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16 teses de dicionário para 2 sentidos de palavras de dicionário: «dicionário» desinnarista » dicionarizar » Sinônimos são sinônimos plurais. Um sinônimo que significa [Gramática] Uma palavra ou expressão que tem a mesma coisa, ou aproximadamente a mesma, significa que com outra, e pode substituí-la sem preconceito ou mudança de significado. [Botânica] A designação
taxonômica não oficial de um grupo organizado, que é, portanto, designada sem evidência empírica ou científica. Isso tem o mesmo, ou mais ou menos o mesmo, sentir como outra palavra. Definição de Sinônimo Único: SinônimoExamplos com o sinônimo Para Mainardi, Lessa pode ser explicado com todos os sinônimos de palavras de inteligência, graça, deboche e cultura.
Folha de S.Paulo, 06/10/2012 Possui 2.800 ilustrações coloridas e listas com nomes originais e sinônimos. O livro custa R$ 480,00. Folha de S.Paulo, 01/07/2011 C: Precisamos contratar pelo menos mais três engenheiros para o próximo projeto (sinônimo: contrato, tomada). Folha de S.Paulo, 18/10/2013 Outras informações sobre a palavra Tem 9 letras Tem vogais: i o O que é
consoante: m n s Palavra reescrita: sominnose sinônimos Ver mais poder ou pode vídeos - Qual é o caminho certo? De repente ou de repente? Como soletrar? Uso de hífens após a Seção do Pacto Ortográfico ou pessa - Como você escreve? Preencha ou enxerto - Como se escreve? Faça isso ou fasso - Como você soletra? Dicio é um dicionário português, uma ferramenta
importante no conhecimento, uso e estudo em português. É composto por mais de 400.000 palavras, apresentando: definição, classificação gramatical, etimologia, divisão sílabica, plural, sinônimo, antonias, transitividade verbal, conjugação verbo e sajak. Reconhecendo o caráter dinâmico do português e a constante evolução de suas palavras, Dicio conceitua suas definições
com exemplos de uso real da linguagem. Também destaca expressões idiomáticas e comumente utilizadas, bem como regionalismo, colossalismo, foreignismo e neologismo. Como consultar o Dicio? A forma preferida de pesquisa em Décio deve ser com palavras em um único masculino ou verbo em um infinitivo. No estrain, seu significado é classificado gramaticalmente e
ordenado de acordo com o uso; outras informações relevantes, domínios conceituais ou áreas de conhecimento cujo significado se aplica, são destacadas com parênteses, seguidas pela etimologia (entre parênteses) no final da definição. As abreviaturas utilizadas são fáceis de entender e também podem ser encontradas na lista de abreviaturas. Comece com verbos como
evitar, e deixe-se guiar por variantes ou alternativas como escapar, afastar-se ou dezenas de palavras ou frases que expressem visões semelhantes. Tente inserir tais expressões a partir daí e encontre novas maneiras de expressar o conceito de causa e efeito. O conceito de um novo dicionário sinônimo e analogia é, também como um glossário, baseia-se na análise de milhões
de textos com múltiplas línguas. As palavras mais apropriadas são escolhidas usando tecnologia de inteligência artificial. Copie o termo selecionado e cole-o em seu documento, navegue entre sugestões, mostre traduções e obtenha exemplos de uso contextual ou ouça a pronúncia. ↪ Permite que você não só procure as palavras ou frases mais simples, mas também use
liguagem literal e mude entre estilos para enriquecer ou simplificar sua escrita. Se você está procurando palavras familiares ou muco (como guita ou bonito), esteja preparado para encontrar um vocabulário rico e expressivo. Sugestões às vezes podem ser surpreendentes porque são escolhidas por um processo complexo. Dito isso, se encontrar alguma inconsistência, por favor,
avise-nos para que possamos consertá-las. Quando uma palavra tem vários significados, como uma tarefa (como um verbo: fazer, obrigatório; como nome: missão, função), o verbo é claramente separado. Sugestões são classificadas por relevância, e a primeira ousada. Eles também podem classificar alfabeticamente com o mais relevante destacado. Optamos por limitar até 20
itens à apresentação inicial em cada categoria, mas na maioria dos casos, mais resultados podem ser apresentados com apenas um clique. Além disso, para palavras com múltiplos significados, você pode escolher se os significados são agrupados em grupos ou apresentados separadamente, verificando ou desmarcando opções agrupadas. Alguns sinônimos são apresentados
com exemplos, selecionados automaticamente de várias fontes, e podem não corresponder ao significado desejado. Clique nos sinônimos para ver as frases em que estão inseridas. Incluído.
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