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Glossário 
 

                                                                                                                                                 
apatia   – sem emoções; falta de interesse; indiferença 
(Lição 9) 
 
aquiescência  – dar o seu consentimento; concordar; submeter 
(Lição 4) 
 
aquilatar   – estimar; calcular o valor ou sucesso; geralmente usado no sentido de 
(Lição 4)                      determinar a pureza do ouro; neste livro é usado no sentido figurativo de 

      determinar o sucesso de um sistema, programa, etc.. 
 
arrefecer  – perder ou moderar a energia, o fervor 
(Lição 2) 
 
aspereza  – ríspido; severo; rude; dureza 
(Lição 7) 
 
assediar  – molestar; incomodar; atormentar; sitiar 
(Lição 2) 
 
assertivo  – afirmativo; agressivo; utilizado para descrever alguém que toma a iniciativa 
(Lição 5) 
 
auto-conceito – é a ideia que um indivíduo tem de si mesmo, da sua identidade, capacidade 
(Lição 3)         e valor 
 
casualidade  – acontecimento por acaso; sem intenção definitiva ou séria; indiferente ou  
(Lição 4)     descuidado 
 
centurião  – um oficial do Exército Romano responsável de cem soldados 
(Lição 9) 
 
circuncisão  – o acto ou operação de cortar o prepúcio 
(Lição 3) 
 
consonância  – harmonia; acorde; concordância 
(Lição 1) 
 
credibilidade  – confiança; qualidade de ser credível 
(Lição 3) 
 
denodo   – ousadia, intrepidez 
(Lição 9) 
 
ego   – vem da expressão grega que significa “eu”; no português se refere a orgulho  
(Lição 9)     pessoal ou auto-conceito de uma pessoa 
 
engalfinhar-se  – agarrar-se (dois ou mais adversários) em luta corporal 
(Lção 5) 
 
espectro  – coisa sinistra, imagem 
(Lição 5) 
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facção   – dissensão; grupo ou partido em oposição a outro 
(Lição 6) 
 
alvo institucional – o objectivo final de uma instituição, que é alcançado através da realização 
(Lição 7)     de outros objectivos. 
 
gestão   – administração, direcção, gerência 
(Lição 8) 
 
iminente  – prestes a acontecer; pronto para ocorrer em breve 
(Lição 6) 
 
lânguido  – sem forças; fraco; debilitado 
(Lição 9) 
 
mensagem de   – a reacção a uma acção ou comunicação que ajuda a pessoa que está a agir  
retorno      ou a comunicar, a modificar ou corrigir a sua acção ou a sua forma de  
(Lição 5)     comunicar a fim de obter um melhor resultado futuro 
 
partilha  – repartição dos bens de uma herança ou lucro 
(Lição 4) 
 
pecuniária  – tem a ver com dinheiro; finanças 
(Lição 8) 
 
perpetuar  – tornar perpétua; continuar; fazer durar por muito tempo 
(Lição 8) 
 
preterido  – o que passou, passado 
(Lição 1) 
 
prognóstico  – conjectura sobre o desenvolvimento de um negócio ou um assunto 
(Lição 4) 
 
remorso  – arrependimento por culpa ou por um crime cometido 
(Lição 8) 
 
retorquir   – replicar, retrucar, responder 
(Lição 2) 
 
transigir   – chegar a um acordo; ceder; corresponder 
(Lição 9) 
 
vangloriar-se  – orgulhar-se; gabar-se; orgulho, arrogância 
(Lição 1) 
 
vislumbre  – pequeno clarão, lançar os olhos golpe de vista 
(Lição 9) 
 
 
 
 
 
 
 


