 2 Os	 números	 agrupam-se	
em	conjuntos	de	números	pares	
e	 ímpares.

aguentar(-se) com — suportar.
Ex.:	 Não	 aguento	 com	 o	 peso	 dos	

sacos	das	compras.	
	 Ela	tem-se	aguentado	bem	com	

os	problemas	que	 lhe	surgem.

aguilhoar com  —  espicaçar  com, 
atormentar com.

Ex.:	 O	 marido	 aguilhoava-a	 com	
ameaças	de	divórcio.

ajeitar-se a  —  acomodar-se  a,  ha-
bituar-se a.

Ex.:	 Ele	 não	 se	 ajeitava	 àquela	 vida	
de	reuniões	sociais	 frequentes.

ajoujar(-se) de  —  estar  carregado 
de.

Ex.:	 A	macieira	ajoujava(-se)	de	ma-
çãs.

ajudar alg. a — dar ajuda a.

Ex.:	 Ajudei-a	 a	 tomar	 uma	 decisão	
após	termos	discutido	o	assunto.

ajudar a alg.	c. — dar ajuda para a 
realização de.

Ex.:	 Contra	 a	 minha	 vontade,	 tinha	
de	ajudar	à	missa	todos	os	do-
mingos.

ajudar a  (+	 infin.)  —  dar  apoio  na 
realização de uma ação.

Ex.: Ajudei a  limpar a sala. Ajudei a 
congregar as partes em litígio.

ajudar em — dar ajuda em.
Ex.:	 O	Vítor	ajuda	em	todas	as	tare-

fas	domésticas.

ajuizar de  —  formar  uma  opinião 
sobre.

Ex.:	 Ajuizou	dos	motivos	da	contenda.

ajuntar a — o m.q.  juntar a.

ajuntar(-se) com  —  o  m.q.  juntar-
-se com.

ajustar a — encaixar em, fazer coin-
cidir com.

Ex.:	 O	 operário	 ajustou	 a	 peça	 ao	
eixo	principal	da	máquina.

ajustar com alg. — fixar pagamento 
com alg.

Ex.:	 Ajustei	o	preço	do	carro	com	o	
vendedor.

ajustar-se a  —  adaptar-se  a,  ade-
quar-se a.

Ex.:	 O	meu	pai	não	se	ajusta	às	 re-
centes	mudanças	políticas.	

	 O	 vestido	 ajustava-se	 perfeita-
mente	ao	corpo	dela.	

	 Este	exemplo	ajusta-se	bem	ao	
contexto.

ajustar-se com — chegar a acordo 
com, fixar-se com.
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Ex.:	 O	rapaz	lá	se	ajustou	finalmente	
com	o	pai	da	namorada	quanto	
ao	casamento.

alagar-se com — inundar-se com.
Ex.:	 Os	campos	alagaram-se	com	as	

cheias	do	rio.

alagar-se em — encher-se de.
Ex.:	 Os	olhos	da	rapariga	alagaram-	

-se	em	lágrimas.

alambazar-se com/em  —  comer 
demais, encher-se de.

Ex.:	 As	 crianças	 alambazaram-se	
com/em	 chocolates	 até	 não	
poderem	comer	mais.

alancar com  —  carregar  com,  su-
portar.

Ex.:	 A	velhota	teve	que	alancar	com	
o	molho	de	 lenha	até	casa.

alapar-se em  —  instalar-se  em, 
refastelar-se em.

Ex.:	 Alapou-se	 em	 casa	 da	 amiga	
durante	 toda	 a	 tarde.	 Alapou-	
-se	no	sofá	da	sala.

alapardar-se em  —  refastelar-se 
em,  ficar  com  o  que  não  lhe 
pertence.

Ex.:	 Alapardou-se	 no	 sofá	 da	 sala.	
Alapardou-se	 com	 o	 dinheiro	
da	tia.

alargar-se a — abranger, estender-
-se a.

Ex.:	 As	medidas	do	governo	alarga-
vam-se	a	todo	o	país.

alargar-se em — exceder-se em.
Ex.:	 Alargaram-se	 em	 comentários	

supérfluos	 e	 não	 analisaram	 o	
essencial.

alargar-se por  —  o  m.q.  expandir-
-se por.

alarmar-se com — assustar-se com.
Ex.:	 Não	nos	alarmámos	com	a	brus-

ca	 subida	 de	 preços,	 porque	 a	
achávamos	necessária.

alastrar em/por — espalhar-se por.
Ex.:	 A	fome	alastrava	em/por	todo	o	

país	 e	 as	 pessoas	 morriam	 às	
centenas.

albergar-se de  —  proteger-se  de, 
abrigar-se de.

Ex.:	 Alberguei-me	da	chuva	debaixo	
de	um	pinheiro.

albergar-se em — hospedar-se em, 
abrigar-se em.

Ex.:	 Albergaram-se	 num	 pequeno	
motel.	 Albergava-se	 frequente-
mente	em	casa	de	um	amigo.

alcançar alg. com — o m.q. atingir 
alg. com.

alcançar alg. de — conseguir alg. c. 
de alg.

Ex.:	 Vendo	que	não	alcançava	nada	
dele,	desistiu	dos	seus	intentos.

alcandorar-se em — empoleirar-se 
em.

Ex.:	 Os	 pássaros	 alcandoravam-se	
nos	troncos	das	árvores.

alcunhar alg. de — apelidar de, pôr 
alcunha de.

Ex.:	 Alcunharam-no	 de	 “Pantera”	
porque	corria	muito	depressa.

alegar em  —  invocar  motivos  ou 
razões.

Ex.:	 Essas	 afirmações	 não	 alegam	
em	sua	defesa.

alegrar-se com — ficar alegre com.
Ex.:	 A	Ana	alegrou-se	com	a	chega-

da	da	primavera.


