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HORIZONTAL

5 Grande, espaçoso, 
que tem grande 
abrangência; 
extenso. (5)

7 1 Desaforado, 
atrevido, 
grosseiro. 2 
Injurioso, 
malcriado. 3 
Orgulhoso, 
arrogante. (9)

8 Advertir amigável 
ou bondosamente. 
(9)

11 1 Guerreiro. 2 De 
ânimo aguerrido. 3 
Habituado à 
guerra. 4 Com 
disposição para 
guerrear. (8)

13 Ludibriar por meio 
de falsas 
promessas; 
ENGANAR; 
ENGABELAR. (7)

15 Deixar de viver; 
MORRER: (11)

17 Peixe 
acantopterígio, da 
família dos 
espáridas. (6)

18 Que se alimenta 
pouco e quase 
que só de frutas. 
(6)

21 Abertura estreita 
em parede, 
telhado etc. (6)

24 Apelido, 
geralmente 
depreciativo. (7)

25 Que emprega 
ardis; astucioso. 
(8)

26 Refúgio, guarida, 
abrigo, 
esconderijo. (7)

27 1 Que não é 
nocivo, que não 
faz dano; 
inofensivo. 2 Que 
não surte efeito; 
inútil. (6)

VERTICAL

1 Que ou aquele que 
se veste com 
apuro; elegante, 
muito enfeitado. 
(6)

2 Apresentar como 
sugestão ou 
opção; SUGERIR 
(6)

3 Indivíduo que se 
veste com 
elegância e 
requinte. (5)

4 Grandioso demais 
para que se 
concretize ou se 
cumpra 
(promessas/plano
s); DELIRANTE; 
FANTASIOSO. (11)

5 Manifestação ou 
expressão súbita 
e intensa êxtase, 
entusiasmo, 
enlevo etc. (7)

6 Sombra 
incompleta; ponto 
de transição da 
luz para a sombra. 
(8)

9 Aceitar ou alegar 
como hipótese. (5)

10 Palavra ou frase 
formada pela 
permutação das 
letras de outra 
palavra ou frase. 

(8)

12 Mensagem 
cifrada. Sinal de 
significado oculto, 
geralmente usada 
para cifrar 
mensagem. (12)

14 Grande desordem; 
confusão, gritaria. 
(9)

16 Sentir e/ou 
expressar grande 
júbilo e alegria (6)

19 1 Que se refere ao 
fogo. 2 Que é de 
fogo. (5)

20 Gritaria ou ruído 
de combate. (7)

22 1 Que foge com 
rapidez. 2 
Transitório. (5)

23 A parte interna de 
alguma coisa. O 
centro, a essência. 
(5)


