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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Ricardo Forno contribuiu para o dicionário com 122 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar
nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
Grupo de trabalho
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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

a circo lleno
( Mostrar a ) com muitos espectadores.

a parte
Já escrito separado ( parte ) ou que consiste de uma única palavra ( ) separados, tem muitos significados dependendo
do contexto.

adasia
Existem muitos lugares, empresas, etc. com esse nome. Informações de contexto é necessário para ser capaz de
responder.

al reves
Para o inverso. Por exemplo, para trocar os papéis de vítima e agressor, ou de professor e aluno. Ou escrever uma
palavra com as letras ou sílabas invertidas.

amor infinito
Muito adora uma expressão abrangente, mas sem um significado específico concreto

antum
Cito o Wikipédia: " Na mitologia suméria, Antu ou ano, acredita-se ser um dos nomes que se tornaram conhecidos para
a deusa Ki, a primeira consorte de um ou Anu " Também pode ser: ano de Associação Nacional de professores de
Espanha de Tunas

anuncios publicitarios
Emissões através de um meio escrito, oral ou audiovisual, que visa recomendar ou exaltar as virtudes de mercadorias
específicas.

arrebolados
Tendo vermelho, especialmente a das nuvens no pôr do sol ou do rosto das pessoas.

asoto
Parece não ter conhecido o significado. Pode ser " atingiu " mal escrito, o nome de uma empresa, uma palavra do latim,
etc.

atama
Uma marca de quimonos.

bableta
Pessoa que fala de algo cujo significado não é conhecido. Também 34, blableta ".

bifactorial teoria
Bivariada Herzberger teoria: uma teoria sociológica.

cahokia
Ameríndio sítio arqueológico localizado perto de Collinsville Illinois ( ).

cardiaslgia
cardiaslgia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "cardialgia", sendo o seu significado:<br>Provavelmente "
cardialgia " com erros ortográficos: dor no coração.

chilanga
Originária da cidade do México

chirajito
Nome do palhaço salvadorenho Arístides Samper.

cibeles
Cibeles está escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Cibeles; com tampa inicial )" sendo seu
significado:<br>Deusa da Frígia, personificação da terra fértil.

comerse las verdes y las maduras
Trabalhar duro para desfrutar depois que foi alcançado.

como se les dice a una mujer con organos masculinos
Pergunta mal formulada. Uma pessoa com órgãos sexuais masculinos não pode ser do sexo feminina; é masculino, a
não ser para uma mulher é você ter implantado cirurgicamente macho de corpos. Quem tem corpos dos dois sexos é
chamado hermafrodita. Em inglês, é conhecido como " shemale " ou " shemale " um homem com uma aparência
feminina e, claro, com os órgãos sexuais masculinos. Você pode vê-los em sites pornográficos.

conade
1 Comissão Nacional de cultura física e desporto, ( México ) 2. Conselho Nacional de desenvolvimento ( Argentina,
1961-) 3. Companhia nacional de energia de ( Chile ) 4. Conselho Nacional dos direitos do peruanos ( 41, Peru;

concluido
Concluído: particípio passivo de concluir: encerrar, terminar. Tem sem acento.

conferencistas es una palabra correcta
Alto-falantes ( quem dar palestras )

convalencia
convalencia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Convalescença", sendo o seu significado:<br>Parece ser
a convalescença " " mal escrito. Convalescença: período em que uma pessoa ( ou outro ser vivo ) se recuperando de
uma doença ou lesão.

conversación distribuida
Aplicativo que permite ao usuário realizar avaliações regularmente em vários weblogs manter um arquivo on-line de
suas intervenções.

courese
Acrônimo usado como identificação de diversas instituições em todo o mundo. Seu significado depende do contexto.

cronida
Na mitologia grega, qualquer um dos filhos ou filhas de Chronos, o tempo de Deus.

crush
Palavra de origem inglês que significa " espremer " " esmagamento " " " de apertar.

dale pichon
Esqueça a cerca de ( Porto Rico )

dale viada
Dar-lhe uma tentativa (México)

dar camotillo
Significava a variável dependendo do país, geralmente latino-americanos. Necessário para obter é o contexto da
expressão para poder decidir.

desconfort
Falta de conforto, falta de conforto, desconforto

edad del pumaño de nacimiento de enmanuela
idade da pumano de nascimento de Emanuela escrita incorretamente e deve ser escrita como "Não" sendo seu
significado:<br>Parece uma frase sem sentido.

ejes dinamizadores
Uma das muitas frases " sanata ": juntar palavras em frases desprovidas de significado.

el jaressy
Um nome da própria pessoa pouco usado. Precedendo a partícula " " sugere uma origem árabe.

empastillarse
1-comer uma quantidade excessiva de comprimidos medicinais ou estupefacientes.2. Comendo quantidades normais
de comprimidos medicinais.

emprendedurismo
Neologismo usado na política e na economia, e isso significa que você é chique a quem pronunciá-lo.

espardenyes
Em catalão, Alpargatas ( com dois significados: um sapato ou uma refeição ).

espinarse
40 Pierce; ferido com um objeto apontou ). U. t. c. intramateriais e c. prnl.

excento
Isentos: Isentas com erros ortográficos. Não está vinculado a determinada ação ou pagamento

försterhaus
Ele parece querer dizer em alemão " casa com vista para ". Mais de contexto de dados são necessários para dar uma
resposta de certeza.

gachetear
Gachetos fumar ( cigarros junto com maconha, porros )

gachudo
Pessoa com aparência de encardido ( por exemplo, usar sempre as mesmas roupas, ) Pessoa de muito desagradável
aspecto físico.

generador de cuentas
Minecraft é um jogo que, inter alia, precisa de um usuário conta. Gerador de conta permite que você gere uma conta
gratuita.

habelitada
habelitada é escrito incorretamente e deve ser escrito como "ativado", sendo o seu significado:<br>Provavelmente " 34
habilitado; mal escrito.

habla pura mierda
Dizer bobagens ou falsidades

hacerse un levante
Evidenciar a uma mulher e obter o seu consentimento para relações. Em geral, aplica-se quando este contato é feito
em lugares inusitados para esta finalidade, tais como a rua, meios de transporte, uma fila de banco ou comércio, etc.
Também " elevador ( para uma mulher de ) 34.; Outros casos, com investimentos ou sexos iguais, por exemplo "
mulher elevadores homem " eles são usados com menos frequência.

haustura prozezua
Processo de faturamento ( ou idioma Basco Basco )

heterocurioso
Pessoa heterossexual que, no entanto, está interessada em outras formas de sexualidade e até mesmo
ocasionalmente para praticá-los.

heuristica etimologia
Parece que dois independentes se juntou a palavras. Por um lado, diz que um formulário sem rigor científico, para
buscar soluções para problemas é heurística. Por outro lado, a etimologia é a investigação da origem de uma palavra

iboe
EssentialsEs de bilheteria internacional uma garantia ou garantia para obter licença para obras internacionais. Pode ser
usado com fins legítimos, mas mais frequentemente são aplicadas para fraudes em países do terceiro mundo com
humanitários fins so-called.

imgrc
Acrônimo usado como identificação de vários sites de imagem na Internet.

implantada
Abrigado com segurança em um só lugar, seja no físico ou figurativa

ingles español
Uma expressão que pode ser aplicada a um tradutor ou um dicionário que irá transmitir o idioma Inglês para o
espanhol.

inmersiva
Isso tende a ser imerso em outra coisa, ou você pode fazê-lo. É um neologismo usado em política e jornalismo.

inmersivo
Tipo claro, especialmente de línguas, que o aprendiz realiza cercado por pessoas que conhecem o assunto

insurreción
insurreição é escrita incorretamente e deve escrevê-lo como "insurreição", sendo o seu significado:<br>Rebelião de
muitas pessoas contra uma autoridade.

jabón metálico
Elemento no oval, feito de um metal que não é especificado, que mergulhado em água quente e esfregava com as
mãos elimina todos os tipos de cheiros neles, usando o pH, disse em sua apresentação.

je a
Expressão com diferentes significados em várias línguas, por exemplo, no guarani, em checo, etc.

jesus niño camazón
criança Jesus camazon é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Filho de Jesus Camazon" sendo seu
significado:<br>Nome de um escritor, autor do livro " Sistemas operacionais standalone ".

kori
Tem vários significados em diferentes línguas, entre elas: uma casta do India.Una Abetarda ( tipo de ave ) Namíbia,
África

la banca siempre gana
Quem gerencia o jogo ( it bancário ) geralmente a ganhar. São você pode usar em forma metafórica, ou seja, não só
para jogos, mas para situações da vida, como a empresa - empregado.

la carlitos
Mulher que sabe como realizar boas obras típico dos machos, como mecânica, casa de alvenaria, etc.

la casa pierde y se rie
Pequenas perdas não afetará o sucesso global. É equivalente a " perder a batalha mas ganhar a guerra, "

la garduña
" A Marta, " Segundo a Wikipedia: o Marten, supostamente, era um criminoso de sociedade secreta que agiriam em
Espanha e suas colônias de meados do século XV até o século XIX.

la parca
A morte, vem da mitologia romana.

lapelero
Parece ser um sobrenome. Não há mais detalhes.

lenen
Provavelmente com erros ortográficos ou sobrenome de um indivíduo. Também " emprestar " em Holandês.

lifehacker
Neologismo inglês que designa pessoas dispostas bem na vida, algo como um escuteiro ou um MacGyver.

llajtacuna
llajtacuna é escrito incorretamente e deve escrevê-lo como "Llactacuna", sendo o seu significado:<br>Possivelmente
escrito:Llactacuna ruim é o nome de uma pequena cidade no Peru.

machómetro
Instrumento imaginário que tornaria possível medir o grau de machismo de uma pessoa.

marquinha
Moda brasileira feminina tomar banhos de sol durante horas a fazer a diferença entre cobrindo o biquíni e o resto do
corpo.

mp4
Método de compressão com perda de áudio e vídeo, a fim de obter arquivos menores.

musica trova
Possivelmente uma referência à música da idade média que tocou e cantou os trovadores

nakaropali
nakaropali é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nakaropari" no sentido de:<br>Possivelmente com erros
ortográficos Nakaropari: obras coreográficas de Alejandra Mendoza na migração indígena em San Luis Potosí.

nebs
Rede Equipment-Building System, um tipo de organização, focando a segurança dos produtos.

no es verdad angel de amor
" Isso não é verdade, anjo do amor " é um fragmento de Don Juan Tenorio, José Zorrilla

nuidiza
nuidiza é escrito incorretamente e deve ser escrito como "recuo", sendo o seu significado:<br>Provavelmente mal
escrito em vez de " fugaz ": evita o tratamento, vazando ou que é difícil de encontrar.

o sea que tal estas horas y cerradura
Frase provavelmente emitido pela temulenta alguém.

omnicanalidad
Nova estratégia de marketing ( ) de marketing ter o fluido de contato com os clientes através de diferentes meios de
comunicação integrada. É uma palavra da moda que será efêmera que não duvido, como poderia vir a significar quase
qualquer coisa.

onfálico
Em relação ao umbigo. Usado na medicina.

organicidad
Conceito etiológico, ou seja, um conceito relacionado com as causas de doenças. Diz-se ser um sintoma de indicador
de organicidade, quando pode-se supor que a causa é física ou biológica (em oposição a uma causa psíquica).

pacochi
Dança nativa da Bolívia.

paju3
Paju é uma cidade importante na Coreia do Sul. Há hotéis com esse nome. O 3 é um add-on para distingui-los.

partners
" Parceiros-" Em inglês.

payula
40 pálido; adjetivo ) 40 desmaio substantivo )

percebes de cuello de cisne
Pescoço de cisne ( ou 41 barnacle do gooseneck;: uma variedade de barnacle cuja língua ou pescoço é muito longo.
Na antiguidade, acreditava-se que gansos nasceram dessas cracas. A craca é um crustáceo que atribui às rochas na
costa do mar. É localização Europeu. Na América, especialmente no Chile, tem seu equivalente picoroco chamado.
Eles são altamente valorizados como comestíveis.

perimetral
Relativo ao perímetro. Perímetro: o que separa um objeto de seu ambiente, o contorno do objeto.

peshmerga
Curdo de 40 militares; as forças do Curdistão ).

pico pal que lee
Frase denostar ou zaherir que lê grafite em banheiros públicos, ( Chile-). Seria: " Pico para quem lê este ". Pico é usado
no Chile como uma palavra obscena.

proclastinar
proclastinar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "procrastinar", sendo o seu significado:<br>Mal escrito.
Ele é 34, procrastinar " e significa adiar, adiar, deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Seu equivalente inglês é
bastante uso.

proyecto de vida
De acordo com o 40 análise transacional; Dr Eric Berne ) desde o nascimento até a idade de 6, uma pessoa está
absorvendo comportamentos que mais tarde serão construídos em um plano ou projeto de sua vida, que tentará
ajustar, às vezes inconscientemente.

que es orgasan
Marca de um produto composto por " materiais orgânicos " líquido, que bem poderia consistir liquefeito de fezes e que
se inscrevem na atual tendência de moda ecológica.

que es sargazo
O Kelp é um tipo de alga que cobre áreas do vasto oceano

que heavy
O que é pesado, tão forte. Em inglês, significa pesado pesado. A expressão "o pesado" pode se referir, por um lado,
um objeto pesado, como uma expressão forte, um aplicativo que ocupa muito espaço ou que seja útil ou incrível. Por
outro lado, você pode consultar uma pessoa insuportável por sua insistência.

quesque
quesque ( orientador. ) supostamente ( União que com marcar ). Expressão coloquial em alguns países
latino-americanos.

recursividpremisas
Provavelmente " recursão de 34 instalações;. 40 bases; 41 instalações; um raciocínio lógico pode se referir a outras
instalações. Se qualquer destas premissas é a mesma premissa, o raciocínio é recursiva.

resuspensión
Nova suspensão de partículas em um fluido que anteriormente se instalaram.

retrotaer

retrotaer é escrito incorretamente e deve ser escrito como "reverter" sendo seu significado:<br>Mal escrito. Deve ser "
rolo volta " voltar, em vez de ( em uma narração, por exemplo ) ou nos fatos. É usado principalmente na terminologia
jurídica.

routeadas
Neologismo extraído em inglês: " roteador " dispositivo que permite que você envie dados para diferentes destinos.
Então significaria " enviar dados para determinados destinos " que resolver o verbo " route " ( outro neologismo 41, do
qual deriva o adjetivo particípio routeada " ".

sabaraba
Palavras de fissura está sem sentido.

saber a chicharroneo
Tem odor ou sabor a corneta soprada ( Guatemala ).

selquet
Selquet é o nome de vários restaurantes em cidades diferentes, que parece vir de "Selqet", um personagem da lenda
dos cinco anéis (um jogo de RPG).

sensaacion de bienestar y feicidad
" sensação de bem-estar e felicidade " com erros ortográficos

sicnificado deafinar
sicnificado deafinar é escrito incorretamente e deve escrevê-lo como "melodia", sendo o seu significado:<br>A pergunta
está mal formulada. Ele deveria dizer " significava sintonia ". " Refinar a " pode ter diferentes usos. Um dos mais
comuns é calibrar um instrumento musical para proporções parece-me justo.

signicado de home genio
É uma frase construída com palavras de duas línguas: " casa " ( em casa, em inglês, ) e " gênio " Espanhol ( ). Não
parece tenerra um outro significado que o gênio em casa " ".

software de desarrollo
Um conjunto de programas que por sua vez, permitem que você para programar aplicações. Eles geralmente consistem
de um ou mais compiladores de linguagem de programação como C, Java, Python e um IDE de ( Sala 41 integrada de
programação;

sopepito
Em El Salvador, " 34 falador;.

subproductos
Subproduto ou resíduo utilizable da indústria química em geral

tabazo
Bater com uma taba ( Peru ). Taba: Astragalus, um osso do pé ou pata dos animais, em especial gado-los. Ele é usado

no Cone Sul em um jogo de habilidade de mesmo nome.

taipear
taipear é escrito incorretamente e deve ser escrito como "digitação", sendo o seu significado:<br>Da palavra Inglês, "
34 digite; 34 espanhol tem sido derivado tipo " hoje reconhecido pelo SAR, que significa escrever através de um
teclado. Tendo em conta a pronúncia em inglês de " digite " isso é deformada " tipo " em 34, taipear ".

uchica
Planta dos Andes, cuja raiz é comida e isso é dito que lutar contra excesso de peso e diabetes.

uecec
Unidad Educativa C.E.C. ( 41 Equador;

un bagre entre guabinas
Venezuelano expressão coloquial que se refere à situação de um homem feio, cercado por belas mulheres. Peixe-gato
e guabina são peixes.

vaiven de camisulin
Na gíria Argentina, faca " " ( provavelmente se refere ao tipo conhecido como Sevilha navaja ). Usado no ambiente do
crime.

viejo testamento boreal
Um livro apócrifo do velho testamento judaico-cristã

vitanco
Especialidade médica baseia-se o extrato da planta Rhodiola rosea.

vremivoro
vremivoro é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vermivoro" no sentido de:<br>Deve ser " Vermivoro " mal
escrito. Meios de Vermivoro que você come vermes vermes ( )

warinoppy
Divertido, alegre, bom menino ( República Dominicana-)

warmi
O significado depende do contexto: não há um único significado. De um álbum musical dada para uma terapia para a
menopausa, com o nome de uma fábrica de fiação.

xponsor
xponsor é escrito incorretamente e deve ser escrito como "patrocinador", sendo o seu significado:<br>Parece ser um
patrocinador mal escrito ( patrocinar o formulário em inglês; 41 ainda não aqui;

yoico

Relativas ou pertencentes a " eu " ou " ego " o centro da personalidade humana, em conformidade com diferentes
escolas psicológicas.

zajinudo
40 fedorento; Nicarágua-)

