Dicionário CUSTOM.DIC do Departamento de Língua
Portuguesa — 2.ª versão (maio 2013)
Equipa linguística do Departamento de Língua Portuguesa
Direcção-Geral da Tradução — Comissão Europeia
Lista das palavras incluídas no dicionário CUSTOM.DIC do Departamento de Língua Portuguesa da
Direção-Geral da Tradução da Comissão Europeia.
Havendo interesse na sua utilização, é necessário salvaguardar e ativar o ficheiro CUSTOM.DIC 2013 em cada um dos
computadores:
•

•

Atualizar o ficheiro «custom.dic»:
o no navegador copiar a lista de palavras do ficheiro «folha41_dicionario_pt.pdf»;
o abrir a aplicação «Notepad» + «File» + «Open» + percorrer o computador até à pasta
 «C:\Users\login\AppData\Roaming\Microsoft\UProof» (Windows 7 / Office 2010) ou
 «C:\Documents and Settings\login\Application Data\Microsoft\Proof» (Windows XP / Office 2003);
o apagar o conteúdo existente (CTRL + A + Delete) e copiar a lista copiada (CTRL + V) [ou juntar esta
nova lista às palavras já presentes no CUSTOM.DIC, após verificação da sua validade — nesse caso,
simplesmente colar a nova lista (CTRL + V) no final da linha existente];
o clicar em «Save» (CTRL + S) e fechar a aplicação.
Ativar o dicionário do utilizador:
o clicar em «File» + «Options» + «Proofing» + «Custom Dictionaries» + «custom.dic (default)» +
«Dictionary Language» + «Portuguese (Portugal)» + «OK» + «OK» (Windows 7 / Office 2010) ou
o clicar em «Tools» + «Options» + «Spelling & Grammar» + «Custom Dictionaries» + «CUSTOM.DIC
(default)») + «Modify» + «Portuguese (Portugal)» + «OK» (Windows XP / Office 2003).

Na ausência do ficheiro «custom.dic» em qualquer dos sistemas
•
no navegador copiar a lista de palavras do ficheiro «folha41_dicionario_pt.pdf»;
•
abrir a aplicação «Notepad» + colar a lista (CTRL + V) + «File» + «Save As»;
•
percorrer o computador até à pasta acima mencionada (de acordo com o sistema) + «File name»: escrever
«custom» + «Save as Type: Text documents (*.txt) + «Save» e fechar a aplicação;
•
em «Windows Explorer», selecionar o ficheiro e «Rename» o formato de «custom.txt» para «custom.dic».

N.B.: Não é de excluir que um ou outro erro ou variante tenha escapado à nossa revisão.
Agradecem-se, assim, quaisquer comentários que permitam melhorar a próxima versão desta lista.
DGT-PT-LINGUISTIC-TEAM@ec.europa.eu
°C
µm
1,1,1,2,2,3-hexafluoropropano
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano
1,1,1,2-tetrafluoroetano
1,1,1-tricloroetano
1,1,1-trifluoroetano
1,1,2,2-tetrafluoroetano
1,1,2-trifluoroetano
1,1,3,3-tetrametilbutilamina
1,2,3,4,5,6-hexaclorociclo-hexano
1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecano
1,2-dibromoetano
1,2-dicloroetano
1,2-difluoroetano
1,2-di-hidro-2,2,4-trimetilquinoleína
1,3,5,7,9,11-hexabromociclododecano
1,4-naftoquinona
17-β-estradiol
17-α-etinilestradiol
1-alcenos
1-cianoguanidina
1-cloro-2,3-epoxipropano
1-isopropil-2,2-dimetiltrimetileno
1-naftil

1-naftilacetamida
2,2'-oxidietanol
2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzeno
2,3,5,6-tetracloropiridina
2,6-difluorobenzoíl
2-butoxietilo
2-etil-hexilo
2-hidroxietilamónio
2-naftiloxiacético
3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacetato
3,5-dicloro-2,4,6-trifluoropiridina
3,6-dicloropiridina-2-carboxílico
3-isobutiriloxi-1-isopropil-2,2dimetilpropilo
3-isobutiriloxi-2,2,4-trimetilpentilo
3-metilbutilo
3-metilindole
4,4'-isopropilidenodifenol
4,4'-metilenodiciclo-hexildi-isocianato
4-clorofenil
4'-metilenodiciclo-hexildi-isocianato
4-metilpiridina
4-nonilfenol
6-hexanolactama
7-aminocefalosporânico

abaixadoras
ABALONES
abelharuco-verde
abetouro
abetouros
abióglifo
abordagem-padrão
abraâmico
ABRE-CARTAS
abre-cartas
Abrótea-branca
abrótea-branca
Abrótea-da-costa
abrótea-da-costa
abrótea-do-alto
abrunheiro-bravo
Abruzo
acamação
Acariose
acariose
acarne
acenafteno
acepromazina
acequinocil
Acetilcitrato

Acetocloro
acetogénese
acetogénica
acetoglicéridos
acetoína
acetonil
acetoxi
acibenzolar-S-metilo
ACIDIMÉTRICA
acidogénese
ácido-padrão
acilgliceróis
acílicos
aclonifena
acoplável
açor-cantador
acrecionária
acrecionário
Acrilaldeído
acrilonitrilo-butadieno-estireno
acrinatrina
actuariais
actuarial
Adém
adenomatose
adenomegalias
aderidos
aditividade
Adjuvanticidade
adriçamento
Adsorvedor
adsorvíveis
adubos-tipo
aductos
Aerodínamo
Aerofilatelia
aeromagnetometria
aeropostais
aerotermais
afegâni
afegânis
afinantes
Agadir
Aganha
Agarbate
ágar-gel
agaváceas
aglicona
agregadamente
agriões-d'água
Agriões-d'água
agriões-de-sequeiro
agrobio-diesel
agrobiotecnológicas
agroecológicas
agroecológicos
agroecossistemas
agromonetários
agrovigilância
águia-d'asa-redonda
águia-das-estepes
águia-fulva
águia-pintada
águia-sapeira
agulhas-passadoras
aimara
airo-d'asa-branca
Aiune
Alabote-da-gronelândia
alabote-da-gronelândia
Alabote-do-atlântico
alabote-do-atlântico
Alabote-negro
Alacloro
Alanda
alandês

alandesa
alandesas
alandeses
alantoica
alantoico
alargadeiras
alasquiano
albatroz-arisco
albatroz-real
alburno-pintado
alcalinizantes
alcalino-terrosos
alcoológica
alcoxilo
Aldeídos-álcoois
Aldeídos-éteres
aldeídos-fenóis
alergenicidade
ALETRINA
aleurona
alface-de-corte
alface-orelha-de-mula
alface-romana
Alfentanilo
algal
algocultura
alílico
alílicos
alizares
ALIZARES
aloenxerto
aloenxertos
Alofi
alogâmicas
alquidos
alquilaromáticos
alquilato
alquilbetaínicas
alquilfenóis
alquilfenol
alquilnaftalenos
alquilsulfónico
ALSTROMÉRIAS
Alstromérias
alumínico
ALUMINOSOS
aluminosos
aluminotérmica
alúvio
Aluviossolos
alvéola-amarela
alvéola-branca-africana
alvéola-de-cabeça-amarela
amanteigamento
amarelo-acastanhada
amarelo-alaranjada
amarelo-pálido
amarelo-sol
amassadura
Amassadura
ÂMBAR-CINZENTO
Âmbar-cinzento
ambarina
ambarinos
ambroide
ameixa-de-damasco
amelida
amelina
ametoctradina
amidossulfurão
amilase
amiloglucosidase
aminoácidos-fenóis
Aminoaçúcar
Aminoálcoois-fenóis
Aminoaldeídos

aminocarbonil
aminocetonas
aminofenóis
Aminonaftóis
aminonaftolsulfónicos
aminopiralida
aminopolissacarídeos
aminoquinonas
Aminorex
aminossulfónico
aminoundecanoico
amissulbrome
amitraze
AMOMOS
amomos
amónio-ureia
AMORAS-FRAMBOESAS
amoras-framboesas
amoreira-de-papel
amorfização
amortizadores
anaerobiamente
analito
analitos
anatomofisiometria
anatomofisiométrico
anatomofisiométricos
ancorote
androgénese
anemiante
anémona-oriental
aneurismático
aneurismáticos
angiossarcomas
anglófobas
anidroglucose
anileridina
animais-sentinela
animal-sentinela
Anisidinas
ano-base
anodicamente
ano-homem
ano-limite
ano-pessoa
anos-base
anos-homem
anos-pessoa
antálgica
antebraquipalmar
ANTEFORNALHAS
antefornalhas
anteprodutos
antepulsão
anteversão
antiabrolhante
antiadesivo
antiadulteração
antiagregante
antiandrogénicas
antiatrito
antibalanço
anticarraças
anticartel
antichoque
anticiganismo
anticoccídeos
anticodão
anticongestionamento
anticontrabando
Anticontrafação
anticontrafação
anticonvulsivante
anticonvulsivantes
anticrenças
anticúmulo

antidiabético
antidifusoras
antidilaceramento
Antidiluição
anti-dumping
Anti-Dumping
antiencandeamento
antientorna
antiepicondilite
antifalsificação
antifogo
antigelo
antigenicamente
antijudaísmo
antilinfócitos
antimagnéticos
antiminas
Antimonopólios
antineuraminidase
antinutricionais
antinutricional
antinutrientes
antinutritivos
antiodores
antipatinagem
antiperspirantes
ANTISSUBVENÇÕES
Antissubvenções
antissubvenções
antitráfico
anti-VIH
ANTOCIANINA
Antranilamida
antranílico
Apia
aplicações-chave
apoplástica
aprovisionabilidade
aquatubulares
aquavita
árabo-muçulmanas
árabo-muçulmano
árabo-muçulmanos
aracnoidite
ARAMIDAS
aramidas
araus-comuns
arco-iristas
areeiro-de-quatro-manchas
arenque-do-pacífico
Argentina-dourada
argentina-dourada
argilocalcário
argolão
ariari
arileno
Armanhaque
aromatase
arraçal
arrastão-cercador
arreatas
arreganhada-de-veludo
ARSENIOSO
arsenioso
arsenitos
artémias
artigos-surpresa
artigo-tipo
artrogénica
artrografias
artrometria
artrométricas
artropatia
artroscopias
artrósica
artrósicas

artrotomografias
arvéolas
áscaris
ascorbato
Ascorbato
ascorbilo
asfalteiros
Asgabade
aspargos
Aspergilo
assimilacionista
Assulame
assulame
assunto-chave
astaxantina
Astaxantina
atacamite
Atividade-piloto
ator-chave
atóxicos
atraumática
atrelados-tenda
atribucional
Atum-branco
Atum-do-sul
atum-do-sul
Atum-patudo
atum-patudo
atum-tongol
Atuns-brancos
atuns-de-barbatanas-amarelas
ATUNS-DO-SUL
Atuns-patudos
audiodescrição
audiografia
austro-alemã
autoagressão
autoamputação
autobloqueantes
autocaptura
autocompromissos
autoconstruído
autocontrolados
autocorrelação
Autodeclaração
autodeclaração
autodeclarações
autodescarregadores
autoempoderamento
autoestável
autoexecutório
autoferrante
autoferrantes
AUTOFINANCIÁVEL
autofixação
autoinspeção
Autoinspeções
autoinspeções
autolimpeza
Autolisatos
autólogas
autólogo
autólogos
automontagem
autopoliciamento
autopropulsados
autopropulsoras
Autoridade-Adjunta
autorresponsabilidade
autosseguro
autosselecionam
autossocorros
autossupervisão
autotransformar
autotratamento
autovedante

autoverificação
autoverificações
auxotrófico
Avarua
avelanada
avermectina
avermectinas
avieiros
aviglicina
aviónicos
Aviónicos
avoparcina
axonal
azametifos
azaspirácidos
Azauade
AZELAICO
azelaico
Azimsulfurão
azinfos-etilo
azinfos-metilo
azocaseína
azometina-H
azóxicos
azulenos
azurina
baaísta
babesiose
Bacalhau-do-atlântico
bacalhau-do-atlântico
bacalhau-do-pacífico
Bacilolisina
baciloscopia
bacitracina-zinco
bactofugação
baculovírus
Bade-Vurtemberga
baixeiras
balboa
bambeamento
banana-doce
banana-nanica
BANANAS-MAÇÃ
Bananas-maçã
bananeira-pão
Barbária
barbo-espanhol
barcos-bombas
baridade
basculadores
Basilicata
bebés-focas
beclometasona
beflubutamide
Begauã
Belmopã
benalaxil-M
benfuracarbe
bengalas-guarda-chuvas
benomil
bênticas
bentonite
BENTONITE
Bentonite
benzenocarboxílico
Benzil
benzilbutilo
benzimidazole
benzimidazoles
Benzofenona
benzofenona
benzofetamina
benzotiazol-2-ilo
benzotiazol-2-tiol
benzotiazole
bermudense

bermudenses
bestializantes
betaína
béticas
bezitramida
bibloco
Bica-buço
bicálcico
bicatenário
bicíclicos
bico-carmim
bicomponentes
Bidirecionalidade
bifacetada
bifasciculado
bifenílicos
bifenol
bifenox
bifitónica
bifluoreto
bifosfonatos
bigalhó
bigudis
bilogarítmico
bioacumula
bioacumulativos
bioagricultura
bioamplificação
bioanalítico
bioanalíticos
biobaseada
biobutanol
biocapacidade
biocarvão
biocatálise
biocenoses
biocomércio
biocompatibilidade
biocompatíveis
biocompatível
biocomplexidade
biocontrolo
biocumulativos
biodessulfurização
Bio-diesel
bio-diesel
biodistribuição
bioeconómica
bioeconómicos
bioelementos
bioeletromagnéticas
bioestáticos
bioestimulante
biofermentação
biofilmes
biofiltração
biofiltro
biofotólise
biogasóleo
biogeoquímico
biogeoquímicos
bioimpedância
bioindicadores
bioinformáticos
biolítico
biomagnificação
biomássico
Biomecanicamente
biomolecular
biomonitorização
biopersistência
biopersistente
biopesticida
bioplástico
bioplásticos
biopolímero

bioprodutos
bioprospeção
Bioproteínas
biorreabsorvíveis
biorreator
biorreatores
biorrecuperação
biorrefinação
biorrefinados
biorrefinaria
biorrefinarias
biossólidos
biozona
birr
bisfenol-A
bislamá
bismutato
Bisqueque
bisséis
bisso
bissódico
bitolterol
bixafene
blefaroptose
blocos-calendários
BLUSAS-CAMISEIROS
blusas-camiseiros
boás
BOBINADEIRAS
bobinadeiras
boçarda
bogies
bolbilhos
boldenona
boliches
Bolzano
bombonaca
Bonamia
bonamiose
BONITOS-DE-VENTRE-RAIADO
bonitos-de-ventre-raiado
bonobo
borada
borboleta-de-cobre
borbulhada
bordo-negundo
Boro-etanolamina
borossilicatado
borossilicato
borossilicatos
bovinicultura
Brabante
braçola
braço-timão
braquiorradial
braquipalmar
Brassicáceas
brema-azul
brema-prateada
briquetagem
britamento
brócolo-chinês
bromazepam
Bromidrato
BROMOACÉTICOS
bromobenzilo
bromoclorodifluorometano
Bromoclorodifluorometano
bromocresol
bromoetano
bromofenol
bromometano
bromometano
bromopropilato
Bromopropilato
bromotimol

bromotrifluorometano
Bromotrifluorometano
Broncofibroscopia
bronopol
brotizolam
brucélica
brucélico
Bruxelas-Capital
Bucareste-Ilfov
budesonida
Bulgur
bumecaína
bupivacaína
buprenorfina
butacaína
butacloro
butanoato
butanoico
BUTANOICOS
butanoicos
butanol
Butanona
buteno-1
butilbenzilo
Butilenoglicol
butil-hidroxianisole
butiral
butirificação
caatinga
cabra-de-caxemira
cabras-das-índias
Cábreas
cação-corre-corre
Cação-liso
Cação-torto
cadexómero
caducifólia
caducifólias
Cães-mapache
caimanês
caimanesa
caimanesas
caimaneses
cainite
caititu
caixas-ninhos
calceína
Calcídica
cálcio-metal
calciotermia
calcogeneto
calcogenetos
calconcarbónico
cálculos-modelo
calendragem
CALININEGRADO
Calininegrado
calomelano
camada-limite
Camarão-ártico
camarão-ártico
camarão-da-quarteira
Camarão-negro
camarão-tigre-gigante
camazepam
camelídeos
camião-betoneira
camião-grua
camiões-betoneiras
camiões-tanque
campainha-amarela
campinarana
camu-camu
canais-padrão
candelilha
cândi

Canfecloro
cangueiros
CANTÁRIDAS
cantáridas
Cantarilho-legítimo
Cantarilhos-do-norte
cantaxantina
Cantaxantina
cão-caçador-africano
capacitantes
Capatão-legítimo
Capelim
capelim
capoque
caprifigo
caprinicultura
caprolactama
capsicina
capsulite
capsuloligamentar
capsuloligamentares
caracul
Caranguejo-africano-da-fundura
Caranguejo-real
Caranguejos-das-neves
caranguejos-das-neves
caranguejo-vermelho-da-fundura
Carapau-chileno
carapau-chileno
carbadox
carbodiamida
carbolínio
carbonil
carboxiamida
carboxilação
carboximetilcelulose
Carboximetilcelulose
carboximetílico
carboximetilo
carbuterol
carcinogénese
carcinotrões
CARDAMOMOS
cardamomos
carinata
carité
carnósico
carnosol
carocho-negro
carotagem
carote
caroteador
Carpa-cabeçuda
carpa-comum
carpa-do-limo
carpa-espelho
carpa-koi
carpa-prateada
carragenina
Carrete
carros-pórticos
carso
carta-modelo
CARTÃO-FELTRO
cartão-feltro
CARTÃO-FILTRO
cartão-filtro
CARTÃO-PERGAMINHO
cartão-pergaminho
carta-partida
CARTÕES-FILTRO
Carvona
casocefamida
cássis
CASTANHAS-DO-BRASIL
Castanhas-do-brasil

Castela-Mancha
CASTINAS
Castinas
casualização
Casuariformes
catabáticos
catalográfica
Categutes
categutes
Catina
Caudalímetro
caulinares
caulinítica
cauliníticas
caulinização
causa-efeito
cavilhão
cedro-cheiroso
cefalocele
cegonha-negra
Celindra
celofanadora
celóidina
CÉLTIO
céltio
célula-alvo
celularidade
celulase
CEMENTAÇÃO
Centro-Este
Centro-Leste
centromedular
Centro-Norte
Centro-Sul
cents
cerácea
Ceramais
ceramais
cerebelar
ceresina
cerradão
certificado-tipo
certificável
cervicobraquiais
cervicoescapulares
cetílico
cetobemidona
cetocaína
Cetonas-fenóis
cetoprofeno
cetotifeno
cevadinha
cevagem
Chaco
Chaguaramas
chalcograna
Champagne-Ardenas
chancaca
chanfragem
chapim-azul
chapim-carvoeiro
Chemnitz
cheques-postais
Chéquia
chicle
chimpanzé-anão
chimpanzé-grácil
chimpanzé-pigmeu
Chire
Choco-africano
CHUMBO-ESTANHO
chumbo-estanho
CIANAMÍDICA
cianamídica
cianamídico
Cianoacrilato

cianoacrilatos
cianúrico
Ciara
ciateáceas
ciberadministração
ciberameaças
ciberassédio
ciberciência
ciberconsumidor
ciberconteúdos
ciberdefesa
ciberdissidente
ciberética
ciberinclusão
ciberintimidação
cibutrina
cíceros
ciclodiénicos
ciclodienos
cicloglicosiltransferase
ciclo-hexanodietanol
ciclo-hexanodimetanol
Ciclo-hexanol
ciclo-hexanol
Ciclo-hexanona
ciclo-hexanona
Ciclo-hexilamina
ciclometicaína
cicloterpénicas
CICLOTERPÉNICOS
cicloterpénicos
ciflumetofena
cilindrocónicas
cimentícia
cimentícias
cimento-celulose
cinefotomicrografia
cinesioterapeuta
cinesioterapeutas
cintas-calças
CINTAS-SUTIÃS
Cintas-sutiãs
cintigráfica
cintigráfico
cipermetrina
CIPERMETRINA
ciproconazole
circunferencialmente
cirurgiões-veterinários
cisticercoses
citopático
citosqueleto
citrícolas
clastogénico
cláusulas-tipo
cláusula-tipo
clembuterol
Cletodime
clibucaína
cliente-servidor
clinoptilolite
Clipperton
Clobazam
Clobutinol
clofenotano
clonazepam
clopidogrel
clorantraniliprole
clorazepato
clordano
clordano
Clordiazepóxido
Clordimeforme
Clorfenvinfos
CLORIDRATOS
cloridrinas

clorites
clormecaína
cloroacetofenona
Cloroalcanos
cloroalcanos
Cloroanilinas
Clorobenzeno
CLOROBENZILATO
clorobutadieno
Clorocanfeno
Clorodifluoroetanos
Clorodifluorometano
cloroetano
Cloroetano
cloroetileno
clorofibra
Clorofibras
CLORO-HEPTAFLUOROPROPANOS
Cloro-heptafluoropropanos
clorometano
Clorometano
CLOROPENTAFLUOROETANO
Cloropentafluoroetano
clorossulfonado
CLOROSSULFÚRICO
clorossulfúrico
clorotetraciclina
CLOROTRIFLUOROMETANO
Clorotrifluorometano
Clorpirifos
Clorpirifos-etilo
clorpromazina
Clorprotixeno
clotiazepam
cloxacilina
cloxazolam
coalimentação
coaprendizagem
coativação
COBRE-BERÍLIO
Cobre-botas
cobre-clorofila
COBRE-ESTANHO
cobre-estanho
COBRE-NÍQUEL
cobre-níquel
COBRE-NÍQUEL-ZINCO
cobre-níquel-zinco
Cobre-sapatos
COBRE-ZINCO
cobre-zinco
cochonilha-de-são-josé
codão
codecisor
código-fonte
codões
coextraídos
coextrudidas
coextrudidos
cofatores
cofinanciável
coformulante
coformulantes
cofunções
cogeradores
coiniciativa
colagénica
colagénicas
colateralização
Colateralizado
colegislar
colemanite
colinesterase
colmatagem
colocalização
colón

colusivo
coluvial
cômaros
combustímetro
combustível-refrigerante
comerciabilidade
comerciante-exportador
comerciantes-exportadores
comerciantes-misturadores
comonómero
competências-chave
complementarização
COMPLEXOMETRIA
complexométrica
complexométricas
complexométricos
componentes-chave
comportamentalismo
compostada
compostadas
compostados
compostáveis
compostos-alvo
comunicação-quadro
concessionalidade
condições-padrão
condições-quadro
condroitina
confundimento
conjuntores-disjuntores
conormativa
conquilicultores
consolidador
consultor-auditor
consumidores-produtores
consumidores-tipo
contabilizável
conta-horas
contentorização
contingentário
contingentários
contracíclicas
contracíclico
contradormente
contraflecha
contragarantir
contraião
contrato-modelo
contratrilhos
contratuais-tipo
contraventamento
controlo-chave
controlo-comando
Controlos-chave
controlos-chave
Convenção-Quadro
convenção-quadro
convenção-tipo
convenções-quadro
conversor-abaixador
convertidor
cookense
cookenses
coorganizadores
coorte
coortes
copaíba
copeque
copoliésteres
copolimérico
copoliméricos
coprecipitado
coproduto
coprodutos
copublicação
coquense

coquenses
corégone
corégones
coregono
corinebacteriose
corioalantoicas
CORNICHÕES
cornichões
Cornichões
coronariopatia
corregulador
correguladora
correguladoras
correguladores
corresidentes
corta-águas
Cortadeiras-bobinadoras
CORTA-PINOS
corta-pinos
Corta-tubos
CORTA-VIDROS
corta-vidros
Corvina-legítima
cosmetovigilância
cosmídeo
cossolventes
cossubscritora
costoclavicular
costuramento
cotilédones
cotovia-pardal
cotransformação
Couve-chinesa
couves-brócolos
Couves-chinesas
Couves-da-china
couves-de-repolho
cravinho-da-índia
creosoto-padrão
crepões
Cresoxime-metilo
crineira
crioconservados
crioscópica
criostáticas
criseno
crisomelídeo
crisótilo
cristianofobia
criterial
CROCIDOLITE
crocidolite
Crocidolite
CROCIDOLITES
cromafenozida
cromatação
cromatização
CROMATOS
cromatos
cromogénio
cromoglícico
crotonaldeído
crotónico
crotonilideno-diureia
Cuala
Cujávia-Pomerânia
cultura-mãe
cumafos
cumarona
cumarona-indeno
Cúmbria
Cumeno
Cumilfenol
Cunquatos
Cupão-resposta
cupões-resposta

cupro
curaçauense
curaçauenses
curcas
curcumina
Curlândia
dactiliforme
Dados-chave
dalasi
D-α-tocoferol
danificável
Darussalã
debitação
Decafluorobutano
deca-hidratada
deca-hidratado
decilo
decisões-chave
DECITEX
decitex
Declaração-Modelo
decoquinato
Decoquinato
decorticadas
decorticado
Decorticado
decorticagem
decrepitação
défice-surpresa
defrontrar-se-ia
degeladores
degelatinizados
degerminação
Degerminação
degerminado
Degerminado
DEGOMADO
degomado
deidrocortisona
deliquescentes
delorazepam
delta-cetoendrina
deltaico
deltopeitoral
denar
denatónio
dendezeiros
densimétrica
densimétrico
Depilagem
derrogável
Desacelerómetro
desaçucarado
Desaçucarado
desagregrados
desalburnada
desalcoolização
desamarração
desarenadores
desarenamento
desasfaltados
DESCAROLADORES
descaseinado
Descomissionamento
descompartimentação
desconsolidação
Desconsolidação
descontaminante
desdenhadores
desembainhamento
desembraiagem
desembraiável
desenfornamento
desengaçador
desengaço
desengomagem

Desenlameado
Desenlamear
desfosforação
DESFOSFORAÇÃO
desfrisagem
desgelatinizados
desglobalização
desgravamento
designador
desimpermeabilizados
Desimpermeabilizar
desintegrativa
deslactosado
deslanagem
deslenhificação
deslustragem
DESMAQUILHAGEM
desmaquilhagem
desmucilagem
desmucilaginados
desnatagem
Desnatagem
desnervação
desnitrificação
Desnormalização
desnormalizadas
desnormalizados
desnormalizar
desnormaliza-se
desoleificação
desoxicólico
Desoxinivalenol
desoxirribonucleico
despampa
desparafinagem
despectinização
Despectinização
despectinizado
Despectinizado
despeliculação
Despeliculação
despeliculada
despeliculado
Despeliculado
Despolimerização
despolimerizada
desradicalização
dessacarificação
Dessacarificação
dessazonalização
Dessecagem
dessegregação
destacante
DESTALADO
destalado
destalar
DESTERPENIZAÇÃO
desterpenização
Desterpenizados
desterpenizados
destintagem
Destoxificação
destoxificação
Destoxificado
desvascularizado
desvascularizados
deungulado
deuteradas
dexanfetamina
dexivacaína
dextrano
dextranómero
dextranos
Dextrometorfano
DEXTROMORAMIDA
dextromoramida

dextrónico
Dextropropoxifeno
D-glucitol
diacetato
diacetato
diacetiltartárico
diacetona-álcool
Diacilgliceróis
DIACILGLICEROL
diadinâmicas
Diadora
diádromas
diafonómetros
dia-homem
dialisantes
dialquílicos
dialumínio
diamido
diaminotolueno
diaminotoluenos
diamoniacal
diamónico
diamónio
dianisidinas
DIARSÉNIO
diarsénio
dias-homem
dias-pessoa
Dias-pessoa
diastereómeros
diazepam
diazinas
diazoto
dibásico
dibenzeno-p-dioxinas
dibenzodioxinas
dibenzo-furanos
dibenzo-para-dioxinas
diboro
Dibrometo
dibromodifluorometano
Dibromometano
dibromotetrafluoroetanos
dibutilestanho
DIBUTILO
dibutilo
dicamba
dicarbonato
dicianodiamida
Diclazuril
diclofenac
diclofluanida
DICLORODIFLUOROMETANO
Diclorodifluorometano
DICLORO-HEXAFLUOROPROPANOS
Dicloro-hexafluoropropanos
DICLOROTETRAFLUOROETANOS
Diclorotetrafluoroetanos
dicloxacilina
dicobre
dicofol
DICRÓMIO
dicrómio
DIDECILO
didecilo
dieldrina
dienxofre
diesel-elétricas
diesterarilo
dietanol
Dietanolamina
dietilamida
Dietilamina
dietilenoglicol
dietilenotriaminopentacético
dietil-hexilo

difenílico
difenílicos
difenilo
difenilolpropano
difenilos
difenoxilato
difenoxina
Diflubenzurão
Difluoreto
DIFLUOROETANO
Difluorometano
DIFLUOROMETANO
difosfatos
DIFÓSFORO
difósforo
difractógrafos
diglicéridos
diglicerol
diglicidílico
di-hidrocalcona
di-hidrocodeína
di-hidroergocriptina
Di-hidrogenodifosfato
di-hidrogenofosfato
Di-hidrogenofosfato
Di-hidrogenomonofosfato
di-hidrogeno-ortofosfato
Di-hidrogeno-ortofosfato
Di-hidrogenopirofosfato
dilatómetros
dimerisados
dimetacrilato
dimetilados
dimetilciclo-hexanóis
dimetildioctadecilamónio
dimetilformamida
Dimetilformamida
Dimetilpolissiloxano
dimetilpolissiloxano
dimetoxifenil
dimetridazole
dínamos-magnetos
dinitroanilinas
dinocape
Dinofisistoxina
dinofisistoxinas
DINONILO
dinonilo
Dinosebe
DIOCTILO
dioctilo
dioleato
dioxano
dipalmitilo
dipentaeritritol
dipenteno
dipentílico
dipipanona
dirhames
discretização
disgenésica
dismetrias
Dispersável
dispersíveis
dispersível
displasias
disposições-padrão
Dissacárido
dissacáridos
dissimilaridade
distalmente
distorciómetros
ditetradecilo
ditianão
ditiocarbamatos
Ditionitos

DITIONITOS
divalentes
dívida-fluxo
divinilbenzeno
divisas-ouro
DL-aspártico
DL-pantoténico
D-manitol
dobutamina
docosa-hexaenoico
documentos-chave
documentos-fonte
docusato
Dodecafluoropentano
dodeca-hidratado
dodeca-hidrato
Dodecan-1-ol
dodecanoico
Dodecilbenzeno
dodecilfenol
dolinas
domoico
dorsiflexão
dose-resposta
doses-limite
dosimétrico
doxiciclina
dram
Drente
Dresda
dresinas
dugongos
dulcósido
DURIÕES
duriões
duriotagana
D-α-tocoferol
ecgonina
ecoauditoria
ecobranqueamento
ecoconceção
ecoconstrução
ecocontas
Ecocontribuição
ecodiversidade
ecoengenharia
ecoestruturais
ecoinovadoras
ecoinovadores
Ecologização
ecologização
econometricamente
ecorregião
Ecorregiões
ecorregional
ecotecnologia
ecótipo
ecótipos
ecotono
ectotrófica
edafologia
edafológicas
edométrico
eflorescente
Eglefinos
EGLEFINOS
eguariço
êider-edredão
Eifel
eixos-km
El
ELAIDINIZADOS
elaidinizados
Elancoban
Elande
Elandes

elastano
elastanos
Elastomultiéster
eletrociclotrónica
eletrocondutoras
eletroerosão
eletrofosfeno
ELETROFUNDIDA
eletrofundida
eletrofusão
eletroluminescente
eletromiográfica
eletromobilidade
eletroporação
eletropulsação
eletrossensíveis
eliciação
eludidas
eludir
emaciante
Emátia
embarcação-tanque
embornal
embraiagem-travão
embriotoxicidade
Emília-Romanha
emiradense
emiradenses
Empastelador
empasteladores
Empasteladores
EMPILHADEIRAS
Empilhadeiras
empilhável
empregável
empréstimo-quadro
emulsionável
encapsulagem
encefalose
encolamento
endemicidade
endoetnónimo
endoetnónimos
endofemoral
endomedular
endónimo
endónimos
endorreduplicado
endoscopicamente
Endossulfão
endotoxemia
endotrófica
endrina
Endrina
enfardadeiras-apanhadeiras
enforna
Engobos
Enguia-de-vidro
enguia-europeia
enofosfato
enrelvamento
ensiladas
Ensilado
ensoleiramento
entalamento
enterobactérias
enteropatia
enteropatias
enteroviral
entomopatogénica
Entre-Douro
entregável
envolventes-arrastantes
enzimologia
Eodímio
epicárdio

epícea
epicôndilos
epicutânea
epicutâneo
epidemiovigilância
epífises
Epiro
Épiro
epitopo
epitopos
epizootiologia
epizootiológica
epizootiológicas
epizootiológico
epoxiálcoois
epoxidado
epoxídica
epoxídicas
epoxídico
epoxídicos
epoxiéteres
epoxifenóis
épsilon-caprolactama
epsomite
equipamento-alvo
equipamentos-piloto
equitatividade
equivalente-carne
equivalente-habitante
equivalente-petróleo
equivalentes-habitantes
equivalente-subvenção
equivalente-trigo
Erevã
Ergotamina
eriocromo
eriocromo-magnésio
eritorbato
eritórbico
eritrite
eritritol
eritropoiética
erro-padrão
ERÚCICO
erúcico
ervilha-de-angola
escafoestiloideia
escala-piloto
escalo-do-norte
escalo-prateado
ESCAMUDOS-ESCUROS
escapamento
escareadoras-fresadoras
escariagem
escarva
escatelar
esclerófila
Espadim-azul-do-atlântico
espadim-azul-do-atlântico
Espadim-branco-do-atlântico
espadim-branco-do-atlântico
etilmetilcelulose
etilmetílico
etilmorfina
etilprotocatéquico
etiltrifenilfosfónio
Etilvanilina
etilvinilbenzeno
etilvinílico
etiopatogénico
etopabato
etorfina
etoricoxib
Etoxietano
etoxilo
Eubeia

Eumetopias
eurocódigos
eurodesnaturantes
Eurofolha
europaletes
eurorregionais
Eurosistema
eutrófica
eutróficas
eutrófico
eutróficos
evisceramento
examorrelina
exão
excentração
exct
Exfluxo
exfluxos
exitiosa
exoesqueletos
exoetnónimo
exoetnónimos
exónimo
exónimos
exotoxinas
experiências-piloto
explantado
explantes
explicações-chave
exportador-produtor
ex-Presidente
extirpadores
extracontabilístico
extraóssea
extraósseas
extrapolável
extraprofissional
extrapulmonar
extrapulmonares
extravascular
extravertebral
extraviário
extrudir
fabáceas
facélia
fachada-cortina
fagotipagem
Fagotipagem
falazar
falklandês
falklandesa
falklandesas
falklandeses
falseadores
Faneca-da-noruega
faneca-da-noruega
faringoamigdalite
farmacogenómica
Farmacognose
fasciata
fatiagem
Fatiagem
fatímida
Fator-M
fecularias
FEIJÃO-DE-LIMA
Feijão-de-lima
feijão-de-porco
feijão-mungo
Femoroacetabular
fenacaína
fenação
fenantreno
fencanfamina
fendeleiras
FENDIMETRAZINA

fendimetrazina
fenemedifame
fenemetrazina
fenetidinas
fenetílico
Fenetilina
Fenilacetona
fenilacilo
Fenilbutazona
fenilbutazona
fenilcarbinol
fenilcarboxílico
fenilénico
fenileno
fenilmetílico
fenilpropan-2-ona
fenilpropilo
fenindamina
Fenitrotione
fenol-formaldeído
fenológica
fenológicas
fenológico
fenológicos
fenoperidina
feno-silagem
fenoterol
fenotiazina
Fenoxiacetato
fenoxicarbe
fenoximetilpenicilina
fentanilo
fentermina
fentolamina
fermentável
ferredoxina
férrica
férricas
ferricianetos
Ferrites
ferrítica
Ferrocério
ferrocrómio
Ferrocrómio
ferrofósforo
Ferrofósforo
FERROFÓSFOROS
ferrofósforos
Ferrofósforos
ferronióbio
FERRONIÓBIO
Ferronióbio
FERROSSILICOCRÓMIO
Ferrossilicocrómio
ferrossilicocrómio
Ferrossilicomagnésio
ferrossilicomagnésio
FERROSSILICOMANGANÊS
Ferrossilicomanganês
ferrossilicomanganês
FERROSSILICOTITÂNIO
ferrossilicotitânio
FERROSSILICOTUNGSTÉNIO
ferrossilicotungsténio
ferrotitânio
Ferrotitânio
ferrotungsténio
Ferrotungsténio
ferrovanádio
Ferrovanádio
fertigação
fertirrigação
Festuca
FESTUCA
festucas
fibragem

fibroblástico
fibrocartilaginosas
fibroquística
fibrosidade
figueira-de-esmirna
filaça
filópodos
filossilicatos
FILTROS-PRENSA
fimbrial
Financeiro-Quadro
financeiros-chave
financiabilidade
fio-guia
fio-máquina
FIO-MÁQUINA
Fio-máquina
fisiográfica
fisiográficas
físseis
físsil
fissurar
fissurarem
fitase
fitato
fitatos
fitina
fitobentos
fitopatogénicos
fitotóxicos
Fitotoxidade
fivelas-fecho
fixável
flambagem
flavectomia
Flavomicina
fléolo
fleróvio
Flevolândia
flexográficos
FLOCADOS
flocados
flocagem
floculada
floculado
florescência
Florina
Flórina
florisil
flotação
flotado
fludesoxiglicose
fludiazepam
fludioxonil
flugestona
flunisolida
flunitrazepam
Fluoranteno
fluoranteno
fluoreno
fluoretado
fluoretados
fluorimétrica
Fluoroacetamida
FLUOROALUMINATOS
fluoroaluminatos
fluoroantreno
fluorocarbono
fluoroelastómero
Fluoroetano
fluorofórmio
Fluorometano
fluoroplástico
fluoropolímeros
FLUOROSSILICATOS
fluorossilicatos

fluorossilícico
Fluquinconazole
fluquinconazole
flurazepam
flurocloridona
fluroxipir
flurprimidol
flusilazole
fluticasona
Flutriafol
Fluvissolos
fluxímetros
Fluxos-fonte
foca-comum
foicinha
foicinhas
Folato
folcodina
foliação
fomocaína
fonómetro
forçador
forfetariamente
forint
forjagem
formação-piloto
formato-padrão
formiga-da-mandioca
formiga-mandioca
formoterol
formulação-quadro
formulantes
Formulário-modelo
fosfamidona
fosfatidilserina
fosfatidos
fosfato-férrica
fosfina
Fosfina
fosfoaminolípidos
fosfocálcico
fosfogesso
fosfoluminescência
fosfomolibdato
fosforotioatos
fosfossais
FÓSGENO
Fósgeno
fossagem
fotobiológica
fotocondutor
fotodegradação
fotoeletrónica
fotoestabilidade
fotofosforilação
fotoinduzida
fotomicrográficos
fotopolimérica
fotopolímeros
fotorredução
fotorresistente
fotorresistentes
fotorrespiração
fotossinteticamente
fototransformação
fototransístores
fragilizadora
fragmentografia
franco-fronteira
franco-germânica
franco-germânico
Francónia
franqueamento
Frases-tipo
fresas-serras
frigorífico-cave

frisadores
Friul-Venécia
froco
frontotemporal
frutano
Fruto-oligossacáridos
ftalocianina
fulerenos
fulgens
fumonisinas
fundeamento
fungistática
fungistáticos
fungitóxica
fungitóxico
Fuquiém
furabilidade
furaltadona
furfuraldeído
fusel
Futuna
gabari
Gabari
gabaris
gabiões
gadiformes
gadoteridol
gagaúze
gagaúzes
Gagaúzia
Gaiacol
gaiacolsulfonatos
galactitol
galacto-oligossacáridos
galatos
galhadas
Galhudo-malhado
galhudo-malhado
galinhas-de-angola
galvanicamente
gambúsia
ganso-do-canadá
gargoilismo
gasíferas
gastrenterológico
gastroenterológico
gastrorresistentes
gaxetas
gelatinização
gelatinizado
genocida
genoma-medicina
genotipados
geodreno
geoinformação
geolocalização
geolocalizados
geolocalizar
geomarcação
geomórficas
geosmina
geossintético
Geraniol
gerbilo
geriátricos
GERMÕES
germões
gestagénico
gigacaloria
gigawatts-hora
Gipsite
giração
giropiloto
glaciagem
glenoumeroacromial
Gliceril

glicerólicas
glicidílicos
glicidilo
glicirrizatos
Glicirrizina
glicolato
glicolatos
glicósido
gliose
glioxílico
globoides
glomerata
glossónimos
glucano
Glucocorticoides
glucomanano
GLUCÓNICO
glucónico
glucosamina
Glucosamina
glucosídicas
glucósidos
glufosinato-amónio
glumelas
Glutetimida
glutinosidade
GOBELINO
gobelino
goetite
golfinho-lacustre-chinês
golfinho-rotador
Gomas-ésteres
gonalgia
goniométrica
goniométricas
GOSSIPOL
gossipol
Gossipol
gotejadores
gradagem
gradagens
grafitização
grafitizados
GRANADILHAS
Granalha
granalha
GRANALHA
granalhagem
Granalhas
granida
granido
granulítica
granulometrias
grau-dia
Grifo-comum
Groninga
groselheira-vermelha
grou-comum
guaiule
guanacos
guanidinoacético
guarda-cabos
GUARÉ
guaré
Guéldria
guernesiana
guernesianas
guernesiano
guernesianos
guias-acompanhantes
guideal
guilhotinagem
guiloché
guipuras
gurde
Gustávia

habitante-equivalente
halazepam
halófita
halófitas
halofuginona
Halofuginona
halogénio
halometano
halons
halossulfurão
haloxazolam
hámster
Hámsteres
Hansa
Hanseática
hantavírus
haplosporidiose
hdroxiprolina
hectográfica
HECTOGRÁFICAS
hectográficos
Helério
heliaca
Helicoverpa
Helsínquia-Uusimaa
hemaglutinante
hemaglutinantes
hemaglutinina
hemaglutininas
hematócritos
hematoencefálica
hemiacetais
hemoadsorção
hemoculturas
hemoglobinúrica
hemóstatos
hemotoxicidade
hemotransfusão
hemotransfusões
Hemovigilância
heparinizado
Heparinoide
heptabromodifenílicos
heptacloro-epóxido
HEPTACLOROFLUOROPROPANOS
Heptaclorofluoropropanos
heptaglicerol
hepta-hidrato
heptóxido
herniação
Herpesvirose
herpesvirose
herpesvírus
herpetofauna
heterocário
heterocompositivo
HETERÓSIDOS
Heterósidos
heterotópica
heterotópico
hexabromociclododecano
Hexabromociclododecanos
hexacianoferrato
hexacianoferratos
HEXACLORODIFLUOROPROPANOS
Hexaclorodifluoropropanos
hexadecan-1-ol
hexadecanoico
Hexafluoroaluminato
Hexafluoroetano
hexafluoropropileno
Hexafluorozirconato
hexa-hidratada
hexa-hidratado
HEXA-HIDRATO
hexa-hidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina

hexametileno
Hexametilenodiamina
hexitiazox
hexogénio
hexoprenalina
hibridoma
hiclato
Hidantoína
hidrobrómico
hidrobromofluorocarboneto
hidrobromofluorocarbonetos
hidrocarbonado
hidrocarbonados
hidrocarbonato
hidrocarbonizados
hidrocodona
hidrocraqueador
hidrocraqueamento
hidrocultura
hidroeletricidade
hidroeletrolítico
Hidroextrator
hidroextratores
hidrofílica
hidrogaseificação
hidrogéis
hidrogenofosfato
hidrogenofosfito
hidrogenoftalato
Hidrogenomonofosfato
HIDROGENO-ORTOFOSFATO
hidrogeno-ortofosfato
Hidrogenossulfureto
hidrogeográfica
hidrolisação
hidrolítica
Hidromagnesite
hidromorfia
hidromorfologia
hidromorfológicas
hidromorfológicos
hidromorfona
hidroponia
hidropressão
hidroquímicos
hidrossementeira
hidroterapêutico
hidrotérmica
hidrotérmicas
hidrotérmico
hidrotérmicos
hidrotratamento
hidroxi
hidróxi
hidroxiácidos
hidroxiapatite
Hidroxiapatite
hidroxibenzeno
hidroxietoxilo
hidroxilamónio
HIDROXIMETILFOSFONATO
Hidroximonofosfato
hidroxinaftoicos
Hidroxipropilcelulose
hidroxipropildiamido
hidroxipropílico
hidroxipropilmetilcelulose
hidroxipropilo
hidroxipropoxilo
higroscopicidade
hipercarbónicos
hipercoagulabilidade
hipercrescimento
hiperextensão
hiperfixação
hiperflexão

hiperimunizado
hipermobilidade
hipermoderação
hiperplásica
hiperreflexia
hipervascularização
Hipobromitos
hipobromitos
hipodensidade
HIPOFOSFITOS
hipofosfitos
hipotrofiados
hiri-motu
híspida
histomonose
histoquímicas
holocelulose
homem-máquina
homopolimérica
homopoliméricas
homopolimerizados
hora-homem
hora-limite
hryvnia
humatos
I&D
Iamussucro
Iarém
icosapentaenoico
Ictiocola
ictiocola
idade-limite
iessotoxinas
igapó
igapós
ignescência
ignidores
ílhavos
iliopúbicos
ilipé
iluminância
Imazossulfurão
imidaclopride
Imidas
imidazole
imina
Iminas
iminodissuccínico
imperiosidade
imunoabsorção
imunoafinidade
imunobiologia
imunocompetência
imunodiagnóstico
Imunodoseamento
imunoenzimática
imunofarmacologia
imunogenicidade
imunogénio
imunograma
imuno-histoquímica
imuno-histoquímico
imunoimpressão
imunométrico
imunomodulação
imunoperoxidase
imunorregulador
imunotóxicas
imunotoxicidade
imunotóxico
imunotóxicos
imunotoxina
inalável
inaproveitado
incerteza-padrão
inclusividade

incolmatável
Indeno
indeno
indexagem
indicativamente
indigeríveis
Indorama
inespecificidade
infeciologista
infetividade
infiltrantes
infiltrativas
infoacessibilidade
infoalertas
Infocompetências
infomobilidade
infopontos
infraescapular
infraestatal
infraestruturas-chave
infraorbitais
infrarrecarga
ingerente
ingeríveis
iniciativa-piloto
iniciativas-piloto
injustificavelmente
Inositóis
Inositol
insercional
insolubilização
instalação-piloto
interafricana
Interagências
interanuais
interbloqueamento
intercambiável
interclavicular
intercomparação
intercomparativo
Interconector
intercotidais
intercotidal
interdentais
interdiais
interdigitação
interferão-gama
interferão-γ
interflúvio
INTERFOLHADOS
interfragmentários
interfuncionamento
intergrupais
intergrupo
interinstitutional
Interinstitutional
interlaminar
interlinha
interlinhas
intermetatarsais
interneurónio
interobservadores
interoperar
interoperativo
interpandémica
interpandémico
interpandémicos
interpares
interportuária
interquartílico
interquartílicos
intersatélite
intersatélites
intersessões
intersítios
intersomática

intertársico
intertidais
intertidal
intertipos
intertravessas
intertubercular
intervariação
intervido
intracapsulares
intracárpica
intracárpicas
intracortical
intradermotuberculinização
intradermotuberculinizações
intradiariamente
intragovernamentais
intragrupos
intramamário
intramembranosa
intranacional
intranasal
intrão
intraobservadores
intraoperatória
intraoperatoriamente
intraoperatórias
intraoperatório
intrarretal
intrarticular
intrarticulares
intratendinosas
intra-UE
intra-União
intravaginal
intravertebrais
invasividade
invernação
inversíveis
invertase
invocabilidade
iodoetano
iodométrico
ioiô
ionóforo
ionomérica
ionómero
ipamorrelina
ipatrópio
ipso
Iquitos
iriscopia
iroda
islamofobia
isobutilideno-diureia
isobutiraldeído
isodrina
isoeletrofocalização
isoenxerto
isoenzimática
isoforma
isoftaloílo
Isoftalonitrilo
isogénica
Isoleucina
isomaltulose
isomerase
isómetros
Isopentano
isopentilo
isopropiltioxantona
Isoproturão
isoquinoleína
isossorbida
isotopicamente
Ispra
isquiotibiais

ítalo-eslovena
ítria
iuane
iuanes
ivermectina
ivermectinas
Jamena
jan-mayenense
jan-mayenenses
jarosite
Jatrofa
javali-pigmeu
jersiana
jersianas
jersiano
jersianos
juiz-assistente
juiz-chefe
juiz-comissário
juiz-relator
juristas-linguistas
juta-de-fruto-comprido
ketazolam
krill-do-antártico
Krill-do-antártico
kuna
kVAr
kwacha
kwachas
kyat
Lacónia
lactamas
Lactite
lactitol
lactobiosite
lactofosfatos
lactonas
lactoproteínas
lactositol
Lactulose
lagartixa-da-areia
lagomorfos
Lagosta-rósea
Lagosta-verde
lagostins-do-rio
laibeque-de-cinco-barbilhos
laibeques
lamejinhas
lamelada-colada
Lamictal
laminoplastia
lamotrigina
lampante
lampreia-de-riacho
lampreia-do-rio
lampreia-marinha
Lanca
lança-amarras
lançantes
Languedoque-Rossilhão
lápsica
lari
larício
laringotraqueíte
lasalocido
lasolacida
lastração
lats
laurêncio
laurílico
lava-faróis
Lava-para-brisas
lava-para-brisas
lefetamina
Leitão-islandês
leitura-escrita

lek
lentogénica
lentogénicas
Leonardite
leone
leptospiras
Leste-Oeste
leucotrienos
lev
levanfetamina
levedação
levedante
LEVEDURAS-MÃES
Leveduras-mães
levometanfetamina
licenciatárias
Líchias
líchias
licores-mãe
liços
LIEPINA
LIGAS-MÃES
Ligas-mães
lignocelulósica
lignocelulósico
lignocelulósicos
Lignossulfitos
lignossulfonato
lignossulfonatos
lignossulfónico
lilangeni
Lilongué
lima-espanhola
limaquate
LIMÕES-TAITI
Limões-taiti
limosa
limoso
limosos
limpadeira
lincomicina
linfoblástico
linfoblastoide
linfocina
linfoedema
lingada
lingadas
lingagem
lingotados
língua-de-cão-da-guiné
Língua-de-cão-das-canárias
Língua-de-cão-de-gana
língua-de-cão-do-senegal
linguado-da-areia
Linguado-legítimo
linguado-legítimo
linguagem-fonte
língua-mãe
Lingues
linguetes
LINOXINA
Linoxina
línter
línteres
LIOFILIZADORES
lipase
lipófilo
lipólise
lipossolubilidade
lipossoma
lipotrópica
lisímetro
lisímetros
lissérgico
litas
lítio-iões

lítio-nióbio
lítio-tântalo
Litopónio
livoniano
Livorno
Lixa-de-escama
lixa-de-escama
lixadoras
lixinha-da-fundura-grada
Lixinha-da-fundura-grada
lixiviável
locação-compra
loflazepato
loja-insígnia
Loprazolam
Loratadina
lorazepam
lordótica
lormetazepam
loti
Lubúsquia
lucro-alvo
lúcuma
LÚCUMAS
ludoinformação
lugares-tenentes
Lula-vulgar
lustragem
lutra
luz-piloto
macaco-aranha
MACADÂMIA
macadâmia
macroabordagem
macrócitos
macrocobertura
macroescala
macrofágicas
macrófitas
macrófitos
macroindicador
macroindicadores
macrolidos
macromodelo
macromolecular
macromoleculares
macroplâncton
macroprudenciais
macroprudencial
macrorganismos
macrorrácio
macrorregionais
macrossimulações
macrotérmicas
macrotérmico
macrovariáveis
maduramicina
Maduramicina
mãe-natureza
magnetometria
maiotense
maiotenses
Maláui
malaxação
malaxadores
malaxagem
maldiva
maldivas
maldivo
maldivos
malonilureia
mamofauna
Mamudzu
manat
mancozebe
mandante-agente

mandipropamida
manês
manesa
manesas
maneses
MANGANIMÉTRICA
MANGANITOS
Manganitos
manganoso
manitobórico
Mannheim
manocar
manorredutor
Manóstatos
máquina-cigarreira
Marajó
marca-punção
marcas-punções
margarida-vulgar
margocalcários
margocaliças
marinagem
marítimo-fluviais
Marlonga-do-antártico
marlonga-do-antártico
Marlonga-negra
marlonga-negra
marracho-azul
marshallina
marshallinas
marshallino
marshallinos
Marteiliose
marteiliose
martelagem
martinetes
Maruca-azul
maruca-azul
masséteres
máx
Maxerreque
mazindol
Mazóvia
Mbits
Mebabane
mecanizável
Mecanizável
mecassermina
Meclemburgo-Pomerânia
medazepam
mediastinite
médico-escolar
medidas-chave
mediocárpica
médio-elevado
medioliteracia
medroxiprogesterona
mefedrona
mefenorex
megaescândalo
megajoules
megaohmímetro
megatérmico
MEIAS-CARCAÇAS
meias-carcaças
meia-sela
meio-cofre
meio-lombo
meios-crepões
meio-vau
meixão
melaçada
melaçadas
melamina-formaldeído
melamínicas
melengestrol

Melequeoque
melga-de-ferrão
Melhorantes
menaquinona
meningocelo
meniscectomias
meniscocapsular
meniscofemorais
mensagens-chave
mentoria
mepivacaína
mercado-chave
mercado-piloto
mercadorias-pirata
mercados-piloto
mercaptobenzotiazole
meroplâncton
mesenquimatosas
mesentérios
mesoalino
mesocarbo
mesocosmo
mesodérmico
mesoeconómico
mesofílica
mesógeos
mesoinositol
mesomediterrânicos
mesónicos
mesotérmico
mesotróficas
mesotrófico
mestiços-das-índias
mestres-aprendizes
mestres-artesãos
metabolizável
metabuscador
metafisária
metafisárias
metafisário
metafosfato
metafosfatos
meta-hemoglobinemia
metal-indicador
metame
metamerismo
metampicilina
Metanal
metanização
metanogénese
metanogénica
metaqualona
Metassilicatos
metatarsais
metatarsal
metatársico
metatársicos
Metenamina
metformina
metilamílico
metilciclo-hexanóis
metilciclo-hexanonas
METILCLOROFÓRMIO
metilclorofórmio
metilcloroisotiazolinona
Metildifenilisocianato
Metiletilcelulose
metilfenilenodiamina
Metilfosfonato
metilfosfónico
metilfosfonoílo
metiliononas
metilisotiazolinona
metilmercúrio
Metilnonilcetona
metilpirazole

metilprotocatéquico
Metilsulfonilmetano
metiprilona
metodologia-padrão
Metolacloro
Metossulame
metoxifenozida
metoxilo
metronidazole
m-Fenilenobis
miálgica
micobacterianas
Míconos
micornizado
micótico
micotoxionas
microaerofilia
microangiopática
microbureta
microcalorimetria
microcelular
microchapas
microcitose
microclimáticas
microcomandados
microcomando
microconjuntos
Microconjuntos
microcontentor
microcopiadoras
microcristais
microdados
microdiscos
microdosimetria
microdureza
microelementos
microeletrónica
microencapsulação
microencapsulada
microensino
microeólica
microestaca
microfauna
Microfiltração
microfiltração
microfinanceira
microfraturas
microfundo
microgeração
microgerador
microindicadores
microinjeção
microlentes
micromamíferos
micromanipulação
micromanipulador
micromanipulados
micromassas
micromobilizações
micromole
micromoles
micromovimento
micromovimentos
micronavegação
micronização
Micronização
micronizada
micronizadas
Micronizado
micronizado
micronizar
micronucleado
micronúcleo
micronúcleos
micropagamentos
micropastilha

Micropastilha
MICROPASTILHA
micropastilhas
microplacas
microplâncton
microplásticos
micropoeiras
micropoluentes
microporosidade
microportadores
microprismas
microprograma
microprojeção
micropropagação
microprudenciais
microprudencial
microquantidade
microrreação
microsperma
microssatélite
microssomas
microtesauro
microtesauros
Microtexto
microtítulo
midazolam
mielomeningocelo
mielotomia
Milho-doce
milicandelas
miliequivalentes
miligal
milonite
minicápsulas
minicarga
miniconjunto
miniconjuntos
miniembalagens
minilâmpada
MÍNIO-LARANJA
mínio-laranja
miniquestionários
minitaças
miofagia
mioglobinúria
miopatia
miotendinosa
mirica
miscantos
mistura-padrão
Mitilicultores
Mitilicultura
mocho-d'orelhas-pálido
mocora
modelizadores
modulador-desmodulador
moeda-âncora
Mogadixo
molhabilidade
molhagem
Molhagem
molibdenilo
molinato
moluscicida
moluscicultor
moluscicultores
moluscicultura
Monasite
monetarização
monitorizadoras
Monoacilgliceróis
monoamido
Monoaminas
monoamoniacal
monoamónico
monoartrite

Monoazepinas
monobutílicos
monocamada
monocarboxilado
monocatenário
MONOCLORETO
monocloreto
Monoclorobenzeno
monocomponentes
monoconstituinte
monoelemento
Monoesquis
monoestearato
Monoestearato
Monoestearina
monoetilenoglicol
monofios
monofosfórico
monogermia
monoglicéridos
Monoglicéridos
mono-hexílico
mono-hidrogenodicarbonato
Mono-hidrogenodifosfato
Mono-hidrogenofosfato
monoinsaturados
monolateral
Monolaurato
Mononitrato
mono-orto
monopalmitato
monopalmitina
monopentaeritritol
monopersulfato
monoponto
monopotássico
monorramo
monostático
monotipos
monserratense
monserratenses
montânico
montante-objetivo
montelucaste
montureira
montureiras
Morávia-Silésia
mordedouro
mormo
Mormo
morraças
mosaicoplastia
mostarda-branca
Motocultivadoras
motoneves
motoreta
motoretas
motor-gerador
Móveis-expositores
movimento-limite
moxifloxacina
MPa
m-toluico
mucilagem
MUCILAGINOSOS
mucolipidose
Muflão-de-chipre
Mulita
multibloco
multiblocos
multicamada
multicâmaras
multichama
multicilindros
multicircuitos
multiclonal

multicombustíveis
multicombustível
multiconstituinte
multicritérios
multidestinatários
multidoadores
multielementos
multiempregadores
multienzimático
multienzimáticos
multiespécies
multiesquirolosa
multifaseada
multifases
multifásico
multifatores
multifilamento
multifuros
multigestor
multimateriais
Multimaterial
multimorbilidade
multimorbilidades
multiníveis
multinível
multinucleares
multiorgânica
multipágina
multiparceiros
Multipastilhas
multiporos
multiprodutos
multipropriedade
multirregionais
multirresoluções
multissazonal
multissistemas
multissítios
multissubstâncias
multitemporal
multiterritorialmente
multitrama
multitransações
multivalores
multivariados
muscadeira
musculocutâneo
musculotendinosa
musculotendinosas
Mutágeno
mutágenos
mutaína
m-xileno
N,N-dietilamino
N,N-dimetilacetamida
nabita
nafazolina
Nafcilina
naftaleno-1,4,5,8-tetracarboxílico
naftaleno-2,6-dicarboxilato
Naftalenos
naftalenossulfónicos
naira
nakfa
Nalede
nanocristalina
nanocristalino
nanofiltração
nanoforma
nanoformas
nanoingredientes
nanoprata
nanotitânio
nanotubo
nanotubos
nanozinco

narasina
Narasina
narcejas
narcolepsia-cataplexia
nasogástrica
natrolite-fonolite
navios-piloto
Naxos
n-butano
n-butil
n-butilo
ndebele
n-decanol
N-DODECANODIOICO
nedrocromil
nefrotóxicas
nefrotoxicidade
negatoscópios
nematicida
Nematologistas
Neo-hesperidina
neoligamento
neonicotinoides
Neopentano
Nepiedó
nervuração
neuraminidase
neuroblastoma
neurocomportamentais
neuroestimulação
neurofibromatose
neurofisiológicos
neuromodulação
neuropraxia
neurotoxicidade
neurotoxicológicos
ngultrum
n-heptano
n-hexano
Niamei
nianja
nicarbazina
Nicarbazina
nicomorfina
nicossulfurão
nidificante
nidificantes
Nimesulida
nimetazepam
niobato
níquel-hidreto
nitrazepam
nítrico-amoniacal
Nitrite
nitrocianamida
Nitrofena
nitrofurazona
nitroimidazole
Nitroimidazoles
nitroimidazoles
nitrosantes
Niuê
niueana
niueanas
niueano
niueanos
nivalenol
níveis-alvo
níveis-limite
nível-alvo
nível-limite
Nm
N-metilanilina
N-N-dimetilformamida
n-octanol
n-OCTILFOSFÓNICO

n-olefinas
nona-hidratado
nonano
noniloxibenzeno
nordazepam
Norefedrina
norfolkina
norfolkinas
norfolkino
norfolkinos
normetadona
normocromático
Norovírus
norte-atlântico
norte-marianense
norte-marianenses
Norte-Pas-de-Calais
Nototénia-escamuda
nototénia-escamuda
n-parafina
n-parafinas
n-propilo
Nuaquechote
nucleação
nucleoproteína
nucleoproteínas
nucleossoma
nuclido
Nucualofa
Numeá
numeracia
o-acetilsalicílico
o-anisidina
objetivo-chave
objetivos-chave
obturável
ocadaico
oct-2-eno-2-carboxílico
octabromado
octabromodifenílico
octacaína
octaclorados
octadecan-1-ol
octadecilo
Octafluorociclobutano
Octafluoropropano
OCTANOATO
Octanoato
octanol
Octanol
Octegra
octenidina
Octilfenóis
Octilfenol
octílico
OCTILTIOMETIL
octiltrietoxissilano
o-diclorobenzeno
Odontómetro
odorização
odorizante
o-fenilenodiamina
o-hidroxi
o-hidroxifenil
olaquindox
oleoaquosas
oleococa
OLEOESTEARINA
oleoestearina
oleo-hidráulicas
oleoquímica
oleoquímicas
OLEOQUÍMICAS
oleoquímico
oleoquímicos
óleos-base

oleuropeína
Olho-de-vidro-laranja
olho-de-vidro-laranja
Oligoalino
oligofrutose
oligofrutosil-sacarose
oligogalactosil-lactose
oligomerização
oligómeros
oligopolística
oligotrófica
oligotróficas
oligotrófico
Olténia
oncofetal
onduladores
opacificantes
operações-chave
operão
opoterápicos
optrónicos
orçamento-programa
orçamentos-programa
orciprenalina
orelha-do-mar
orelhas-de-judas
ORELHAS-DE-JUDAS
Orelhas-de-judas
Orelhas-do-mar
orelhas-do-mar
organização-mãe
organoclorada
organofosfatos
ORGANO-INORGÂNICOS
organo-inorgânicos
ORGANOMERCÚRICOS
organossulfuroso
órgãos-alvo
orientação-quadro
orientações-quadro
Oriental-Trácia
orizícola
orobanca
orofaríngicos
orogenético
orquídea-de-dama
orquídea-manchada
ORTOBÓRICO
ortobórico
ortofenilfenato
ortofenilfenol
ortofotográfica
ORTOFTALATOS
Ortoftalatos
ORTOFTÁLICO
ortoftálico
ortomixovírus
ortossomicina
Ortotraumatologia
osmofílicas
ossificante
osteoartrose
osteócitos
osteocondrite
osteocondução
osteodesmineralizantes
osteodistrofia
osteoformação
osteoformadora
osteoformadoras
osteoformativo
osteogénese
osteoindutora
osteointegração
osteólise
osteólise

osteolítica
osteomas
osteonecrose
osteoporóticas
osteoporótico
osteoporóticos
osteoprogenitoras
osteotendinosos
ostrácodos
ostrais
ostral
ostras-do-pacífico
ostras-gigantes
ostreicultura
ótico-optometrista
ouguiya
ovinicultura
Oxamil
oxazepam
oxazolam
OXIALOGENETOS
oxialogenetos
OXIBROMETOS
oxibrometos
oxiclordano
oxicodona
oxicorte
oxidadores
oxidi
oxietileno
oxi-iodetos
OXI-IODETOS
oximorfona
oxina
oxinato
oxirano
oxitetraciclina
Oxitricloreto
oxitrópio
oxolínico
OXOMETÁLICOS
oxometálicos
Ozonização
ozonómetro
paanga
paia-zimbreira
Palavra-sinal
palavra-sinal
palavras-sinal
Palavras-sinal
Palência
paletes-caixas
Paliquir
palmista
palmitílico
palmitoleico
paloco
palor
paludicultura
Palurdes
Pancreatina
pandano
pandermite
panregionais
pantotenato
panzoótico
Papeete
Papéis-diagrama
papel-chave
Papel-feltro
PAPEL-PERGAMINHO
Papel-pergaminho
papel-químico
papoila-dormideira
PAPOILA-DORMIDEIRA
Papua-Nova

para-chamas
paracimenos
paradiscal
parâmetros-chave
paramixovirose
parapatelar
paraquato
paratacamite
paratungstato
paraxileno
Parboilização
parboilizado
Parboilizado
parceiros-chave
Parceria-Piloto
pardal-doméstico
parenterais
parenteral
pargo-legítimo
Pargo-ruço
Pargo-sêmola
paridocaína
Paros
participatórios
particulado
parvovírus
passageiros-quilómetro
passa-mangas
pastó
pata-roxas
Patas-roxas
patelar
Pateras
patogénio
patogénios
patótipo
patótipos
patruças
PATRUÇAS
Patulina
pau-da-vida
p-clorobenzilo
p-clorofenil
p-cresol
p-diclorobenzeno
pectinídeos
pectonotoxinas
pedaleiro
pedaleiros
pedilúvios
pedopornográfico
pedopornográficos
peguilados
peiote
Peixe-carneiro-europeu
peixe-carneiro-europeu
Peixe-gelo-do-antártico
peixe-gelo-do-antártico
peixe-lanterna
Peixe-lapa
peixe-lobo-encarnado
Peixe-lobo-malhado
Peixe-porco-de-vela
peixes-búfalo
peixes-elefante
peixe-sombra
pélete
péletes
Peletização
peletização
pelicano-frisado
PEMOLINA
pemolina
penconazole
pendulação
penetrómetro

penicilânico
pentabromado
pentabromofenoxi
pentacálcico
PENTACLORETO
Pentacloreto
Pentaclorobenzeno
pentacloroetano
PENTACLOROFLUOROETANO
Pentaclorofluoroetano
PENTACLOROTRIFLUOROPROPANOS
Pentaclorotrifluoropropanos
pentaeritrilo
pentaeritrite
pentaeritritol
Pentafluoroetano
PENTAFLUOROETANO
pentafluorofenil
penta-hidratado
Pentano
PENTANOICOS
pentanoicos
Pentanol
pentapotássico
pentassódico
pentassódio
pentassulfureto
pentazocina
pentilo
pentrite
pepininhos
Pepininhos
pepino-do-mar
Pepinos-do-mar
peptonada
peraguda
PERALOGENADOS
peralogenados
PERBROMATOS
PERCARBONATOS
percarbonatos
percentílico
PERCLOROETILENO
percloroetileno
percorrível
percussor
percutor
Perenifólia
perenifólia
perenifólias
PERFIL-TIPO
perfluorado
perfluorados
Perfluoroalcoxialcanos
perfluorobutano
perfluorociclobutano
Perfluorociclopropano
perfluoroetano
Perfluoroetileno
perfluoro-hexano
Perfluorometano
perfluorometilvinílico
perfluoro-octano
perfluoro-octanossulfonamidas
perfluoro-octanossulfonatos
perfluoro-octanossulfónico
perfluoro-octanossulfonilos
perfluoropentano
perfluoropropano
perfluorovinílico
perguntas-filtro
periarticulares
periconcetual
perifericidade
perileno
perimeniscal

PERIODATOS
periodatos
perióssea
periósseas
periósseo
peripanónico
perivasculares
perivertebral
permeação
permetrina
perna-de-moça-da-austrália
pernes
perolizados
peroxidase
peroximonossulfato
PEROXOÁCIDOS
PEROXOBORATOS
Peroxoboratos
PEROXOCARBONATOS
Peroxocarbonatos
PEROXOCROMATOS
peroxocromatos
peroxodissulfatos
PEROXOMETÁLICOS
peroxometálicos
PEROXOSSAIS
pesa-líquidos
pescada-branca
pescarias-alvo
pessoal-chave
Pessoal-chave
Petidina
petidina
pé-violeta
pez-louro
p-fenilenodiamina
p-fenilenotereftalamida
PICLORAME
Picossulfato
piezométrica
piezométrico
PILOS
piloto-comandante
piloto-proprietário
pimenteira-do-brasil
Pimentos-piquilho
pimpão-comum
Pimpins
pimpins
pinacolílico
pinazepam
pincelagem
pinheiro-amarelo-ocidental
pinheiro-ponderosa
pinípede
Pinoxadene
Pionguiangue
piperocaína
pipradrol
piqueladas
piquelados
pirão
pirazofos
pirazole
pirbuterol
piretrinoides
piretroides
piridostigmina
pirimicarbe
pirissudanol
Piritiona
piritramida
pirocatecol
PIROFOSFATOS
pirofosfatos
Pirofostato

pirogénios
Pirolinhites
pirolítico
pirometria
piroplasmose
pirossulfito
pirovalerona
piroxenito
pirrocaína
pisteiros
PITAIAIÁS
Pitaiaiás
pitaiaiás
pitcairnês
pitcairnesa
pitcairnesas
pitcairneses
pivampicilina
Plainas-limadoras
planetariza-se
plano-quadro
planta-mãe
plantas-mãe
plaqueamento
plástidos
plastinação
plastómeros
plumudas
pluricentrismo
plurideficiência
plurimodais
plurimodal
plurimunicipais
pluripotenciais
plurirregional
plurissetoriais
plurissetorial
pluviometria
p-metilfenil
pneumocócica
pneumocócicas
p-nitrofenil-α-galactopiranósido
p-nitrofenol
Pnom
Podgoritza
Podláquia
pododermatite
pólderes
Poliacetais
poliacetais
Poliacrilato
poliacrilonitrilo
poliadição
poliaminas
Poliaminas
poliaromáticos
poliartrose
polibromado
polibromados
polibromobifenilo
polibromobifenilos
polibutadieno-acrilonitrilo
polibutileno
policaprolactama
policlonais
policlorobifenilos
policloropreno
policombustível
policonsumo
policrilamida
policristalinas
policristalinos
polideficiência
Polidextrose
Polidimetilsiloxano
polieletrólitos

poliéter
poliéteres
Poliéteres
Poliéteres-polióis
polietilenoglicóis
polietilenoglicol
POLIETILENOGLICOL
polietilenoimina
polifarmácia
polifenileno
polifenoloxidase
Polifluoreto
poligalacturónico
poliglicerina
Poligliceróis
poliglicerol
poliglicerólica
poliglicólico
Poli-isobutileno
poli-isobutileno
poliláctico
polilactida
polimeração
polimerase
polimetacrilato
Polimetacrilato
polimetafosfato
polimetilmetacrilato
polimorfonucleares
polineuropatia
Polinevropatias
polióis
poliol
polioxietileno
polioximetileno
poliploidia
POLIPROPILENO
Polipropilenoglicol
polipropilenoglicol
polirricinoleato
Polissiloxanos
polissulfonas
polissulfureto
politerpenos
Politetrafluoretileno
politetrafluoroetileno
polividona
Polividona
Polivinilibutiral
polivinílico
polivinílicos
polivinilimidazole-polivinilpirrolidona
Polivinilpirrolidona
Polivinilpolipirrolidona
polvilhação
pomerânia
pomológico
pontenciómetro
ponto-multiponto
Pontuação-objetivo
pontuações-objetivo
pórfiros
porosímetros
PORTA-CARIMBOS
PORTA-CHAPÉUS
porta-chapéus
porta-cópias
porta-enxertos
porta-escova
porta-filtros
pós-desnitrificação
pota
Pota-do-antártico
pota-do-antártico
Pota-do-norte
pota-do-norte

POTAS
Potas
potenciométrica
potenciométrico
Pousão
povidona
Povidona
praguense
pranchamento
prazepam
pré-acondicionamento
pré-adjudicação
pré-alarme
pré-aquecedor
pré-artrose
pré-carga
pré-carregada
pré-colapso
preço-limite
pré-comercialização
pré-concorrencial
pré-contrato
PRÉ-CORTADOS
preços-padrão
pré-cozimento
pré-cozinhadas
pré-curtimenta
PRÉ-CURTIMENTA
Pré-despistagem
Pré-despoeiramento
prednisona
pré-engorda
pré-escolaridade
pré-escrita
pré-exportação
pré-fabricada
PRÉ-FABRICADAS
pré-fabricadas
PRÉ-FABRICADOS
pré-fabricados
pré-formado
Pré-formas
pré-fratura
pré-gelatinização
Pré-gelatinização
pré-gelatinizado
Pré-gelatinizado
pré-gelatinizados
pré-imersão
pré-impregnados
pré-insolvência
pré-investimento
pré-lavado
pré-lesão
pré-lesional
pré-misturadas
pré-movimentação
pré-normas
pré-normativa
pré-normativas
pré-normativos
pré-operacional
pré-operatoriamente
pré-patelares
pré-polímeros
pré-preparados
prepucial
pré-reformados
pré-revestidas
pré-rotuliana
pré-suspensão
Pré-tensor
pré-tensor
Pré-tensores
pré-tensores
pré-tradução

pré-traduzido
pré-traduzidos
pré-transformadas
pré-tratadas
pré-tratar
pré-validação
pré-viabilidade
prilocaína
primarização
princípio-chave
princípios-chave
priónica
priónicas
priorização
pristina
pró-análise
proantocianidinas
procaterol
pró-cíclica
prociclicidade
procloraz
pró-competitiva
procurador-chefe
produção-carga
produção-piloto
produtores-exportadores
Produtores-exportadores
produtor-exportador
produtor-importador
profilometria
progenia
progestogéneos
pro-hexadiona
pro-hexadiona-cálcio
projetos-chave
prolina
promécio
promovibilidade
pronossupinação
Propanil
propanil
Propargite
propargite
propazina
propelir
propiconazole
Propifenazona
Propilenocloridrinas
Propinebe
propinquidade
propipocaína
propiram
propoxicaína
prossulfocarbe
proteinase
proteínicas
proteinogénico
proteoginosas
protocolo-tipo
protoplasto
protoplastos
Provença-Alpes-Côte-d’Azur
Prussianato
pseudodivina
pseudoforças
pseudogordura
pseudoquistos
pseudorraiva
pseudotronco
pseudotumoral
psicastenia
psicossíndrome
psilídeo
psofómetros
publicidade-isco
público-público

pululana
pululanase
Puncionamento
punçoamento
p-XILENO
p-xileno
qualidade-preço
quantificabilidade
quartelada
quartzite
Quartzites
quartzosa
QUARTZOSAS
quartzosas
quazolaste
quebra-teias
quebra-tramas
quebra-urdiduras
quebra-ventos
quelação
quelada
quelado
quelados
quelata
quelatada
quelatam
quelatante
quelatantes
quelatar
quemose
quenafe
quenopódio-bom-henrique
queratinócitos
Quieserite
Quigali
quilaia
quilaico
quiloeletrão-volt
quilómetros-comboio
Quilquis
Quimera-olhuda
QUÍMICO-MECÂNICO
químico-mecânico
quimioluminescente
quimioprofilaxia
quimiostática
quimióstatos
quimioterapêuticos
quinoleíno-carboxílicos
quinolonas
quinosocaína
quinoxifena
Quinxassa
QUIOLITE
Quios
quitina-glucano
quitosamina
Quitosano
quitosano
rabeamento
racemato
radiculopatia
radioalergoabsorvente
radiochamada
radiocomandado
radiodeterminação
Radiodeterminação
radiofarmacêutica
radiofarmacêuticos
radiofotografia
radioimunoprecipitação
radioinativação
radioisotópicos
radiolocalização
radiomarcação
radiomarcadores

radionucleares
radiopaco
Rádios-despertadores
Rádios-leitores
radiotelecomando
radiotransparente
rafinose
raia-branca
Raia-curva
raia-curva
Raia-da-noruega
raia-da-noruega
Raia-de-dois-olhos
raia-de-dois-olhos
raia-de-espelhos
Raia-de-são-pedro
raia-de-são-pedro
Raia-lenga
raia-lenga
Raia-manchada
raia-manchada
raia-mosaica
Raia-oirega
raia-oirega
raia-pintada
Raia-pontuada
raia-pontuada
Raia-pregada
raia-pregada
Raia-repregada
raia-repregada
raia-riscada
Raia-taigora
raia-taigora
raia-tubarão
Raia-zimbreira
raia-zimbreira
rainha-senegal
RAIOM
raiom
ralagem
rami
ramnose
rancidez
Randes
raspotransportadoras
raspotransportadores
ratinho-dos-pastos
rato-almiscarado
rato-canguru
rato-do-campo
rato-do-campo-de-rabo-curto
rato-silvestre
rã-touro
ravessa
raviole
reacidificar
realagados
realagamento
realagar
realcançar
reamostragem
reaposição
reaposta
Reaprovação
reaprovado
rearmazenagem
reassociação
reassociar
reassunção
reatribuível
rebarbagem
rebaudiósido
rebaudiósidos
rebobinagem
recalibragem

recalibrar
recentralização
recertificação
recertificada
recertificadas
reciclabilidade
Reciclabilidade
recirculada
recirculadas
recirculados
Recircular
recontaminação
recreditados
recria-acabamento
Recurtimenta
rede-piloto
redesignação
redespacho
redes-piloto
Redes-piloto
redimensionabilidade
Redimensionável
rediscutida
redissolução
reemergência
reempréstimo
reemulsionante
reencaminhável
reensaiar
reensaio
reesculpida
reesculpidos
REESTERIFICADOS
reesterificados
reexecução
Reexpressão
refinanciador
refixação
Refocalização
reformatagem
refratura
refrisar
regantes
regime-quadro
regimes-quadro
regulamentos-tipo
reimersão
reimpõe
reimpor
reimportador
reinfeção
reinjeção
reinjetado
relatável
Renano-Palatinado
renaturalização
renmimbi
Renovabilidade
Reobservado
reológicas
reoperada
reoperado
replicão
reprodutividade
reproterol
resgastes
resistência-cruzada
resorcílico
respirometria
ressecagem
ressuperficialização
restruturado
restruturados
RETAMA
reticuloendoteliose
retilinização

Rétimno
retinaculares
retinoblastoma
retitularização
retornável
retransferir
retransformação
retransformados
retransformem
retroabdominal
retrocedida
retrocessionário
retroequipamento
retromutação
retropolação
retrorrefletida
retrovisão
reumidificação
reumidificados
reumidificar
reunionense
reunionenses
reutilizabilidade
revascularizado
rial
ribavirina
ribeica
RICINA
ricina
riel
rilmacalim
Rilvas
ringgit
rinoconjuntivite
rinopneumonite
risco-benefício
risco-comprador
risco-país
risocaína
rizosfera
roazes-corvineiros
Robalo-baila
Robalo-legítimo
robalo-legítimo
robenidina
Robenidina
rocha-mãe
Ródano-Alpes
Rodião
rodinilo
rodocaína
Ródope
Romano-Germânico
Roncadeira-preta
roscagem
rotadores
rotodinâmica
rotodinâmicas
ruanda
rúbida
rubusósido
ruminal
rundi
Rutósido
saca-bocados
sacárida
Sacarídeo
sacáridos
Sacaroglicéridos
Sael
saeliana
saelianas
saeliano
saelianos
Safrol
safrole

Saipã
salanganas
salbutamol
salicórnia
salificação
Salinomicina
salmão-real
salmão-vermelho-do-pacífico
salmeterol
SALMÕES-DO-DANÚBIO
salmões-do-danúbio
salmoneloses
Salmonete-barbudo
salomonense
salomonenses
salsa-de-raiz-grossa
salsola
salvelino
sambucos
sami
sanitização
sanseviéria
santa-helenense
santa-helenenses
santalilo
santa-luciense
santa-lucienses
são-bartolomeense
são-bartolomeenses
são-marinhense
são-marinhenses
são-martinhense
são-martinhenses
sapata-áspera
Sapata-branca
sapata-branca
Sapata-preta
sapata-preta
Saraievo
sarcomatosa
sarcoplasmático
sarilhense
sarilhenses
sarmentos
sarmentos
Sarre
satelitária
satsumas
Savo
Saxónia-Anhalt
scâneres
secoácido
Securização
securizada
securizado
securizados
securizá-la
securizar
securize-a
segregantes
segurabilidade
selante
selantes
Semduramicina
semiacoplamento
semianecoica
semiaportuguesadas
semiaportuguesamentos
semiaromáticos
semicalmados
semicarbazida
semicoloidal
semicontínua
semicontínuo
semicrónica
semicrónicos

semidefinitivos
semi-diesel
semiestática
semifabricadas
semilogarítmico
semimaciços
semimáscara
Semimáscaras
semimembranoso
semimobilização
semimole
semimonopólio
semioquímicas
semioquímico
semioquímicos
semipenetração
semipneumático
semiqualificada
semiquantitativa
semiquantitativos
Semiquímicas
semiquímico
semirreforçador
semirresistentes
semisseca
semissentada
semissentado
semitendinoso
semitransportado
semitransportados
semivoláteis
semivolátil
semivulgar
semivulgares
semolina
senhas-pessoais
senhoriagem
SEPIOLAS
séries-padrão
seroaglutinação
seroconversão
seroconversões
seroconverteu
serogrupo
seroneutralização
seroprevalência
serovares
serovigilância
servodireção
Sesquicarbonato
sesquioleato
sesquióxidos
sicónios
SÍLICA-GEL
sílica-gel
Silicetos
silício-metal
silicoaluminato
silicomanganês
silicomanganésico
siliconadas
siliconizado
silimanite
siloxano
Siloxanos
siltoso
siluro
siluro-europeu
silvinite
simpaticodependente
simplástica
sincrotrónicos
sinovectomias
sinovialização
sínter
sintofena

sinzima
Siros
S-metolacloro
sobreaquecedores
sobrecaptações
sobrecobertura
sobrecompensada
sobrecompensadas
sobrecompensado
sobreconsolidado
sobredeclaração
sobredeclarações
sobredeclarada
sobredeclaradas
sobredependência
sobredepreciação
sobredepreciados
sobrediagnóstico
sobrefinanciamento
sobreimersão
sobrelicitação
sobrepastoreio
sobreprodução
sobreprovisionamento
sobrerreatividade
sobrerregulamentação
sobrerrepresentação
sobrerrepresentado
sobrerreserva
sobrerrolhar
sobreutilização
sociedade-mãe
sociedades-mãe
sociocomunitário
socioestruturais
sociofamiliar
sodada
soja-triptona
soldobrasagem
Solha-americana
solha-americana
solha-das-pedras-dos-mares-do-norte
Solha-dos-mares-do-norte
solha-dos-mares-do-norte
Solha-escura-do-mar-do-norte
solha-escura-do-mar-do-norte
solução-mãe
solução-padrão
Solução-padrão
solução-tampão
soluções-mãe
soluções-padrão
soluções-tampão
Solvente-nafta
somaclonal
Somalilândia
somatomotora
somatossensoriais
somatossensorial
somoni
sopragem
soqueiro
sorça
soro-padrão
soros-globulinas
soros-padrão
Sotavento
sotavento
soto
Suábia
suázi
subações
subadjudicação
subadjudicações
subadjudicadas
subadjudicar

subadjudicatário
subadjudicatários
subadultas
subantárticos
subapêndice
Subatividade
subcamada
subcamadas
Subcarpácia
subcarteira
subcarteiras
subcasa
subcelular
subcelulares
subcircunscrições
subcódigo
subcódigos
subcombinação
subcombinações
subcompensação
subcompensada
subcompensadas
subcomponentes
subcomunidades
subcôncavo
subconsolidada
subcontabilização
subcotado
subcotados
subcotam
subcotando
subcotar
subcotaram
subcotarem
subcotariam
subcotasse
subcotassem
subcotava
subcotavam
subcotizasse
subcotou
subcríticas
subdeclaradas
subdeclarado
subdesempenho
subdiagnosticada
SUBDIREÇÃO-GERAL
subdosagem
subempregados
subentidades
subescapular
subescavação
subestepes
subestequiométrica
subestratégias
subexecução
Subexecução
subexecuções
subexecutados
subexecutando
subexplorados
subfaixa
subfinanciamento
subindicador
subinstalação
subinstalações
subinvestimento
sublança
subletais
sublimite
Sublimite
sublimites
sublogótipos
subluxação
subluxações
submercados

Submeseta
submontanha
submontanhosas
submontanhosos
submuscular
subnecrótica
subnotificação
subobjetivo
subótimos
subpágina
subpáginas
subperenifólia
subponto
subpontos
subpressão
subproblema
subsetoriais
subsubvenção
subsume
subsumem
subsumem-se
subsuperficiais
subsuperficial
Subtipagem
subtipagens
subtravessões
subtributados
subvariedade
subvencionamento
sucinimida
sudomotor
sufentanilo
sufonamidas
sulfadiazina
sulfadimidina
SULFÂMICO
sulfâmico
sulfassalazina
sulfatiazole
sulfidrato
sulfitagem
sulfoalogenados
sulfobetaínicas
sulfocálcica
sulfocromato
sulfonafténicos
sulfonitrato
SULFONÍTRICOS
Sulfopentafluoreto
sulfossalicílicos
SULFOXILATOS
sulfoxilatos
Sul-Munténia
Sul-Pirenéus
SULPIRIDA
sum
superacabamento
superanuais
SUPERAQUECEDORES
SUPERAQUECIDA
superaquecida
supercréditos
superespiralamento
superestado
superestrutura
superfosfatados
superóxido
supraclavicular
supracomunitária
supravital
surimi
surragem
Suspensibilidade
svalbardense
svalbardenses
tabacose

tafiá
tagetes
Taiga
taka
Taline
talingar
talpicida
tamização
Tampere
tamponizantes
Tangelos
tapa-chamas
Taraua
tarpões
tartaratos
tartéssios
Tasquente
taxa-padrão
taxidérmico
taxidérmicos
tebaína
tecido-alvo
Tecidos-alvo
tecidos-base
técnico-operacionais
técnico-regulamentares
tecnologias-chave
teflão
teflon
Teflon
Tel.
teleassistidos
teleatendimento
telecarregado
telecarregar
telecarregáveis
telecarregou
teleconsultas
telecuidados
telemonitorização
Teleprojetores
telerradiologia
telerreceber
telesserviço
televigilância
temas-chave
temazepam
tembotriona
tenalidina
tengue
teníases
TENRIFICAÇÃO
tenrificação
teofilina-etilenodiamina
terajoule
terajoules
terapia-padrão
terawatt
terbutalina
terc-butílico
terc-butilimino
tereftalático
tereftaloílo
terfenilos
tericalante
termisado
termistância
termístor
termístores
termização
termizado
termoablação
termocoagulação
termoconsolidante
termocuradas
termodependente

termoestáveis
termofixação
termo-higrómetros
termoligadas
termomecânicas
termomecânico
termorresistência
termorresistente
termorresistentes
termorretráteis
termorretrátil
Termos-chave
termosseladas
termovisão
terrários
tesauro
tesauros
testes-piloto
tetra-acetiletilenodiamina
tetrabromo
Tetrabromociclo-octanos
tetrabromoftálico
Tetrabutanolato
Tetrabutilureia
tetracetiletilenodiamina
TETRACLORODIFLUOROETANOS
Tetraclorodifluoroetanos
tetracloroftálico
tetraclorometano
TETRACLOROTETRAFLUOROPROPAN
OS
Tetraclorotetrafluoropropanos
Tetradecafluoro-hexano
tetradecanoico
tetraetilo
tetrafenilborato
Tetrafluoretano
tetrafluoreto
Tetrafluoreto
TETRAFLUOROETANO
Tetrafluoroetileno
tetragliceróis
tetraglicerol
tetra-hidrofurfurílico
Tetraisopropóxido
tetrametilchumbo
tetramisol
tetrapolifosfato
tetrapotássico
Tetrapropileno
Tetraquis
tetraquis
tetrassódico
tetrassulfuretos
tetrazepam
tetril
tetroxocano
Texprocil
texturação
texturização
tiametoxame
tiamulina
tiazole
tibiofibular
Tiblíssi
tidais
Tietilperazina
tiexinol
tigre-dente-de-sabre
tigrínia
Tilidina
tilosina
timidina
tintura-mãe
Tiodipropionato
tiofenados

tiofosfórica
tiofosfóricos
tionilo
tiopental
tioridazina
TIOSSULFATOS
tiossulfatos
tiourama
tipáveis
tipável
Tira-fundos
tira-fundos
Tirístores
tirotrópica
TITÂNIA
titrimétricas
Titrisol
titulante
titulável
tixotrópico
tok-pisin
tolazolina
tolclofos-metilo
tolperisona
Toluidinas
tona-da-china
topiramato
topramezona
Toquelau
toquelauana
toquelauanas
toquelauano
toquelauanos
tortulho-de-calça
Toscânia
tosilcloramida
tostagem
Tostagem
totipotência
toxafeno
toxicocinética
toxigenicidade
toxinótipo
trabalho-intensivo
transalquilação
transarticular
transarticulares
transcefálica
Transcontrolo
transcriptase
Transdanúbia
transetoriais
transetoriais
transfemorais
transfemoral
transferabilidade
transfer-delta
transfóbica
transgene
transgénero
transgéneros
transgenes
transjurisdicionais
translocada
translocado
translocados
transmediterrânico
transmissor-respondedor
transmodal
transpondedor
transurbanas
traqueoesofágica
trator-reboque
travadouro
TRAVERTINOS
travertinos

trembolona
TREMELAS
Treonina
trepa-escadas
triacetina
Triacilgliceróis
triacilglicerol
Triamida
triamida
TRIAMÓNIO
triamónio
triaquídeos
triaxial
triazina
triazinas
triazolam
triazole
triazoles
tribenurão
Tribenurão-metilo
tributilestanho
tributilestânicos
tributilestanílio
tributilo
tricálcio
tricarboxílico
triciclazole
triclabendazole
triclopir
tricloroetano
tricloroetano-1,1,1
Triclorofluorometano
triclorofluorometano
Triclorometano
triclorometano
Tricloronitrometano
TRICLOROPENTAFLUOROPROPANOS
Tricloropentafluoropropanos
TRICLOROTRIFLUOROETANOS
Triclorotrifluoroetanos
tricortical
tricotagem
tricotecenos
tridecilbenzeno
triestearato
triésteres
Triésteres
trietílico
trietilo
trifenileno
trifenilestanho
trifenilo
triflumizole
triflumurão
Trifluoroetano
TRIFLUOROETANO
trifluoroiodometano
Trifluorometano
TRIFLUOROMETANO
trifluorometilo
trifluoropropil
trigeminais
tri-heptanoato
TRIMELÍTICO
trimelítico
trimeperidina
TRIMETACRILATO
trimetafosfato
trimetilenotrinitramina
trimetilo
TRIMETILOLPROPANO
trimetoxifosfina
tri-n-butilo
Trinitrofenilmetilnitramina
trioleato
trioximetileno

Tripanossomose
tripanossomose
triperóxido
tripolifosfato
Tripolifosfato
TRIPOLITE
tripolite
tripotássico
triptose
trissubstituídos
tritolilo
trixililo
troca-lançadeiras
troclear
tromboembolismo
trombótica
truta-comum
truta-das-fontes
truta-das-fontes-norte-americana
truta-do-lago-norte-americana
truta-marisca
Truticultores
truticultura
tsonga
tsuana
tubarão-branco
tubarão-castanho
Tubarão-cobra
Tubarão-da-gronelândia
tubarão-frade
Tubarão-frade
tubarão-perna-de-moça
Tubarão-sardo
tubarão-sardo
tubarão-toiro
tubarões-martelo
Tubinga
tubo-imagem
tubo-mestre
tubulina
tugrik
tularemia
tumida
TUNGSTATOS
Tungstatos
TUNGUE
tungue
TUPINAMBOS
Tupinambos
túrbidas
turbo-hélice
TWh
Ulã
ulcerativa
ultrabaixa
ultracongelamento
ultralarga
ultraoligotrófica
ultratransparente
ultravestigiais
umbra
umbrícolas
umerocubital
undecenoicos
Unha-de-gato
unicaudal
unicomponente
unilaboratoriais
unilaboratorial
uniloculado
univariado
urânio-zircónio
uranotorianite
urease
ureásica
ureia-formaldeído

ureia-sulfato
uropígios
urticado
usinagem
uterotrófico
utilizabilidade
Utu
vadeação
vadocaína
vagão-cisterna
vagão-km
vagões-guindastes
vagões-oficinas
Vagões-tanques
vagueante
Valhadolide
valifenal
Valina
valonado
valor-alvo
valores-alvo
valor-limiar
vanadatos
varfarina
variação-padrão
variáveis-alvo
Variável-alvo
vasoativa
vassouras-escova
veículos-oficinas
veículo-trator
velogénica
Veneto
ventúri
Veracruz
verdelhas
verdemã-italiana
verde-pálido
vermelha-acastanhada
vermicular
verotoxina
verotoxinogénica
vertedouro
vetoras
vibroflutuação
Vibromassajadores
videoemissão
videofónico
videofónicos
vingamento
vinhas-mãe
vinilbutiral
viniléster
Viniltio-oxazolidona
viniltolueno
virémia
virémico
virémicos
virginiamicina
viricida
virologicamente
visgo
vitelas-das-índias
vitrinite
vitro
vitulina
Voltametria
voltamogramas
Vurtemberga
watt-pico
won
Xante
xantidrol
xantungue
xariá
Xarinha-preta

xarinha-preta
xenoenxerto
xenotransplantação
xerifino
xerifinos
xilano
Xilenóis
xilenos
Xilidinas
xona
xossa
Zagrebe
Zearalenona
zeragem
Zeranol
zigotia
zipeprol
zlóti
zlótis
zonas-tampão
zona-tampão
Zoogeografia
Zostera
α-cipermetrina
α-galactosidase
α-hexabromociclododecano
α-linolénico
α-metilestireno
α-pineno
β-glucanase
β-glucano
β-glucanos
γ-hexabromociclododecano
δ-cetoendrina
ε-caprolactama

