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Glossário
alicerce parte sobre qual repousam todas as outras 1

associado adjunto, unido 4

canal o meio pelo qual algo se move ou 
 é transportado 7

circunstância ocasião 9

comentador uma pessoa que tem muito 
 conhecimento sobre um 
 certo assunto 8

confiança crença firme 5

confusão desordem 6

egocentrismo preocupação com a própria pessoa; 
 atitude em que a pessoa faz todas as  
 coisas girarem à sua própria volta 4

elocução algo que se diz 7

enfermidade doença, incapacidade, fraqueza 8

equipar fornecer o que é necessário; preparar 1

escassez falta de alguma coisa 3

explosivo que tem o poder para rebentar algo 8

exposto explicado, com a resposta dada 3
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função uso, trabalho adequado 1

gentio aquele que não é judeu 7

governo regra, controlo 2

identificado reconhecido como sendo uma 
 pessoa ou coisa particular 3

imitar copiar, tendo em vista enganar 9

incidente ocorrência, acontecimento 8

inspiração influência do pensamento, geralmente 
 no bom sentido 3

instrumento coisa usada para fazer algo, aparelho 
 que produz sons musicais 7

intercessão rogar, pedir por alguém (em oração) 6

liberalidade qualidade de compartilhar, não egoísmo 6

mágico uma pessoa que utiliza magia 8

manifestar revelar, mostrar 8

mártir alguém que morre em defesa 
 da sua religião ou crença 4

mordomo alguém que cuida dos bens de alguém 1

obstáculo algo que se interpõe ou impede o progresso 8

presidir ter a responsabilidade ou o controlo de algo 6
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persuasão uma firme crença 7

plural mais do que um em número 8

reprodução processo pelo qual os homens, 
 plantas e animais produzem 
 indivíduos como eles 4
  
revelado feito conhecido; descoberto 3

severidade qualidade de se ser severo, estrito 9

simpatizar expressar simpatia; gostar de algo 6

sobrenatural acima ou para além do que é natural 2

sobreposição colocar em cima de 5

substâncias propriedade, material 6

talento uma capacidade especial natural 1

traduzir mudar de uma língua para outra 5

transcendente para além de; ser melhor que 7




