Z
zacateca; zacateques adj. i m. i f. [é]
zaire; zaires m.
zairés, zairesa; zairesos, zaireses adj. i m. i f.
zambià, zambiana; zambians, zambianes adj. i m. i f.
zanzibarés, zanzibaresa; zanzibaresos,
zanzibareses adj. i m. i f.
zàping; zàpings m.
zas m. inv.
zastrugui; zastruguis m.
zebra; zebres f. [é]
zebrat, zebrada; zebrats, zebrades adj.
zebú; zebús m.
zèﬁr; zèﬁrs m.
zeﬁrar v. tr.
zeid; zeids m. [É]
zeïforme; zeïformes m. [ó]
zeïna; zeïnes f.
zel; zels m. [É]
zelador, zeladora; zeladors, zeladores m. i f. [ó]
zelandés, zelandesa; zelandesos, zelandeses
adj. i m. i f.
zelant; zelants adj. i m.
zelar v. tr. (zela [É])
zelós, zelosa; zelosos, zeloses adj.
zelosament adv. [ó]
zelota; zelotes adj. i m. i f. [Ó]
zen; zens m. [é]
zenc; zencs m. [é]
zenit; zenits m.
zenital; zenitals adj.
zeolita; zeolites f.
zeolític, zeolítica; zeolítics, zeolítiques adj.
zepelí; zepelins m.
zero; zero m. [É]
zeta; zetes f. [é]
zetètic, zetètica; zetètics, zetètiques adj.
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zeugma; zeugmes m. [É]
ziga-zaga; ziga-zagues f.
zigentoma; zigentomes f. [ó]
ziggurat; ziggurats m.
zignematofícia; zignematofícies f.
zigodàctil; zigodàctils adj.
zigofícia; zigofícies f.
zigoﬁl·làcia; zigoﬁl·làcies f.
zigoﬁl·le; zigoﬁl·les m.
zigoma; zigomes m. [ó]
zigomàtic, zigomàtica; zigomàtics,
zigomàtiques adj.
zigomicet; zigomicets m. [é]
zigomorf, zigomorfa; zigomorfs, zigomorfes
adj. [Ó]
zigòspora; zigòspores f.
zigot; zigots m. [Ó]
zig-zag; zig-zags m.
zigzagueig; zigzaguejos (o zigzagueigs) m. [é]
zigzaguejar v. intr. (zigzagueja [é])
zimasa; zimases f.
zimbabwés, zimbabwesa; zimbabwesos,
zimbabweses adj. i m. i f.
zimogen, zimògena; zimògens, zimògenes adj.
i m. [Ó]
zimologia; zimologies f.
zim-zam; zim-zams m.
zinc; zincs m.
zincat; zincats m.
zíncic, zíncica; zíncics, zínciques adj.
zincògraf, zincògrafa; zincògrafs, zincògrafes m. i f.
zincograﬁa; zincograﬁes f.
zíngar, zíngara; zíngars, zíngares adj. i m. i f.
zingiberàcia; zingiberàcies f.
zing-zing; zing-zings m.
zínnia; zínnies f.
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zircó; zircons m.
zirconat; zirconats m.
zirconi; zirconis m. [Ó]
zircònia; zircònies f.
zircònic, zircònica; zircònics, zircòniques adj.
zirconita; zirconites f.
zitzània; zitzànies f.
zoantari; zoantaris m.
zoantropia; zoantropies f.
zodíac; zodíacs m.
zòdiac; zòdiacs f.
zodiacal; zodiacals adj.
zoïsita; zoïsites f.
zoisme; zoismes m.
zombi; zombis m. i f. [Ó]
zona; zones f. [ó]
zonació; zonacions f.
zonal; zonals adj.
zonat; zonats adj.
zoniﬁcació; zoniﬁcacions f.
zoo; zoos m. [ó]
zoocecidi; zoocecidis m.
zooclorel·la; zooclorel·les f. [É]
zoocor, zoocora; zoocors, zoocores adj. [Ó]
zoocòria; zoocòries f.
zoòfag, zoòfaga; zoòfags, zoòfagues adj.
zoofàgia; zoofàgies f.
zoòﬁl, zoòﬁla; zoòﬁls, zoòﬁles adj.
zoofília; zoofílies f.
zoòﬁt; zoòﬁts m.
zoòfob, zoòfoba; zoòfobs, zoòfobes adj. i m. i f.
zoofòbia; zoofòbies f.
zoogeograﬁa; zoogeograﬁes f.
zoograﬁa; zoograﬁes f.
zoogràﬁc, zoogràﬁca; zoogràﬁcs, zoogràﬁques adj.
zooide; zooides adj. i m. [Ó]
zoòlatra; zoòlatres adj. i m. i f.
zoolatria; zoolatries f.
zoolàtric, zoolàtrica; zoolàtrics, zoolàtriques adj.
zoòleg, zoòloga; zoòlegs, zoòlogues m. i f.
zoologia; zoologies f.
zoològic, zoològica; zoològics, zoològiques adj. i m.
zoom; zooms m.
zoomorf, zoomorfa; zoomorfs, zoomorfes adj.
i m. i f. [Ó]
zoomòrﬁc, zoomòrﬁca; zoomòrﬁcs,
zoomòrﬁques adj.
zoomorﬁsme; zoomorﬁsmes m.
zoonosi; zoonosis f. [Ó]
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zooplàncton; zooplànctons m.
zooplàstia; zooplàsties f.
zoòpsia; zoòpsies f.
zoopsicologia; zoopsicologies f.
zooscòpia; zooscòpies f.
zoosemiòtica; zoosemiòtiques f.
zoòspora; zoòspores f.
zoosporangi; zoosporangis m.
zootècnia; zootècnies f.
zootècnic, zootècnica; zootècnics,
zootècniques adj. i m. i f.
zootomia; zootomies f.
zoòtrop; zoòtrops m.
zooxantel·la; zooxantel·les f. [É]
zopilot; zopilots m. [Ó]
zoroàstric, zoroàstrica; zoroàstrics,
zoroàstriques adj.
zoroastrisme; zoroastrismes m.
zòster; zòsters m.
zuau; zuaus m.
zub-zub; zub-zubs m.
zulu; zulus adj. i m. i f.
zumzada; zumzades f.
zumzeig; zumzejos (o zumzeigs) m. [é]
zumzejar v. intr. (zumzeja [é])
zum-zum; zum-zums m.
zwitterió; zwitterions m.
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