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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.
Inés Merino García contribuiu para o dicionário com 466 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.
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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

&#40;sic&#41; en el codigo civil
É um advérbio latino que é comumente usado em textos escritos, normas e jurisprudência, de salientar que o que está
escrito é literal, embora você pode ver que contém quaisquer incorrecções ou erros gramaticais ou de qualquer outro.

a parte
Não obstante isso, há duas maneiras para escrevê-lo, a verdade é que o mais utilizado é indo juntos, separados, que
tem muitos significados. Serve para referir que algo é diferente de alguma coisa. O que é mesmo que separadamente,
em adição, desnecessariamente.

a través
É uma voz que sempre vai com a preposição de, é dizer, passar. Usado quando você quer dizer que opera através de
algo ou alguém ou algo, você passar.

abaraska
É uma palavra em euskera, a língua co-oficial ao lado do País Basco espanhol ou país basco, que significa favo de mel,
que é a estrutura de células de cera onde as abelhas fazem mel.

abc
Usado dentro de uma expressão para se referir a algo que é todos os dias, dia após dia. Por exemplo, pode-se dizer
que " Dê uma injeção é o ABC para os 34 ennfermeras;. Um grande jornal nacional espanhola, o ABC também recebe
este nome.

abc
Usado dentro de uma expressão para se referir a algo que é todos os dias, dia após dia. Por exemplo, pode-se dizer
que " Dê uma injeção é o ABC para os 34 ennfermeras;. Um grande jornal nacional espanhola, o ABC também recebe
este nome.

abrumante
Na verdade, não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola, a palavra esmagadora, mas esmagadora,
que seria o adjetivo usado para definir o que é avassaladora, ou a que oprime. Mas pode haver essa palavra em outros
idiomas, de língua espanhola.

acto colectivo
Ele disse que eles agem realizados por um conjunto de indivíduos que têm a mesma finalidade ou agindo sob os
mesmos parâmetros, valores ou intenções. Por exemplo, um ato coletivo pode ser uma greve, a demonstração, a
concentração em defesa de ou contra alguma coisa.

adolecente
Escrito incorretamente porque não é um termo reconhecido pelo RAE. Queremos dizer adolescente ou adoleciente.
Primeiro é é palavra empregada para recomendar-lhe que está pessoa está em fase do que a puberdade, fase
intermediária entre a infância e o adulto e o segundo, é o adjetivo que é usos para refer é quando falta algo ou é sofre
de algo.

afebril

É o estado do corpo humano livre de febre ou febre baixa. Assim é com a temperatura corporal adequada, desejada e
ideal. Caso contrário, obviamente, não vai ter febre ou febre baixa, cujo significado já está disponível neste dicionário
aberto.

aficaron
Há esta palavra ou pelo menos, não tem um significado reconhecido. Que existe está resolvido que corresponde com a
terceira pessoa do plural do settle verbo, cujo significado é a se estabelecer em uma casa ou habitação.

agendar
A programação, Nova termo de palavras, como o agendamento para a mesma finalidade, também é usado para
escrever coisas para fazer.

al reves
Incorretamente escrito desde reversa leva um til no segundo e, então sua escrita correta é de cabeça para baixo. É
uma frase adverbial que significa ao contrário, para trás, reverso, e é muito usado para definir contrariando as situações
diárias ou regulares.

alipori
Dizem que é o que ou que pelo que é uma pena ser ou constituir algo vergonhoso, indigno, que ultrapasse os limites
que cada pessoa tem em relação a algo de concreto.

allallero
Escrito incorretamente em vez de " ll " escrito com " e " sendo a palavra certa " ayayero " cuja definição é já neste
dicionário como um bajulador, que está no Peru.

anticapitalista
Caso contrário é ser capitalista. É o reflexo de uma posição socialmente muito alargada nas sociedades democráticas,
como você pode ser visto na Espanha com o nascimento após o famoso 15m, partido político, pode, em cujas fileiras
são aqueles que são chamados de anticapitalista. Eles argumentam que o crescimento económico e a propriedade
privada, sem fins lucrativos não são os pilares e fundamentos da sociedade.

antirromanticismo
Não é reconhecido pela Real Academia de la Lengua. Em qualquer caso, para levar o sufixo anti, vem a indicar que é o
oposto de romantismo ou o fato de ser romântico e o que isso implica, ou seja, ser galante, varejista, recitando poemas
para a pessoa amada.

antirromantismo
Esta palavra, que não é reconhecida que é 34 antirromanticismo " chegando a ser o oposto do romantismo " " Quem
exerce o antirromanticismo, normalmente uma pessoa pequeno varejista e dado para fazer presentes no dia dos
namorados ou aniversários de noiva e noivo ou casamento e menos ainda, dizer eu te amo ou eu te amo para a pessoa
amada.

antirromantismo
Esta palavra, que não é reconhecida que é 34 antirromanticismo " chegando a ser o oposto do romantismo " " Quem
exerce o antirromanticismo, normalmente uma pessoa pequeno varejista e dado para fazer presentes no dia dos
namorados ou aniversários de noiva e noivo ou casamento e menos ainda, dizer eu te amo ou eu te amo para a pessoa

amada.

aparte
É o advérbio que indica a separação e que é usado para indicar quando algo está fora ou de alguma coisa ou em
qualquer outro lugar. Também é um adjetivo usado para indicar que algo está diferente ou especial. E como substantivo
seria o equivalente a * fora *. Não é isso mesmo que * parte *

aparte
É o advérbio que indica a separação e que é usado para indicar quando algo está fora ou de alguma coisa ou em
qualquer outro lugar. Também é um adjetivo usado para indicar que algo está diferente ou especial. E como substantivo
seria o equivalente a * fora *. Não é isso mesmo que * parte *

aplicabilidad
Como um aditivo para esta definição, a aplicabilidade é o termo usado na Argentina em vez de aplicativo. Por exemplo,
diz a aplicabilidade da norma em vez da aplicação da lei, como é na Espanha.

apollida
Esta palavra não é reconhecida. Isso poderia significar sobrenomes, que corresponde com a terceira pessoa do
singular do presente da alteração do verbo.

arbucia
Escrito incorretamente, sendo o direito a palavra malandragem " " cujo significado é armadilha, truque, decepção. Na
linguagem jurídica, é muitas vezes falam de truques legais para se referir a atos destinados a retardar ou obstruir os
procedimentos, mas dentro da lei.

argentina
É um nome próprio, e é assim com a letra em maiusculo. É que um nome de mulher, mas principalmente, é um dos
países mais importantes da América do Sul. É uma República e o idioma é o espanhol, com seu sotaque particular que
é muito agradável ao ouvido. Entre esses personagens argentino mais conhecido find para Messi, Maradona, Eva
Perón, entre outros.

armadillos
É o plural de Tatu, animal muito especial e particular por sua aparência externa. É um mamífero terrestre tendo réptil,
cauda de orelhas de mula e uma casca muito dura. Pertence à família dos tamanduás e preguiças, que é o do
desdentado. Como curiosidade deste animal que pode prender a respiração por seis minutos, permitindo-lhe escavar
este tempo todo sem deixar respirar. Ele pode ser encontrado em vários países da América do Sul.

arrendante
Esta palavra não é coletada pela Real Academia da língua espanhola, sendo o locador ou locatário. Ambas as figuras
representam as partes envolvidas em uma locação de qualquer tipo. O locador é quem é o dono do poço que ele
arrenda e inquilino é quem paga o aluguel e desfrutar o bem nas condições acordadas. Arrendante é uma palavra
usada em outros países de língua espanhola e acho que isso significa o mesmo que o locador.

arrieraje
Esta palavra não é reconhecida na rae isso. Parece ser uma palavra usada no Peru, com o significado oferecido por
Juan Pablo Etcheverry

arrieraje
Esta palavra não é reconhecida na rae isso. Parece ser uma palavra usada no Peru, com o significado de oferecidos
pelo senhor Etcheverry.

asimismo
É o advérbio de tempo que significa repetição, ou repetição. Também é seu sinônimo entre advérbios. É uma
combinação de duas palavras, asi e em si, que podem ir juntos, como adição ou separado e em último caso, leve o til.
Em conclusão, ambas as formas de escrita são válidas e significam a mesma coisa, o mesmo que também.

aspirar
Também é definida como a ação de querer, querer ou aspirar a algo do tipo pessoal, profissional ou mesmo material.

astrictivo
Qualidade do que produz a dessecação ou contração. Se trata de astringe, que significa o mesmo que estreita,
restringir, limitar. Por exemplo, astrictive é o suco de limão.

auspiciador
Já definidos os patrocinadores de palavra, o patrocinador é a pessoa que coloca a ação do patrocinador, que não deve
ser confundido com o patrocinador. É um dom ou garantia que é solicitada a empresas ou instituições para entregar
para os participantes ou assistentes para um evento e, assim, dar-lhe maior importância ou relevância para o mesmo. É
uma forma de promover o reconhecimento da marca através da distribuição de seus produtos gratuitamente para
organizadores durante todo um dia, Congresso ou evento.

auspiciadores
É o plural de patrocinador. É quem tem a ação do patrocinador, que não deve confundir com o patrocinador. É um dom
ou garantia solicitada para empresas ou instituições para entregar aos participantes ou participantes de um evento e,
assim, dar maior importância ou relevância para ele. É uma forma de promover o reconhecimento da marca através da
distribuição de seus produtos gratuitamente para organizadores durante todo um dia, Congresso ou evento.

autodidacta
Conjunto para que a pessoa que tem a capacidade de aprender por si mesma, estudando bem na sua própria, sem
professores ou mentores ou através de experiência pessoal ou profissional. Quem é, tende a motivar é em que
aprender algo que você gosta, embora também quem é, é vê-se na necessidade de aprendizagem de maneira forçada.

ayornarse
É uma palavra que não é reconhecida pela Real Academia da língua espanhola, sem prejuízo da definição dada pelo
Furoya, que aparentemente vem da palavra italiana e vem para a mesma coisa que pegam, reciclado.

bardear
Aparentemente é um termo usado na Argentina e vem para dizer a mesma coisa para irritar ou incomodar alguém.
Significa, também, para causar uma confusão ou briga.

batallaje
Não é reconhecida uma palavra pela Real Academia da língua espanhola. Agora, parece que quer dizer a mesma
batalha de coisa, luta, luta, guerra.

batey
É a habitações ou edifícios que foram construídos perto das plantações de cana de açúcar e que estavam a criar
pequenas populações na República Dominicana. Também chamado também os quadrados no Caribe.

benzerata
Termo criado baseado nos sobrenomes dos dois jogadores de futebol do Real Madrid, Benzema e Morata pela música
em uma das partes tem levado o time a vencer o campeonato espanhol este ano de 2017.

biceversa
Com efeito, como mostrado em Pedro Crespo, incorretamente escrito porque é escrito com dois Vilela. Como exemplo
pode servir em um programa de TV espanhola bem sucedido entre a população jovem que chama-se homens e
mulheres e vice-versa, programa que visa um par, meninos e meninas.

bimensual
Com efeito, como seu nome sugere, é o que acontece duas vezes por mês. Pode ser confundido com dois meses, o
que acontece a cada dois meses. Pelo gosto que são ambas palavras pode levar a erro sobre seu significado, mas um
é um mês e outro a cada dois meses.

biosintesis
A palavra é escrita incorretamente e deve carregar um til no i, então a escrita correta seria biossíntese. A biossíntese é
parte da ciência da biologia ou bioquímica e vem a ser essa formação de substâncias orgânicas dentro de qualquer ser
com vida.

bitumul
Não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola e parece que você usou em Porto Rico para se referir ao
asfalto, ou seja, o produto de cascalho preto usado para pavimentar ruas e rodovias.

bitute
Além de Colômbia, aparentemente também em Peru usa esse termo para se referir ao almoço ou para a refeição
principal. Como sinônimos, encontraríamos Ranch, comida, comida, comida boa.

blinklearning
É uma aplicação destinada a professores e estudantes que desejam usar o conteúdo digital. É interessante porque
você pode acessar diferentes editores em Espanha.

boho-chic
Atualmente, é um dos estilos de moda que são a maioria. Consiste em um estilo que combina com flechos e bordado
mas roupas glamourosas. Isso foi estabelecido há vários anos no sector da moda. Os itens mais comuns são coletes
ou jaquetas com franja, camisas florais sopro, chapéus, bolsas, aflecados, etc.

bombarded
Bombardeados inglês significava, ou o que é o mesmo, o que tem sido objecto de bombas ou mísseis em uma guerra
ou batalha. Também usou a expressão bombardeada a designar a situação em que alguém recebe algo
excessivamente e sem limites.

bradilalia
Jesus disse que é da doença ou patologia que afeta as conversações. Em particular, é um distúrbio ou anormalidade
na comunicação envolvendo lentidão na emissão das palavras, que pode até levar a paradas para a conversa ou na
extensão de fonemas. Aparentemente, derivada de distúrbios do sistema nervoso.

breastox
Isso é injeção de botox no peito para criá-lo e criá-lo sem intervenções cirúrgicas. É outro uso que é dado a esta toxina
generalizada para refinar os sinais de envelhecimento no rosto.

bronco
É o adjetivo usado para definir algo ou alguém como rude e cruel. Assim, pode ser usado para se referir a quem tem
uma voz grave, forte ou tem mau feitio.

buldero
O trabalho da vida de Lazarillo de Tormes e das suas fortunas e de suas adversidades, acabou por ser o quinto amor
do lazarillo um buldero. Era um funcionário vendendo touros, que eram documentos papais que permitiu a isentar
certas obrigações eclesiásticas ou concessão de certos privilégios para quem comprou.

bulo
É que o que não é verdadeiro ou real. Usado para referir-se quando ele diz algo incerto, deliberadamente e com
premeditação e se espalha. Existem muitos boatos pela internet baseada em mentiras que prejudicam para a honra e a
dignidade das pessoas.

bursitia
Bursitia não é uma palavra que existe e pode significar a bursite, que é um termo usado na área médica para definir
essa condição derivada de uma sobrecarga no joelho ou no quadril.

busarda
A palavra correta é buzarda com z, cujo emprego é encontrada no escopo da nautica. É um pedaço do tipo curvo, de
madeira ou metal, que serve para unir os links das peças que fazem parte do esqueleto do barco. Eles servem para
reforçar ou reforçar a proa do barco.

cabuz
É a palavra usada para se referir as nádegas, bunda ou para trás no México. É o mesmo que cabus, terminado em "s".
Em Espanha, geralmente referindo-se à parte de trás também com a palavra como brega como bunda ou mais rude,
tamborim.

caci
Há esta palavra reconhecida. Parte da palavra é cacique, cacicada e família.

caguama
Também é um tipo de tartaruga, também conhecido como boba ou tartaruga. Passou a maior parte de sua vida na
água. Só vai até a costa a fêmea para desovar.

calavera de alfeñique

É uma caveira ou feito de alfeñique baseado no crânio humano, que é um chocolate ou doce de cana de açúcar.

calidez
É a qualidade de ser quente. Este termo é usado para definir as pessoas e objetos. As pessoas vem para significar
que é simpático, sincero, agradável e objetos, usado para descrever um ambiente aconchegante ou íntimo.

calido
Escrito incorretamente por til na e, portanto, não é quente, mas quente. Usado como um qualificador ou adjetivo para
se referir a algo emite calor ou está quente. Em pessoas, usada fazer referência quando alguém é gentil, amigável,
afetuoso, amoroso, espirituoso. Ele também é usado para definir ambientes acolhedores ou como a telha ou cores
marrom.

callampa
Tem vários significados dependendo do país onde você diz. Por exemplo, na Bolívia, Chile, Equador e Peru, é um
cogumelo. Na Bolívia e Equador também significa pênis e no Chile, costumava dizer Shack ou habitações precárias
que estão na periferia das cidades.

camara
câmera incorretamente escrita e deve ser escrita como "Câmara", sendo o seu significado:<br>Escrito incorretamente
desde que ele carrega tittle no primeiro, porque é esdrujula. Isso significa que o quarto, cabine, local do departamento.
Ele também é usado para se referir a uma associação de comércio ou corporativos como o tipo de propriedade. Em
náutica, é a cabana. Também é uma máquina usada para tirar fotos, ou dispositivo para esse efeito já existe no mobile.

cambienle
Escrito incorretamente por ter que carregar o acento na letra " " renomear. É o imperativo da mudança verbo, a terceira
pessoa do plural. Você alterar você Manolito e seus amigos no site, para ver se não então eles correm tanto classe.

canaqui
Qualquer tipo de significado associado a esta palavra, não é, além de ser o nome de um cerveria de Córdoba,
Espanha.

cansona
É um adjetivo usado para referir-se na Colômbia é para as pessoas que são insuportáveis, difícil de suportar, e que,
portanto, não são de como estar com eles. Também pode significar a pessoa que é pneus rapidamente ou com muita
facilidade e pode ser sinônimo de vago. Da mesma forma para se referir as pessoas pesadas e cansativas. Espanha
usa a palavra cansativa.

capalapachala
Não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola. No Chile, termo certamente curioso e pouco conhecido
costumava para expressar surpresa e alegria em algo de forma coloquial.

caraculo
Esta palavra é usada em um espírito de ofensa, insulto. É uma combinação das duas partes do corpo, rosto e bunda, e
usá-lo é ofender quem pode ser fisicamente pouco gracioso ou feio, embora seu uso é bastante desigual, igualando a
tolo ou idiota.

care raja
Além da definição dada pelo furoya, aparentemente também é uma expressão usada no Chile, quando você quer dizer
sobre uma pessoa que é um bandido ou uma caneca, ou então é um sem vergonha.

careraja
Em princípio, está escrito incorretamente. O correto seria separadamente, cuidados Ribeiro, cujas definições trabalham
neste dicionário. Em particular, o Chile é a expressão que é usada quando isso significa uma pessoa que é um bandido
ou uma caneca, ou então é um sem vergonha.

caripela
Significa também ter grande rosto

carlene
É um nome inglês significado por Carla. Um conhecido nos Estados Unidos, Philip Vassar, cantora country escreveu
uma canção dedicada a um tal Carlene.

carlene
É um nome inglês significado por Carla. Um conhecido nos Estados Unidos, Philip Vassar, cantora country escreveu
uma canção dedicada a um tal Carlene.

cashpiana
Esta palavra que é o mesmo que Caspian mas h intercalada, significa o amante do país latino-americano, Guatemala.

caspiana
Feminino de Caspian, nome de origem inglesa, originário do mar Cáspio, que é um lago de água salobra,
estendendo-se entre a Europa e Ásia.

catrasca
Parece ser uma expressão usada na Argentina e faz referência a gafes da pata que cometê-los seres humanos,
normalmente sem intencionalidade, embora, em outras ocasiões, com clara vontade de cometê-los. Um exemplo é
quando alguém mal falar e é a que está atrás de você, ou quando você faz algo incorretamente no trabalho.

cayulao
Parece ser um sobrenome de origem mapuche, que é a aldeia ameríndia do Chile e Argentina, cuja origem remonta ao
século V AD.

chamir
Pode referir-se ao nome de Shamir, que existe, e que corresponde a um nome de origem hebraica e macho. Chamir
não é significado concreto.

chapiadora
De fato, como afirma Fede e Manuel, é a palavra que define uma caneca de mulher, interessada e que só se move o
dinheiro. Portanto, ela é fria e calculista, porque ele deixa de lado as emoções e sentimentos pelo vil metal, don
dinheiro. Os homens que fazem o mesmo serão chapiadores e usado na República Dominicana.

chelero
No México, é a palavra usada para se referir a pessoa que bebe ou come coelho, qual é o nome dado à cerveja.

cheta
É um termo usado na República da Argentina para se qualificar para a pessoa que é narcisista, que só pensa em sua
aparência exterior, em se você é bonito ou bonita, e se é elegante, tudo para o gosto bem em si e, acima de tudo, aos
outros, para, desta forma, com os cumprimentos e elogios dos outros. Prioriza no exterior no que diz respeito as
pessoas dentro. Pessoas vazias e ocas.

chicotillo
Gostaria de acrescentar que as definições dadas por Fede, que no Peru também é a palavra que define o instrumento
de couro que é usado para dar os cavalos para montá-los.

chilanga
É é da fêmea de chilango, ou seja é da expressão usada para chamar ao natural do México, de forma coloquial. Pode
ser considerado como uma palavra com uma conotação discriminatória ou peroyativa, mas também como uma palavra
de orgulho para o mexicano, usado como gentilicio coloquial.

chimeco
Parece ser que também les chama-se então para os ônibus velhos e em mau estado que circulam para o transporte de
viajantes em cidades ou vilas de México e também, guajalotes.

chimeco
Parece ser que também les chama-se então para os ônibus velhos e em mau estado que circulam para o transporte de
viajantes em cidades ou vilas de México e também, guajalotes.

chiquitera
É uma expressão utilizada no país basco, Comuninada autónoma de Espanha, localizada no norte do país, usado para
se referir à mulher que leva jovens ou panelas, ou seja, tomadas em suma copos de vinho. Seria o feminino de
chiquitero. Homem Basco é mais usual que do meio-dia e a noite tarde potée ou go do txikitos com a gangue ou grupo
de amigos.

chispeza
Aparentemente em Chile é usado geralmente para falar de vivacidade ou ter graça, ser vivo ou Hustler. Na Espanha ele
é igualado à qualidade de quem tem uma faísca em referência para quem tem charme, charme ou graça em algo,
contar uma piada ou vestir com estilo.

cholitay
Esta palavra é usada para referir-se a menina, garota ou mulher que vem do campo ou é campensina, países do Peru e
Bolívia.

choni
É o termo que é usado para chamar a mulher com um estilo muito definido, porque tende a usar roupas com cores
muito perto do corpo, com brilhos e pouco de elegância e estridente. Eles muitas vezes usam anéis e anéis de ouro e
brincos. Eu geralmente gosto de escurecer durante todo o ano e eles serão muito maquiagem. Eles nem usam cílios
postiços. Reconhece ligas por sua maneira de vestir e pelo seu modo de falar, que geralmente não são exemplo de

fineza e educação. Eles estão em todas as partes do mundo. Para as cores de gostos.

chubasquering
É um termo inventado pelo apresentador do programa de sobreviventes da cadeia Espanhola Telecinco, Jorge Javier
Vázquez, para se referir a atos de intimidade entre dois concorrentes, que são um casal sob uma capa de chuva.

chumengo
A palavra correta é chumango. É uma palavra chilena. São aves de rapina, encontradas no sul do país. É também a
maneira de se referir a quem vem do Norte para o sul do país, para a região de Magallanes, com clima de exploração.

ciclogenol
Não tem nenhum significado conhecido. Você pode querer colocar ciclo geral ou algo similar.

cirujometro
Termo inventado pelo msm.com web / seção de entretenimento, a partir da conjunção de cirurgia as palavras e o sufixo
- medidor, para se referir a um sistema que analisa ou medido cirurgias realizadas o famoso ou famosa, por
comparação de imagens do passado com imagens atuais. A última vez que passou a cirujometro foi Pamela Anderson,
por ocasião do seu rejuvenescimento de rosto notável, apreciado em sua última aparição pública na 70 Festiva de
Cannes de 2017.

city
É uma cidade de significado de palavra inglesa ou cidade. Apesar de pertencer a outro idioma, é uma daquelas
palavras inglês que fazem parte da nossa língua e é usual dizer ao invés de dizer a palavra em espanhol.

coactividad
Ser coercitivo ou forçada, ou seja, que ele converte ou exercer coerção para obter um benefício. Envolve forçar alguém
a fazer algo que não quer forçar, enviado e sob ameaça.

cobijarte
Em Espanha, significa oferecer refúgio que é ao ar livre ou em um local desprotegido. É para dar proteção a quem
precisa é de um jeito amoroso, com carinho.

cocteles puputov
Ele foi batizado com esse nome para o coquetel que os adversários jogaram o regime venezuelano, contra a polícia
daquele país em contendo mistura desagradável de excrementos humanos e animais com água e a agitação dos
últimos dias.

cojemos
cojemos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "tomar", sendo o seu significado:<br>Escrito incorretamente
desde que a palavra é com g e, portanto, é leve. É a primeira pessoa plural do verbo, verbo, cujas conjugações ir com j
ou g, portanto é muito comum erros de ortografia.

color bronce
É a cor que corresponde com as medalhas que são entregues, que conseguiu um terceiro lugar em qualquer
internacional em todo o mundo, competição, nacional ou qualquer outro.

color granate
É um tipo de cor dentro da gama de vermelhos. É muito parecido com o Bordeaux e Borgonha, semelhante à cor do
vinho, ou também conhecido como marsala. É geralmente mais apropriado para a moda de outono e inverno que
combina muito bem com o preto, cinza e branco.

conade
É uma instituição do governo do México, cujo objetivo principal é a promoção da cultura física, desporto e todas as
atividades que visam o desenvolvimento social e humano do tipo físico na sociedade mexicana.

conceptualizacion
É a criação de um conceito com base em dados concretos.

conciente
Como indicado pelo Fede e Jorge Luis, a palavra correta é consciente, vindo para se referir a qualidade de quem tem
consciência ou consciência. Em outras palavras, acaba por ser quem percebe perfeitamente o que ele faz e o que ele
diz em todos os momentos. Parece ser uma pessoa que é mais cerebral do que emocional.

confrontacional
Não é uma palavra que é reconhecida na Academia Real da língua espanhola, sem prejuízo de seu possível uso em
outros países de língua espanhola. Ela pode ser definida como o que acaba por ser conflituosa e comparável ao termo
controverso.

congura
Escrito incorretamente desde que a palavra é escrita com j, plotagem, que corresponde a terceira do singular da
palavra conjurar, cujo significado é plotagem ou trama uma estratégia contra alguém.

consiente
É a terceira pessoa do singular do presente, bem como a segunda do singular do imperativo do verbo para mimar. Seu
significado é o mesmo que permitir algo a alguém. Se ele consentir alguém maneira repetida no tempo, normalmente
pode se tornar uma pessoa caprichosa que não aceita um não como resposta e negativos. Por esta razão, aconselho
partir a humildade absoluta, sem consentimento de crianças pequenas, e que obtém os limites para não ficar tiranos
nesta sociedade.

contendor
Está é uma palavra usada em países como Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e isso significa
contendor, ou o que é o mesmo, que sustenta, disputada, lutar, discute.

contradirian
Condicional da terceira pessoa plural do verbo contraproposta, que deve levar acento no último " i ". Contador é o
mesmo que levar ao contrário de alguém sobre alguma coisa ou discordar e verbalizar o desacordo.

contraparte
É um termo do empregado no campo judicial e mais em concreto, no processual, para fazer referência a ele parte de
contador em um processo e que defende a posição oposta, outra parte e que, portanto, opõe-se aos seus interesses.

conversacion distribuida
Escrito incorretamente as primeiras palavras para transportar telha na ou, e, portanto, ser a conversa. Tirando a
definição oferecida pelo Ricardo, acho que também pode significar a conversa que está fragmentada em vários tópicos.

cordialmente
É o advérbio que faz referência a um desempenho cheio de bondade, ou quando alguém faz algo de maneira agradável
para outra pessoa. Também é uma expressão utilizada nas cartas formais para dizer adeus a, mais especificamente, a
final com a frase como a sua, sinceramente, seria a mesma coisa que você complementa.

corporativo
Diretamente ligado a uma corporação ou empresa. É identificada com o corporativismo que é ser usado para aludir a
comportamentos de apoio total, que trabalha na mesma empresa ou desenvolver uma profissão, sendo fortemente
criticado dizendo o corporativismo existente entre os médicos. Há gestão corporativa, relatório corporativo ou imagem
corporativa.

coshar
Não é reconhecido na Academia Real da língua espanhola. Aparentemente, certos países latino-americanos usa
aquela coloquial da palavra ou comumente a dizer que vai para cama com alguém ou fazer sexo.

cosiampiro
Na Colômbia é o termo coloquial usado para se referir a qualquer coisa do tipo e tamanho que é.

courese
Ele pode querer indicar que o curso em vez de ajudinha, palavra vinculada de, isto é, claro, trata de dizer claro nessa
língua, que é usado para confirmar ou afirmar.

courese
Ele pode querer indicar que o curso em vez de ajudinha, palavra vinculada de, isto é, claro, trata de dizer claro nessa
língua, que é usado para confirmar ou afirmar.

crocancia
Não há essa palavra ou não reconheceu um significado na Real Academia da língua espanhola, enquanto, como
indica, Mario Guzman, parece que no México e na Argentina serve para notar a qualidade do crocante de um alimento.
Se algo é crocante é porque para a mastigação que range. São geralmente frituras que são muito ricas, mas eles são
muito calóricos.

crop top
É uma camisa muito curta que ensina o umbigo. Na moda por um par de anos entre adolescentes e vendido em quase
todas as marcas de roupa de baixo custo.

crota
Na Argentina, é uma palavra usada para definir a quem não tem trabalho ou estudos, que é uma pessoa ignorante. É
feminino, Croton sendo masculino.

crush

Na verdade é um termo anglo-saxão que vem significar esmagar. Há uma queda de doce chamado mundo famoso
vídeo game, que é uma variável do conecta três mas com doces. Também significa amor platônico ou estar loucamente
apaixonado.

cuiso
Isso não parece nem existir e, portanto, não tem significado conhecido como diz Ricardo Forno. Talvez se tencionava
dizer cuidado, que a primeira pessoa singular do verbo iria cuidar.

cumpleañera
Nos homens é aniversário. É quem tem anos de idade no dia do nascimento de cada um. Normalmente é comemorado
que dia com grande alegria e entusiasmo e que a pessoa recebe presentes e presentes de pessoas que querem você
ou apreciam.

cupte
Animal pertencente à família dos roedores. Está localizado na selva do Peru. É caracterizada por seu pequeno
tamanho, não atingindo o peso máximo de 5 kg e 2 quilos de mínimo. Suas pernas dianteiras têm 4 dedos e a traseira,
3 dedos. Seu pelo, localizado na parte traseira, ondulação durante o namoro.

cursante
Não é reconhecido na Academia Real da língua espanhola, embora seja um termo usado para se referir a quem está a
realizar estudos de qualquer tipo, como bem Jorge Luis.

dactilopintura
Ele está pintando com os dedos da mão, em particular, com as pontas deles. Normalmente, as crianças torná-lo idade
de creches ou filho, desde que eles não desenvolveram as habilidades motoras finas e, portanto, não empregam
habilmente escovas ou outras ferramentas que são usadas para pintura, mas mãos para experimentar, sentir, descobrir
e gastá-lo certamente brilhante coloração é usada.

dairiana
Corresponde a um nome ou sobrenome com origem absolutamente desconhecida ou pelo menos não foi encontrado.
Descarta a origem espanhola porque não é um nome conhecido em Espanha.

dale abajo
Dale é que a segunda pessoa do singular do verbo dar e abaixo é um advérbio de lugar que significa o que está
debaixo de alguma coisa. Juntos, se trata de dizer uma ordem que alguém bateu no fundo de algo ou alguém. É
desconhecido se for é de uma expressão usada em países de língua hispânica com concreto qualquer significado.

dale con el látigo
Significa stoke ou agredir fisicamente com um chicote, instrumento que servia para torturar e submeter os escravos há
milhares de anos, tendo Felizmente erradicada das tradições e costumes de nossa sociedade. Excepcionalmente,
usado em círculos sadomasoquistas.

dale con el látigo
Significa stoke ou agredir fisicamente com um chicote, instrumento que servia para torturar e submeter os escravos há
milhares de anos, tendo Felizmente erradicada das tradições e costumes de nossa sociedade. Excepcionalmente,
usado em círculos sadomasoquistas.

dana
Por trás da sigla DANA, cujo significado é " depressão isolada níveis elevados " se refere a instalação meteorológica
que os últimos dias de junho de 2017 está acontecendo na Espanha. É o cerco fechado de ar frio nas camadas
superiores da atmosfera. Este fenômeno pode ser perigoso no final do verão e início do outono quando a acumulação
de calor e umidade colidem com o frio das camadas superiores e, portanto, esse impacto provoca tempestades e
grandes chuvas.

debrayar
Em princípio, não tem significado reconhecido pela Academia Real da língua espanhola, sem prejuízo de que tem em
outros países o significado oferecido por Fernando Enrique. Além disso, parece ser um termo que é usado no México é
quando quer diz que vagueará ou diz besteiras.

decapitado
É o resultado da decapitação ou cabeça de corte, uma espécie de morte horrível e sangrenta, cujas origens remontam
à idade da pedra. É uma forma de morte que consiste em cortar a cabeça do corpo, utilizando para o efeito de uma
aresta de corte de grande importância como uma guilhotina que pode ser operada automaticamente ou com um
machado ou espada, tomando o nome de carrasco ou verduga, que realizaram as execuções. Atualmente, este tipo de
execução de pessoas não ter a lugar nenhum, pelo menos no mundo ocidental. Infelizmente, decapitações reais têm
sido nos últimos tempos para pessoas inocentes por terrorismo jihadista. Como exemplos de histórico morte por
decapitação, lembro de Ana Bolena, María Antonieta ou Luis XVI, entre muitos outros.

decembrinas
É o feminino de decembrinas, e ambas as palavras são usadas para falar sobre tudo o que surge, nasce, ocorre ou
refere-se ao último mês do ano.

depaminergo
Parece que não existe esta palavra ou que não tenha nenhum significado, pelo menos em Espanha. Pode ser uma
expressão ou termo em outros países de língua espanhola.

desestigmatizar
A palavra indicada não é reconhecida na Real Academia da língua e nem tem certeza de que existe ou é usada. Em
qualquer caso, para vir com o prefixo des-, poderia ser de outra forma a estigmatizar, sim lá e é a ação da marca
desfavoravelmente ou maliciosamente insultar alguém.

desfasaje
Esta palavra não é reconhecida pela Academia Real da língua espanhola, sendo sim o deslocamento da palavra ou a
lacuna que possa surgir. Eu entendo que isso será o mesmo que o atraso e, por conseguinte, é aquilo que é transmitido
de uma fase ou em relação a pessoas, é não seguir tendências ou a corrente.

desgüañangue
Não há essa palavra ou significado conhecido dele.

despiplume
Não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola. Parece ser uma palavra que é usada na República da
Argentina é em uma confusão, briga, situação turbulenta ou conflituosa.

desquehacerado
No México, essa palavra é usada para se referir a um dia em que não há nada a fazer, ou sem planos, comparáveis ao
chato.

destinatario
É realmente a pessoa que dirige uma coisa, material ou imaterial. A pessoa física ou jurídica que envia para o
destinatatio é chamada de transmissor. Normalmente, o que tende a ser apresentados são pacotes, cartas e cartões
postais através do correio ou de diferentes empresas de serviço de encomendas.

determijar
Uma palavra que não existe ou não é conhecida qualquer significado. Ele é lá significava determinação, cujo significado
é fix, conquistando algo concreto ou betão.

develacion
Incorretamente escrito para desrespeitar o o sotaque ou til, resultando corretamente escrito como revelação. É um
substantivo que significa a ação de descobrir ou revela algo. É usado para indicar o ato de retirar o véu que cobre uma
estátua ou monumento.

dia
Também é um prejijo que significa composta. Em outra ordem de coisas, é o nome de uma marca de supermercados
estabelecidos no território espanhol, caracterizada por um preço de boa qualidade. E finalmente, com ênfase no dia 1º,
seria o dia e, portanto, é o mesmo como dentro de 24 horas que a Terra gira um sobre si mesmo.

dicotomizar
Enquanto o dicionário da língua espanhola não reconhece dicotomizar, pode ser reconhecido em outros países de
língua espanhola, para dissociar ou dividida em duas, conforme definido por Philip.

diligenciamiento
Pode identificar é com a diligência de palavra, sendo usada nenhum deles dois para referir-se é para um pendente ou
gestão que requer certa velocidade ou também, no mundo jurídico, é resolução judicial ditada pelo advogado da
administração da justiça ou o juiz no qual é comunicar questões de gestão formal ou material da procedicimiento
judicial, chamado por isso como processo de gestão que são susceptíveis de recurso.

dinamitazo
Composto palavra substantivo " dinamite " e o sufixo aumentativo - azo. Usado para indicar uma explosão forte e
poderosa, de grande impacto.

dircom
É o nome dado a uma associação profissional, criada no ano de 1992, integrado por trabalhadores dedicados ao
mundo da comunicação em diferentes instituições, empresas ou consultores no país. Essencialmente, eles querem que
ele seja valorizado o poder da comunicação como um pilar estratégico de cada empresa.

disputador
Como substantivo, designa a pessoa a disputa ou lutar por algo. E como um adjetivo usado para realçar a qualidade de
beligerância ou luta de uma pessoa. É equivalente ao lutador, beligerante ou valentão.

distermia
É a alteração da temperatura do corpo em relação ao valores normais, acima ou abaixo. Pode levar a uma corrida da
temperatura que não envolve febre, nem ser de origem infecciosa. Geralmente é demonstrar com sinais como calafrios
e sensação de ter febre, mas sem tê-lo.

distractor
Não há essa palavra ou não é reconhecido pelo RAE. Pode falar é do droid, que em países como Argentina, Paraguai e
Uruguai, é usado para consultar é à rescisão ou dissolução de um contrato entre as partes.

diversidad
É o termo usado para indicar uma quantidade abundante de produtos, materiais ou pessoas que são diferentes.
Significa também a variedade. É usado em todas as áreas como a política, cultural, sexual, negócios, etc.

docemnia
Escrito incorretamente, sendo a palavra certa " " de ensino é o exercício que prática de professores materiais de
qualquer tipo de ensino para alunos do primário, secundário, Universidade, pós-graduação, mestrado, formação
profissional, etc.

docencia
É o exercício da faculdade ensinando lições sobre vários assuntos, para os alunos primários e secundários, de
universidades, pós-graduação, mestrado, profissional, formação, cursos, cursos, etc. Aqueles que praticam o ensino, é
chamado de professores, professores, professores, formadores. Eles são um sector que deve apoiar, motivar e dar-lhes
a confiança pelos pais, avós, vários agentes sociais, porque, em última análise, são os principais intervenientes na
educação. Uma boa educação é fundamental em um país desenvolvido e independente. O ensino é essencial como é a
educação que deve ser desenvolvida em casa. Família e escola devem estar em harmonia, ambas as partes são
essenciais para o bom desenvolvimento de nossos filhos e filhas.

dolarice
Primeira e terceira pessoa do singular do imperativo negativo do verbo o verbo dolarizarse, que significa fazer o uso
oficial do dólar americano ou americano usado em países como Panamá, Guatemala, Costa Rica e Colômbia.

doxxear
Efeito pretendido para investigar ou inquirir sobre uma pessoa e uma vez obtidas informações, publicá-lo na internet.
Uma vez que você postar na internet de alguma forma ou de outra, mais ou menos ativo, você está deixando uma trilha
e você pode ser doxxeable e sujeitos a doxxeen você.

ducto
Canal através do qual circula a água ou esgoto, óleo ou gás. É uma conduta de várias formas e tamanhos, geralmente
cilíndricos. As crianças são aqueles localizados nos lares e maiores em proporção à quantidade de chumbo o
elemento, são aqueles que estão no porão. Em particular, existem oleodutos, gasodutos, sistema mais moderno e atual
líder de petróleo e gás, respectivamente, sem esquecer os aquedutos, sistema de compras de água historicamente
criado pelos romanos, e em Segóvia, província espanhola, você irá encontrar um, muito bem preservado e vale a pena
uma visita.

durisimo
Incorretamente escrito para o til de transporte no primeiro dia eu, bem como enfatiza Jorge Luis, que a seu tempo ele
define soberbamente. Como contribuição, dizer que se trata de encaminhá-lo para o que é do superhard. Nas pessoas,

é definido, portanto, de que são muito fortes, bem emocional ou fisicamente e nas coisas, que são muito difíceis de
quebrar ou corroer ou muito resistente.

ebullir
Ferva um líquido que tende a ser de 100 graus Celsius. Alcance a ebulição é obter bolhas quando o líquido está na
temperatura indicada anteriormente.

ecento
Palavra sem significado conhecido. Pode ter sido queria indicar livre, ou seja, a mesma palavra com " x " em vez de "
(c) " e cujo significado é o que é uma falta de algo, que não tem algo ou se livrar de algo. Assemelha-se também o
acento de palavra.

efame
Não tem nenhum significado conhecido. Ele quisesse colocar infame é um adjetivo qualificativo que define quem é
muito ruim, mal, maquiavélico. Também aplicável para definir qualidade ruim ou muito ruim de coisas materiais.

elephantidae
Em latim, significa elefante, animal mamífero de grande magnitude, caracterizada pelo seu tamanho, suas orelhas
grandes e seu tronco. Existem africanos com orelhas mais grandes e os asiáticos, com orelhas menores. Eles têm o
melhor cheiro do mundo. O período de gestação é de 22 meses. Diz-se que uma figura de elefante alardeando acima
da boa sorte. A minha pessoalmente, é um animal que eu amo e que me transmite bondade, talvez influenciada pelo
pequeno Dumbo.

elephantidae
Em latim, significa elefante, animal mamífero de grande magnitude, caracterizada pelo seu tamanho, suas orelhas
grandes e seu tronco. Existem africanos com orelhas mais grandes e os asiáticos, com orelhas menores. Eles têm o
melhor cheiro do mundo. O período de gestação é de 22 meses. Diz-se que uma figura de elefante alardeando acima
da boa sorte. A minha pessoalmente, é um animal que eu amo e que me transmite bondade, talvez influenciada pelo
pequeno Dumbo.

elote en nahuatl
Em náuatle, dialeto indígena do México, é chamado assim a espiga de milho ainda está no chão.

elucion
Esta palavra não é reconhecida pela Real Academia da língua espanhola. Escrito incorretamente uma vez que tem de
assumir o o sotaque. Em qualquer caso, a palavra apropriada é a evasão, que é o que é contornado, evita.

empatizar
Ou dito de outra forma, colocar na pele de outra pessoa para tentar sentir o que sente por bem ou por mal. É uma ação
que deve ser exercida, porque geralmente pensar e fazer julgamentos de valores em outras ações sem analisar as
circunstâncias que levaram a pessoa a tomar a ação que é questionada. Acho uma grande frase que vai a linha a - A
quem julgar meu caminho, pagar-lhe os sapatos.

emprendedores de sofa
Eu nunca tinha ouvido essa expressão tão curiosa. Ele pode corresponder ao nome que é usado para ligar para
aqueles que trabalham com o notebook do sofá ou de casa autonomamente. Como uma espécie de freelancer digital.

emprendedurismo
Empreendedorismo não existe como tal, querendo ter queria salientar o empreendedorismo de palavra, que significa a
qualidade da empresa ou iniciar uma atividade, normalmente, do tipo econômico, assumindo os riscos de abrir um
negócio apesar de burocracticas obstáculos. Em geral, pode ser uma tarefa difícil para a empresa autónoma corajosa,
chamada de empresários.

enchido
Enchido, incorretamente escrito desde que transporta h e, portanto, sua escrita correta é inchou. É um termo adjetivo
usado para expressar o tédio pela ingestão de muita comida, ou seja, que somos excessivamente cheia após uma
bebedeira generosa.

encuesta
Disse que é o conjunto de perguntas que é efectuado para um determinado grupo de pessoas para alcançar um
resultado em um caso concreto a fim de realizar uma estatística com os dados coletado da pesquisa. Eles geralmente
são feitos por rua ou por telefone por empresas que são especialmente dedicadas a fabricá-las e fazem-los. Muito
típico são que os inquéritos relacionados com temas que dizem respeito a maioria em qualquer país, tais como política,
economia, desemprego, saúde, etc.

entrenable
Esta palavra não é reconhecida pela Real Academia da língua espanhola. É um adjetivo com origem no comboio da
palavra, que serve para definir ou se referir àquele que é treinado ou que podem ser treinados. Por exemplo, a mente é
treinável, refletir sobre certos pensamentos, você levante mais forte e segura ou seguro de si mesmo / a.

epistemico
Incorretamente escrito para o transportar o acento no e, por ser uma palavra esdrujula. É em relação à episteme,
palavra de origem grega. Os grandes pensadores gregos, que conhecimento é verdade, por necessidade. A
epistomologia é a teoria do conhecimento.

erren
erren é escrito incorretamente e deve ser escrito como "herren", sendo o seu significado:<br>A palavra correta é
aparentemente herren, ou seja, com h e significaria o alimento para o gado. Também na comunidade autónoma do país
basco, há uma vila que conteria que palavra, em concreto, Errenteria em euskera ou Renteria em castelhano, que é na
província de Gipuzkoa.Y, também poderia ter querida dizer yerren do verbo errar, é a terceira pessoa do plural da
segunda pessoa do plural do imperativo ou subjuntivo.

escarbiar
Não parece existir a palavra escarbiar, enquanto existe escabiar, o que é ser uma forma de, digamos, em certos países
de fala hispânica como Argentina, que vai levar alguma coisa com os amigos, tomar bebidas alcoólicas ou fazer
garrafa.

escaza
escasso é escrito incorretamente e deve ser escrito como "pequeno", sendo seu significado:<br>Pobres e escassos
meios quando ele tem pouco de alguma coisa, ou significa que a quantidade disponível para executar alguma ação é
claramente insuficiente. Imagino que o surfista que tem pesquisado a palavra escassa queria realmente encontrar
pouco. Este é um erro muito comum em países da América Latina, que se funde com a escrita de z s.

escogerme

Disse que é a ação que escolher um, mostrando a alegria, quando isso acontece, por exemplo, no processo de seleção
para cobrir o trabalho ou quando escolher um para se juntar a um grupo de atividades do tipo que é, etc.

esnobismo
É o comportamento de quem são considerados esnobe ou quer ser isso. Snob vem do snob anglicismo e faz referência
a quem pertence à elite ou quiser pertencer e imita-los a atitudes de quem ele é. É identificada com quem é elegante,
tem classe e tem dinheiro. Quem tem essa atitude tende a ser classista, arrogante e é considerado superior.

espacio habitacional
Não é comum usar essa fórmula consiste em duas palavras (área residencial), mas que normalmente chamamos de
existentes e espaços de uma casa quartos, que é a vida em casa.

estar en boga
Em consonância com as definições oferecidas por todos os colegas que participaram na descrição da expressão,
salientar que em francês seria - na moda - e de fato, há uma moda revista que é vendida em todo o mundo, que é
referência no setor.

estella
Estella Lizarra-Estella-Lizarra é uma bela cidade de Navarra ( Espanha ). Sua origem remonta ao ano 1090 e é o lar de
numerosos templos e medieval castelos dignos de saber. Suas ruas foram o lar de bascos, Franks, judeus e outros
povos e culturas. É parte do caminho de Santiago.

estuvo
Como um aditivo para a definição de Jorge Luis Tovar, observou-se que refere-se a primeira pessoa do singular.

etsy
Empresa é definido como um consciente, transparente e humana. É dedicada à venda de todos os tipos de produtos
on-line. As diferentes categorias são casamentos, roupas, joias, brinquedos, etc.

exnocentrismo
Escrito incorretamente. A palavra correta é etnocentrismo, cujo significado é dado para constituir uma tendência que é
considerada que a étnica do grupo em si ou à sua própria cultura é superior e o melhor em relação a outros,
desprezando-se, portanto, que o que não pertence a ele.

exparcio
A palavra correta é " espalhou-se " em vez de " exparció " que corresponde com a terceira pessoa do singular do
passado do verbo espalhar, cujo significado é distribuir algo que é juntos em vários lugares ou endereços. Estender ou
separados.

exsedi
Escrito incorretamente porque exsedi, escrito com "c" em vez de "s" e acento sobre o "i", sendo "Eu sou a palavra
escrita corretamente. É a primeira pessoa do singular do passado do verbo exceder, cujo significado é ultrapassado, se
debruce.

externar

Serve para expressar que o que é secreto e oculto, ou que não é para dizer porque poderia ofender o destinatário. Um
sinônimo pode ser let, libertate ou expressas palavras ou emoções.

échale leña
Segundo funcionários imperativo tomar carvão, que é incompleta, porque dizem que adicione combustível ao fogo.
Costumava dizer que não é pior uma situação ou algo que foi dito. Sem gols como o olho ou no dedo dolorido, servem
também para dizer a mesma coisa.

f &#40;x&#41;
É o símbolo usado para indicar a função. Usado frequentemente em matemática e física.

facha bruta
Refere-se a aparência de uma pessoa que abrutecida, é desleixado, desagradável. Pode definir a pessoa que é
verificar uma monstruosidade, sujo e com mau gosto.

fafero
Feminino, fafera. Se trata de ser um adjetivo qualificativo usado no mundo jornalístico para definir uma pessoa que age
como uma jornalista e é deixada para comprar em troca de dinheiro para não expor determinadas informações que
podem ser prejudiciais para quem suborna-lo.

falpismo
Não é reconhecido pelo SAR. Parece que na Venezuela significa falta de fazer amor, foder, fornicam, penetrar o
membro viril na vagina da mulher.

famele
Escrito incorretamente desde que a palavra famele não existir, enquanto existir " 34 feminino; mulher de significado do
termo francês.

fealdaz
Incorretamente escrito sendo correto "feiura", ou seja, terminado em "d" e não "z". Termo usado para definir isso que é
feio, pouco lisonjeiro ou graciosa em referência a objetos, animais ou pessoas.

febricula
Escrito incorretamente desde que a palavra carrega til no i e, portanto, é febre baixa. Sua definição é um tipo de febre
leve ou luz, origem infecciosa, que geralmente não excede temperatura de 37,5 graus.

fibromania
Responde ao nome comercial de uma loja localizada na Argentina, especializada em produtos de pintura, pinturas a
óleo e outros utensílios para fotos de pintura. Dedicado às belas artes, em geral.

fidget spinner
É um brinquedo que consiste em três rolamentos e três com ponta redonda, assentada sobre uma base circular, onde o
polegar é colocado e é girado com o dedo indicador. Ele foi projetado para ajudar crianças com autismo ou atenção
défice para reduzir seus níveis de stress. No entanto, este brinquedo tornou-se popular entre todas as crianças
igualmente, independentemente da sua finalidade original. Está atualmente na moda, e ainda, é difícil de encontrar

porque com pouca dada a demanda. Existem vários modelos de diferentes materiais e cores. É como uma fiação
superior mas moderno.

fogonear
Na Academia Real da língua espanhola que termo coletado, é não mesmo que vem da fogueira a palavra e, portanto, é
usado para referir-se a ação de colocar os alimentos ao fogo.

fotomulta
No México, é a palavra que define o tráfego bem um transgressor por ocasião de tirar uma foto do veículo com a
inscrição visível para cometer a infracção. Em Espanha, existem multas impostas pelo radar, fixada ou móvel, que
geralmente são colocadas em rodovias ou estradas, urbanas como subterrâneo e um desenho que formarão parte do
registro disciplinar iniciador do processo contra o gerenciado. Normalmente não prosperam as alegações ou recursos
em oposição as ações de administração ter como base ou apoiar uma evidência de foto da infracção, a menos que
você pode provar que não era o motorista na hora de cometer uma violação por excesso de velocidade ou qualquer
outra tráfego e raras outras exceções, desde que o radar ou o cronógrafo não está em vigor.

framea
Escrito incorretamente desde que ele carrega o acento no primeiro " " escrita lança, que é uma arma que parece muito
para que soldados romanos costumavam defender-se com grande, como um dardo.

frungir
É uma palavra que não é reconhecido como tal na Real Academia da língua, e que foi supostamente inventado por um
comediante espanhol, David Guapo, referindo-se a fazer amor com seu parceiro em vez da palavra "foder" mais banal
ou fornicam.

funio
Esta palavra não é reconhecida ou tem um significado particular. Aparentemente, eles são as iniciais de uma empresa
localizada em Montreal, Canadá, que fornece web hosting ou hospedagem.

funio
Esta palavra não é reconhecida ou tem um significado particular. Aparentemente, defende uma empresa localizada em
Montreal, Canadá, que oferece hospedagem na web ou o que é coloquialmente conhecido como a palavra
anglo-saxónica, hospedagem.

gamesof
É um site onde comprar jogos de todos os tipos, batalhas, cozinhar, aeronaves, moda, ação, hilocopteros, etc.

ganesha
Deus hindu, cabeça de elefante e corpo humano. Reverenciado pelos Hindus, situa-se em muitos lugares do
India.Patrono das artes, Ciências e é adorado como aquele que remove as dificuldades colocadas pela vida.

ganesha
Deus hindu, cabeça de elefante e corpo humano. Reverenciado pelos Hindus, situa-se em muitos lugares do
India.Patrono das artes, Ciências e é adorado como aquele que remove as dificuldades colocadas pela vida.

garchar
É o termo usado em muitos países da América Latina para indicar a ação de fazer amor, ou mais comumente, fornicam
ou foda-se. Usado na Argentina, Chile, Colômbia, Equador e outros.

gasolinazo
É o termo cunhado no México para se referir ao aumento do preço da gasolina, o que gerou um grande
descontentamento na população, o governo mexicano, implementado a partir de 1 de janeiro de 2017. Com o sufixo azo... Pretende enfatizar a seriedade e a magnitude do problema de forma negativa.

generador de cuentas
Faz referência à pessoa responsável da criação de asocidadas de contas de clientes ao qual é les oferece um serviço
determinado. Termo de natureza usado em negócios ou contabilidade.

geotactismo
É uma reação a um estímulo que é também chamado geotaxia, e em particular, é a resposta à gravidade. Há também o
phototaxis ou em resposta a temperatura e, finalmente, a quimitaxia ou quimiotaxia, que seria o phototactism que é a
reação à luz, o termotactismo ou termotaxia, para um produto químico.

gg
São as iniciais do anglo-saxão expressão goog jogo, usado no final de um jogo ou começando a dizer que foi um bom
jogo.

gil
Como adicionados tanta definição dessa palavra, para dizer que em Espanha é um nome bem conhecido graças a
tarde Jesús Gil, um político e empresário da cidade de Marbella, Málaga, que era um público figura conhecida por sua
ostentação de luxo e poder.

glomerulonefritis
Doença renal. Isso afeta o glomérulo, que é uma unidade anatômica e funcional do rim. Em particular, o sector dos rins
que ajuda filtro resíduos e fluidos do sangue está danificado.

glosico
Escrito incorretamente palavra desde que ele carrega o acento no primeiro ou. Fala do interesse glosico para referir-se
o interesse pelo idioma ou língua, como já definido Felipe Lorenzo um pouco em relação ao interesse glosico.

glosico
Escrito incorretamente palavra desde que ele carrega o acento no primeiro ou. Fala do interesse glosico para referir-se
o interesse pelo idioma ou língua, como já definido Felipe Lorenzo um pouco em relação ao interesse glosico.

goda
É o feminino de godo e refere-se aos invasores que veio do norte da Europa, o que é agora, Suécia, Finlândia e
Noruega para conquistar terras na época dos romanos. Entre esses invasores, os visigodos são bem conhecidos e
ostrogodos. A primeira conquistou Hispânia conformou-se o Reino visigótico na Península durante o ano de 700 ar
condicionado

gregorio
É um homem em espanhol, com origem grega, nome cujo significado é guardião, vigilante. Feminina, é Gregoria. Não é
um nome que obtém os filhos da Espanha, hoje em dia. Cai dentro do conjunto de nomes mais antigos que foram
colocados pela tradição para a chamada que os pais ou avós ou mães e avós no século passado, especialmente no
primeiro semestre do mesmo. Muito mais pode ser ouvido esse nome entre os idosos.

gusfraba
Não é reconhecido na Academia Real da língua espanhola. Aparentemente é um termo de origem esquimó, usado por
mães Inuit para acalmar as crianças quando elas são alteradas, agitado ou chorando.

gyphy
Parece haver este termo como tal, embora eles têm motivos para colocar o cigano palavra, o que corresponderia a uma
palavra que significa anglo-saxão pertencente à Roma ou cigana / uma pessoa.

hartarte
Dizem que é a ação de atingir a saturação por algo ou alguém. Assim, por exemplo, você pode um monte de comida, o
que impede ou preenchimento ou muito com o comportamento de alguém, geralmente no sentido negativo, embora
também pode indicar algo positivo para o ser capaz de devorar os que você gosta.

hegemon
Palavra referindo-se a hegemonia do termo, cujo significado é manter uma situação de poder absoluto de algo ou
alguém sobre os outros. Por exemplo, fala do negócio de hegemonia, cultural, económico. Além disso, ele muitas vezes
referido o domínio de um país ou um conjunto de países no que diz respeito a outros, como aconteceu infelizmente na
segunda guerra mundial, quando o nazismo foi criado em grande parte da Europa e discutido como a hegemonia
nazista.

heterosexual
É definida como uma pessoa que não gosta de pessoas do mesmo sexo, mas o oposto. Caso contrário, é que eles
gostam do mesmo sexo e é chamado de gay, gay ou lésbica. A palavra contém o hetero prefixo indicando diferentes ou
diferentes como o heterogènia, que implica coisas diferentes dentro do mesmo grupo.

hiit
Eles correspondem as iniciais inglês do novo método de entrenamimento que é indomável, cuja tradução é
"treinamento intervalado de alta intensidade". O sistema consiste de alternando intervalos de trabalho intensivo com
outros mais suaves. A alta intensidade pode ser de 30 segundos para dar lugar a outros de um minuto e meio mais
"ligths". Diz-se que queima gordura até 9 vezes mais do que o treinamento com o convencional. Como o trabalho
intenso é muito difícil é aconselhável passar controle médico anteriormente para fazê-lo.

hizo o izo
Na verdade, ambos estão corretos. Depende o que você quer se expressar, usar a palavra com h ou sem h. Como
Fede, foi é o verbo que designa o verbo fazer e izo, é a conjugação de levantamento designada, o que significa a
elevação.

hizo o izo
Com efeito, ambas as palavras estão corretas. Depende o que você quer se expressar, usar a palavra com h ou sem h.
Conforme indicado pelo Fede, com h acontece para ser o verbo que indica, em referência ao verbo fazer e h, é a
conjugação de izar, que significa escalar, elevador.

hizo o izo
Com efeito, ambas as palavras estão corretas. Depende o que você quer se expressar, usar a palavra com h ou sem h.
Como Fede, h e acaba por ser a conjugação do passado que designa, em referência do verbo sem h, é a conjugação
do presente de izar, que significa escalar, levantamento e que usados em náutica.

hizo o izo
Com efeito, ambas as palavras estão corretas. Depende o que você quer se expressar, usar a palavra com h ou sem h.
Como Fede, h e acaba por ser a conjugação do passado que designa, em referência do verbo sem h, é a conjugação
do presente de izar, que significa escalar, levantamento e que usados em náutica.

honrarme
Isso significa respeito para se mesma, orgulhar-se do que é ou o que tem feito a nível pessoal ou profissional. Honrar
alguém também é mostrar consideração pelos seus méritos, conquistas ou sucessos que produzem um
aprimoramento.

horto
Em espanhol, isso seria incorretamente escrito desde a palavra reconhecida pela Real Academia da língua espanhola
vai sem h, e, portanto, o correto acaba por ser orto, cujo significado é escreveu pelo abaixo-assinado não muito tempo
atrás neste dicionário aberto, a que me refiro. Sem prejuízo do anterior e que não há tais significados da palavra em
outros países de língua espanhola, a verdade é que existem palavras que incluem-lo na sua composição, tais como
hortofruticula, limoeiros ou jardineiro, que estão relacionadas com o jardim ou frutos da terra.

humo en sueños
Aqueles que analisar sonhos, interpretar isso quando ele sonha de fumaça significa que o subconstiente avisa-o que
você tem que ter cuidado ou cautela antes de adotar decisões na vida.

huye
Como um aditivo ao acima por V.M., dizer que seu sinônimo é fuga, cujo significado é executado, geralmente antes da
existência de um perigo ou risco iminente.

hygge
É um conceito que se refere à felicidade dos dinamarqueses. É o termo que este movimento originou-se na Dinamarca,
o país com mais pessoas felizes no mundo, é conhecido como ele diz. Apesar de ser um país com chuva, frio, com um
pouco de sol, os dinamarqueses são os mais felizes e fazê-lo porque eles colocam em prática o hygge, que consiste
em apreciar os pequenos e agradáveis momentos da vida, simples e fácil, sem alarde ou caro, como por exemplo,
assistir a um filme no sofá em casa tomando uma xícara de chá ou café com um cobertor joga jogos de tabuleiro
familiares, etc.

idc
É uma sigla que corresponde a vários significados. Por exemplo, no certificado de desenvolvimento industrial, inglês.
Também cristã democrática internacional e advogado de defesa individual, entre outros.

iluvial
Não é reconhecido pelo SAR, enquanto em outros países de língua espanhola, é uma palavra que, em geologia, é a
camada do solo que acumular substâncias ou outros elementos que vêm do outro lado.

iluvial
Não é reconhecido pelo SAR, enquanto em outros países de língua espanhola, é uma palavra que, em geologia, é a
camada do solo que acumular substâncias ou outros elementos que vêm do outro lado.

imgrc
Lá isso é palavra ou tem um significado conhecido. Como diz que Ricardo Fono seria o acrônimo usado para identificar
diferentes lugares de instantâneos no mundo da internet.

impace
Parece que impace parece significar inconveniente, mas na realidade a palavra reconhecida é o impasse, que está a
fazer uma pausa, fazer uma pausa na atividade que você está realizando um problema, tomar ar para retomá-la e
tentar dar solução. Também pode dizer fazer uma pausa ou um kit kat.

imparidad
Concordo com a definição de Felipe e o exemplo mais característico de imparidade, que seria o número primo, que
esses números só divisíveis por 1 e por si só podem ser adicionados.

imperiofobia
O escritor, Elvira Roca, por sua vez, académico da Real Academia da língua espanhola cunhou o termo em seu livro "
Imperiofobia e 34 lendas pretas; para referir-se a construção das lendas negras sobre o mundo como Rússia, EUA e
Roma poderes e, claro, quem foi o grande Império espanhol.

impuestazo
Palavra formada a partir do imposto substantivo e o sufixo - azo, para descrever a vastidão ou da imposição de
pesadas. Em Espanha, usada para exaltar o impacto que terá um imposto sobre passivos afetadas, forma aumentativa.

inconcordancia
Existe essa palavra e quis dizer, discordância, que é precisamente a ausência de correspondência de uma coisa com
outra. Ele se encaixa com a diversidade e a desigualdade.

inequida
Incorretamente escrito como a desigualdade de palavra correta, o que significa falta de igualdade ou de discriminação.
Tipos de desigualdade em razão de sexo, idade, religião, ideologia, etc que é expressamente proibido pelo artigo 14 da
Constituição espanhola.

inequida
Incorretamente escrito como a desigualdade de palavra correta, o que significa falta de igualdade ou de discriminação.
Tipos de desigualdade em razão de sexo, idade, religião, ideologia, etc que é expressamente proibido pelo artigo 14 da
Constituição espanhola.

inmersiva
Ele também vem de um tipo de realidade virtual, que envolve uma reconstrução da paisagem o barco a 360 graus.
Reconstrução de um ambiente tridimensional, o que implica que o espectador é ir na cena disse como se fosse dentro
do mesmo.

insaboro
Não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola. Para transportar o prefixo em - junto com a palavra "
saboro " vem do sabor, vem a ser um adjetivo qualificativo usado para definir algo que não tem nenhum sabor, que é de
mau gosto.

interinstitucional
Também Srimati interinstitucional é uma palavra que se refere a duas ou mais instituições que relacionam-se uns aos
outros ou têm relação entre elas. É uma palavra que é usada principalmente no sector da administração pública, onde
existem mais instituições e onde mais agência de coordenação inter deve ter para a boa gestão dos serviços públicos.

interposita
Em direito, significa pessoa arquivado ou intermediário, que iria cumprir a função de ato na aparência de ter vontade
em qualquer tipo de negócio jurídico, mas que realmente actos no âmbito do mandato e em proveito de um terceiro,
que não quer ou não devem aparecer formalmente na mesma. São negócios-anômala há simulação.

intersexuales
Os seres humanos podem ser intersexuais, que significa que eles têm uma discrepância entre o sexo e os órgãos
genitais. Tem certas características genéticas de feminino e masculino, mas isso não significa ser um homem e uma
mulher ao mesmo tempo. Por exemplo, um micropênis é uma expressão do intersexo ou massas labiais no inglês que
podem ser os testículos.

invicto
Disse que é da pessoa que sempre acaba vitoriosa antes de um confronto, problema ou conflito ou em circunstâncias
complicadas ou de alguma tensão. Que sempre derrotas ou vitórias.

irredenta
Feminino de incorrigível, qualificação que serve para definir o que não é redimido. Serve para definir o território
reivindicado uma nação ou região embora é separado da, mas tendo culturais, históricos, semelhanças de linguagem,
etc.

ixup
Corresponde as iniciais de uma empresa que vende software, localizado na Austrália, fundadad por vários parceiros em
2011. Vender seus serviços on-line.

jamsa
No mundo muçulmano, conhecido como Hamsa mão de Fátima. Amuleto que simboliza ou representa bênçãos, poder,
força, e que luta contra o mal do olho. Tradicionalmente, ela é colocada nas portas das famílias. Dotado das virtudes da
paciência e lealdade.

jerga
É gíria ou linguagem específica e particular para um determinado grupo de pessoas usam para se comunicar. Assim,
fala do jargão rua referindo-se a linguagem usada pelos diferentes tribos urbanas. Da mesma forma, também afeta os
diversos setores como informática, medicina, etc.

jincha
Em Espanha, usado para se referir a etnia cigana, em um tom despetivo e desdenhosa.

jiribilla
Como um aditivo para o significado dado ao termo indicado, observou-se que ele recebe esse nome em uma revista de
cultura cubana, bem como uma companhia de teatro localizada na província espanhola de Granada.

jojote
Escrito incorretamente para escrever com " ou " sendo o correto jojoto, cuja definição já está definida neste dicionário,
como tubérculos comestíveis que muitas receitas são feitas em Cuba, Colômbia e Venezuela. Semelhante da
batata-doce.

julero
No Chile, costumava dizer que algo é de má qualidade ou de alguém que tenha a má educação. Isso poderia significar
o fulero palavra que significa mentiroso, falso e inaceitável.

juridico
Não está corretamente escrito desde que ele carrega tittle no primeiro eu, por ser a palavra certa, legal. É uma palavra
que vem do latim iuris, que significa direito. A lei é o grau de bacharel ou carreira universitária estudando para ser um
profissional do mundo jurídico, como advogado, juiz, fiscal. É que referidas leis e outras normas que está em
conformidade com o âmbito jurídico.

kalea
Significa "Rua" em basco, língua co-oficial do país basco, comunidade autónoma de Espanha.

kalifa
É um personagem de star wars.

kalifa
É um personagem de star wars.

kalifa
É um personagem de star wars.

karishina
Palavra de origem indígena do Equador, kwichua. É a mulher rebelde e que não satisfaz o typecasting antigo associado
com as mulheres. Uma revista dedicada às mulheres e as políticas sociais do sindicato UGT-FESP chamado assim.

kayla
Referido como método kayla que lançou um treinador pessoal australiano, Kayla Itsines, como um método infalível para
ter uma boa figura. É conhecido também como método de biquíni. Quem o segue estritamente obter resultados
maravilhosos. Combina cardio suave e exercícios de intensidade elevada, durante 28 minutos, pesos usados.

kitten heels
São sapatos com salto de chupeta que agora são tendência na moda. Particularmente parece-me um sapato muito
desconfortável porque esse tipo de calcanhar tende a prender as calçadas, escadas, pedras de pavimentação,... e eu
que tive há anos sapatos desse tipo, o calcanhar CAP, tinham que mudar a cada poucos minutos, porque usa
continuamente de deixar cair todo o peso do corpo em que taconcillo pequeno.

kitten heels
São sapatos com salto de chupeta que agora são tendência na moda. Particularmente parece-me um sapato muito
desconfortável porque esse tipo de calcanhar tende a prender as calçadas, escadas, pedras de pavimentação,... e eu
que tive há anos sapatos desse tipo, o calcanhar CAP, tinham que mudar a cada poucos minutos, porque usa
continuamente de deixar cair todo o peso do corpo em que taconcillo pequeno.

la caja
Além de um lugar onde depositar objectos de qualquer tipo, feitas em diferentes materiais e tamanhos, também nasceu
com esse nome um programa de televisão em Espanha, cuja principal característica era famoso e famosa do país em
uma caixa gigante onde é transmitir imagens do seu passado e do presente e falou deles, e de alguma forma foi
psiconalisis ou terapia sessões.

lapelero
Além de corresponder a um sobrenome como diz Ricardo Forno, não é obter mais informações sobre esta palavra. Ele
não é reconhecido ou tem conhecido o significado. Poderia ter sido significou papel, o que existe e é chamado assim
que regente uma papelaria armazenar ou dedica-se ao papel.

latam
Corresponde a várias questões. Por um lado, eles representa uma empresa da companhia aérea chilena, LATAM,
remonta ao ano de 1929. E, por outro lado, como Manuel Penichet, diz que é uma abreviatura que se refere a América
Latina.

lavataper
Na prisão do mundo, é a pessoa mais fraca que serve a que tem mais poder dentro da prisão em troca de proteção.
Entre outras tarefas, ele limpa o tupper de comida, tigela, em inglês, o que resultou no lavataper atual.

le cayo la macacoa
Escrito incorretamente a palavra chave para tirar o acento ou. Caso contrário, soltar o macacoa refere-se a cair em
desgraça, azar ou infortúnio. É uma expressão utilizada na Colômbia e Porto Rico, o dialeto porto-riquenho.

lela
Em Espanha é um adjetivo qualificativo usado para se referir a uma pessoa, neste caso, o sexo feminino, que é um
pouco parvo ou de inteligência limitada.

lenen
Não existe ou não tem nenhum significado conhecido. Isso pode ter sido querido aponte para o nome do grande artista
que foi John Lennon, embora certamente seria apenas uma aproximação. Também poderia ter significava Lenin, que
corresponde ao nome de origem russa. E, como diz Ricardo Forno, parece ser uma palavra em Holandês.

lenen
Não existe ou não tem nenhum significado conhecido. Isso pode ter sido querido aponte para o nome do grande artista
que foi John Lennon, embora certamente seria apenas uma aproximação. Também poderia ter significava Lenin, que
corresponde ao nome de origem russa. E, como diz Ricardo Forno, parece ser uma palavra em Holandês.

lenocidio
É quando são exploradas sexualmente de alguém, normalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade de

alguns. O que vem fazendo um chulo ou também chamado de chulo das prostitutas, que é a pessoa que percebido
lucros a costa do exercício da prostituição de mulheres que faz baixa ameaça e coerção constante, líder é uma elevada
percentagem do preço que eles cobram.

lifehacker
É uma palavra que vem dos Estados Unidos, e que vem para se referir a pessoa que propõe-se a melhorar a gestão de
tempo e tarefas a serem executadas mais eficazmente e eficientemente todos os dias. Refere-se a quem aproveita bem
o seu tempo para executar as tarefas diárias. Parece também que é uma palavra usada no mundo da Ciência
programação ou computador.

litaruda
A palavra é que não há nenhum significado associado com ele, na Espanha, nem em qualquer país de língua
espanhola.

loxsv
É um acrônimo, formado por cinco letras, sem significado conhecido. Não é qualquer empresa ou sociedade, palavra
ou expressão que corresponde a este conjunto de letras.

ltna
Além do significado oferecido pelo anônimo, eles também são as iniciais de uma empresa de logística e transporte na
América do Norte, que se traduziria como uma associação de America.por norte de transporte e logística, em inglês,
poderia querer encontrar o etna, que é o mais importante e o topo do vulcão da Europa.

luisón
Em guarani, língua oficial e falada Paraguai, acaba por ser uma palavra que se refere a um personagem da mitologia
que se assemelha o lobo masculino. É um tipo de monstro, um ser mal e mal dessa cultura.

m,olestar
Escrito incorretamente como nenhuma palavra válida demora uma vírgula em sua composição, então a palavra correta
é perturbador, cujo significado é o mesmo que brincar, gere agitação, enlameada.

macaneado
Vem do verbo macanear, que é usado em vários países de língua espanhola como Colômbia, México, Cuba com
significados diferentes. Assim, significa de bater uma maça para gerir um negócio, ou o mulch.

macronomics
É um novo termo cunhado para referir-se a vinda da nova era económica depois de vencer as eleições presidenciais na
França, o garoto político, Emmanuel Macron no mundo das finanças. É um jogo de palavras derivado de juntar-se o
sobrenome do novo presidente e a economia de palavra. Você deseja definir a economia que vai para o Tribunal
moderada e europeísta e, portanto, no seio da UE, para a Frexit do outro candidato, Marine Le Pen, que se destinem a
sair da zona do euro.

macronomics
É um novo termo cunhado para referir-se a vinda da nova era económica depois de vencer as eleições presidenciais na
França, o garoto político, Emmanuel Macron no mundo das finanças. É um jogo de palavras derivado de juntar-se o
sobrenome do novo presidente e a economia de palavra. Você deseja definir a economia que vai para o Tribunal

moderada e europeísta e, portanto, no seio da UE, para a Frexit do outro candidato, Marine Le Pen, que se destinem a
sair da zona do euro.

maestranda
Incorretamente escrito como a Maestranza correto, em referência à famosa plaza de toros em Sevilha da Espanha. Por
outro lado, o mestre é um neologismo usado em relação a quem está no processo de aprendizagem, embora não é
reconhecido pela SAR.

maiz horra
São duas palavras de euskera. Milho significa, frequentemente, muitas vezes e horra, lá, lá, então o caminho seria
conjuntamente frequentemente lá ou algo assim. Em espanhol nenhum significado concreto não é para essa
expressão.

maktub
Em árabe significa - que era escrito.... E refere-se ao destino, as coisas não acontecem sem mais nem por acaso na
vida. Há um filme latino-americano que leva esse nome com atrizes como Goya Toledo e Aitana Sánchez Gijón.

mandulete
Diz-se formará que é chamado o rapaz ou rapariga que acaba por ser uma vaga, que não faz nada, nem estuda nem
trabalha em Puerto Rico. Na Espanha, eles são chamados de nini, porque nenhum estudo nem trabalho.

mangurrian
Essa palavra não é reconhecida oficialmente. Está é de um empregado do localismo em certas áreas da Espanha,
como bacia, definir para quem é um pouco cenutrio, pouco inteligente e pouco desajeitado, bruto. Pode ser comparado
ao mangarran.

manija
É um botão, punho, punho ou trava que existe em portas, janelas, gavetas. Eles tendem a ser de diferentes materiais
como alumínio, latão, alumínio ou ferro. Você pode comprar ou substituir a lojas de ferragens, lojas especializadas
neste tipo de produto.

maracayera
Feminino de maracayero, originários de Maracay, cidade venezuelana, que está localizada na região central do país.

marquinha
É conhecido com o termo elegante, nascido no Brasil, consistindo de banhos de sol cerca de 3 horas sem nada ou
apenas proteção, resultando em um bronzeado que faz a diferença entre o resto do corpo e a área coberta pelo biquíni.
É uma moda, não é aconselhável óbvio por razões de saúde, facilmente causar um câncer de pele.

marramucias
Não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola. Parece ser um termo usado na Venezuela para dizer o
mesmo como fraudes, truques ou armadilhas.

marramucias
Não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola. Parece ser um termo usado na Venezuela para dizer o

mesmo como fraudes, truques ou armadilhas.

masturbaning
Refiro-me ao que descrito para o termo chubasquering.

maurices
Maurice é um nome inglês, que em espanhol é o Maurício. Mais além deste significado, não foi encontrado nenhum
conhecido correspondente ao maurices.

me importa un pico
Normalmente, seria o mesmo que suores me ou me chupa. Também, para dizer que eu me importo uma merda o que
você faz ou o que você diz. Uma expressão que serve principalmente a desprezar o que é ou diz o contrário.

medicamentos huérfanos
São medicamentos que atendam o objetivo de prevenir ou curar aqueles que sofrem de doenças raras. Este tipo de
doenças sofrer apenas uma pequena porcentagem da população, motivo pelo qual indústrias farmacêuticas não
mostram nenhum interesse em comercializá-las porque o nicho é pequeno e, portanto, pequeno desempenho
económico.

megalomano
É uma psicopatologia de conduta que é identificada com delírios de grandeza, acredito que está no topo e tem uma
grande auto-estima. Geralmente os ditadores e fascistas que impõem a sua ideologia contra todas as probabilidades,
contra os direitos humanos e do genocídio. Hitler é um exemplo de megalomania.

melolengo
Como sinônimo da palavra, na Espanha dizem que você é um melão ou meloncio, ou o que é o mesmo, você é um
burro ou âncora, tontaina.

melvin
É um nome masculino de origem celta, que às vezes também escrito com e, melvyn. O diminutivo é a Mel, que é
conhecido como atores americanos famosos como Mel Gibson e Mel Brooks.

mensurable
Jesus disse que é a qualidade de ser medido, ou que é mensurável. Medida de verbo. É deve diferenciar o que é
medida e que isso não se pode medir. Medidas usuais são medidor, quilograma ou litro. O que não pode ser objeto de
medida objectifiable são emoções tais como beleza, harmonia, alegria, tristeza, etc.

mermay
Palavra como resultado combinando a sereia da palavra em inglês que significa sereia com maio, o que significa maio.
É a hashtag usada no instagram para publicar durante o mês de maio uma foto por dia de sirenes.

merolengo
Existe essa palavra, tendo significado melolengo, cujo significado é já neste dicionário, e vir a ser o mesmo como
âncora, burro, tontaina, melão ou meloncio.

microblading
Recebe esse nome a técnica de pigmentação menos agressiva que existe para as sobrancelhas que estão careca olhar
perfeito. É apropriado para todos, exceto para aqueles que sofrem de problemas de tireoide ou diabetes e risco-livre.

microcuentos famosos
É que essas contas muito curtas e breves de conhecimento ao redor do mundo, onde são minihistorias com moral,
fábulas cujos destinatários são crianças casas, crianças e meninas, que gostam deste tipo de minirrelatos.

microrrelatos
Narrativas ou obras de autores cuja característica principal é a brevidade do seu conteúdo. Eles são minicuentos ou
histórias muito curtas e concentradas, muito precisas e concisas. É uma narrativa bastante difundida e popular,
especialmente na literatura infantil.

microsocial
Analisar o comportamento de uma pessoa em relação a um grupo de pessoas é o que é conhecido como pesquisa
social. Usado no campo da sociologia ou serviço social. O oposto é o macro-social, ou seja, o estudo de um grupo de
pessoas em massa.

mieto
É que é de um último nome cuja origem situa-se na Itália, sem significado conhecido. Semelhante a isso, há o neto que
é mais comum em Espanha, destacando a saga dos Campeões de motociclistas do mundo, com Angel Nieto na
cabeça.

ministracion
É a ação de ministrar, gerenciar, exercer uma profissão. Está associada com a palavra Ministro, escritórios públicos
que compõem o executivo de um país. Em Espanha, pelo menos, o primeiro-ministro nomeia ministros de cada área
que são aqueles que gerenciam e são responsáveis por cada um deles.

mixologia
É a arte do coquetel, ou seja, a arte de fazer coquetéis, bebidas especiais criadas com misturas de licores. É um termo
que, em Espanha, não é reconhecido pela Academia Real da língua, sendo usada em países como o México.

motocidad
Essa palavra tem significado reconhecido pela Academia Real da língua espanhola. Isso poderia significar motosidad,
que é a influência na língua espanhola, proveniente do quíchua. Ou seja, os quechuaparlantes para aprender a língua
espanhola, estão a encontrar dificuldades e passam por um processo de aprendizagem que cometem certos erros.

naborio
Na Nova Espanha do século XVI, estabelecida principalmente na América do Norte, o naborio ou naboria veio a ser
uma instituição que índios foi distribuído para os espanhóis, com o propósito original de educá-los, o que finalmente
levou para explorá-los.

namike
Corresponde a um nome, sem diferença de sexo, então serve para homens como para mulheres. Parece que esse
mangá vem do mundo.

namike
Corresponde a um nome, sem diferença de sexo, então serve para homens como para mulheres. Parece que esse
mangá vem do mundo.

nelumbo nucifera
Corresponde a flor de lótus sagrado ou indiano, também conhecido como o Nilo rosa. Eles são muito bonitos e são
geralmente usados para cobrir superfícies de água. Difundido no Egito ou na China. No passado, no Egito, eles se
identificaram com a ressurreição.

neofilia
É uma obsessão para ter a tecnologia mais recente. É o desejo de ter o último modelo de qualquer tecnologia de
produto, característica de totalmente consumista perfis sem auto-controle. Pode ser uma nova doença do novo milênio,
que afeta as pessoas que reconhecem que eles estão felizes, se você comprar um novos, chamados tecnoadictos " ".
Neofilia, é um termo usado pela primeira vez na década de 1960 o ensaísta Christopher Booker, agora usado para
acomodar a obsessão recém descrita.

nipiquin
Parece que você é uma palavra que pertencente a antiga língua náuatle, o estado mexicano. Aparece em deles, letra
da música a linguagem da sobrancelha músico Gonzalo, do disco chamado música para a nova cultura do ano 2006,
onde refere o misto espanhol e a língua.

no es verdad angel de amor
Na verdade, é a conhecida frase de Don Juan Tenorio diz à sua amada, Doña Inés, bem como esclarece Ricardo
Forno, seria - não é verdade, anjo do amor. Trabalho mítico em que o conquistador é conquistado por um novato.

olxsv
Parece que correspondem com as iniciais de um site de vendas de El Salvador, olx.com.sv. É uma rede de anúncios
classificados como em Espanha é segundamano.es, vibbo.es, milanuncios.es... etc.

omeia
Agonita omeia e omeia euphitrea são dois tipos de insetos, pertencente à família de coleópteros, vulgarmente
conhecidos como besouros.

omitir
Para não fazer ou dizer algo sabendo que ignorar muitas vezes não está bem, legalmente ou moralmente menos. É
uma ação que que realizaram feitos sabendo das consequências resultantes de tal falha. Ainda salientar que isso é
punida a omissão do dever de ajudar as pessoas. Essa atitude que tem conhecimento de um crime e não colocá-los
nas autoridades competentes é punível.

oralizacion
Não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola, embora seja a palavra " verbalização " vem a significar a
mesma coisa. É a ação de verbalizar ou apresentar oralmente um tópico.

orto
Efetivamente, como diz que Fede é a saída do sol pelo horizonte, sendo seu oposto ao pôr do sol. É um componente
em muitas palavras de origem grega, que significa certo ou correto, como por exemplo, ortopedia, Ortodontia,

ortografia. Comumente, usado para referir-se a bunda ou humana de volta.

osea
Para esclarecer, é a expressão que significa, seria, portanto, separada as duas palavras. Teria que ir com acento sobre
o o osso e refere-se a todos o respeito ao osso. E finalmente, osso como está escrito, é uma conjugação do verbo
osear ou oxear, cujo significado é susto aos pássaros.

outfit
É um termo de origem anglo-saxônica, usado em todas as revistas e blogs de moda, que se refere à criação de um
conjunto específico de itens. Os blogueiros do setor estão subindo post diário com fotos de suas próprias roupas ou
criado com baseados nos itens que estão mais em voga. Eu recomendo uma visita a de Belém Canalejo de
BALAMODA, porque, enquanto agora, está de pé por razões da sua doença, são ótimas suas combinações e roupas
diferentes.

pa mis cojones
PA minhas bolas ou tomates é uma expressão malsonate, profano e rude, é usado para dizer que algo é porque sim,
porque fui eu que disse. Ou seja, de forma autoritária e sem qualquer tipo de explicação.

pachala
É uma palavra que integra a expressão usada no Chile, pachala de folha para vir e dizer algo como suga o pénis.

pachanguear
Termo usado na Argentina e no México para expressar a festa vá ou para se divertir. Em Espanha, este verbo não é
reconhecido pela Real Academia da língua espanhola, embora usado para dizer que vai levar um pachanga, ou o que é
o mesmo, um partidillo de futebol com os amigos ou colegas.

pachoncito
Além disso significa dado por Jorge Luis, é o diminutivo de pachón, palavra que geralmente é usada para indicar que
uma pessoa é muito bom, ingênuo ou inocente e que no final, é emprega para realçar de alguém, carinhosamente, que
é um pouco tontolaba ou que você enganar ou folhas enganam facilmente.

pagar cana
Nenhum significado dessa expressão é desconhecido. Isso poderia significar pagar Reed também pode pagar ou pagar
uma cerveja. Por outro lado, cair na cana ou ir em cana que tem um significado que está sendo detido ou preso.

pallos
periodontal é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Abóboras", sendo o seu significado: é o nome que usou a
condição de cigano para se referir àqueles que não pertencem a essa raça. A palavra correta é abóboras.

pana
Este termo se refere a um tipo de tecido ou tecido que dos anos 70 e 80, era muito, especialmente em calças,
diminuindo a sua utilização nas décadas subsequentes e ressurgindo com força em 2017. No inverno é grato por ter
roupas de veludo, porque eles são quentes e está abrigada.

paneo

De acordo com furoya, no filme mundo é uma etapa preliminar antes de fixar o foco da câmera e é usado em países da
América do Sul, como Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, Venezuela e Uruguai.

pansexual
É a palavra que define a forma do amor além do gênero de pessoas. Quem é pansexual quer ou sente-se atraído pela
pessoa, independentemente do seu sexo. É um fórmula romântico amor livre e abertamente para a pessoa,
independentemente de se é do mesmo sexo, oposto ou transexual. Não é reconhecido pela SAR.

pantaca
Não está registrado pelo SAR, embora seja uma palavra muito usada por pessoas que referem as calças como skatista
ou o surfista, tipo curto, confortável e ampla.

para
Preposição usada para expressar diferentes questões como endereço ( Agora eu estou indo para minha casa )
finalidade ( Eu vou para a Academia para exercitar 41, utilitário; ( A foto que acabei de comprar... eu costumava decorar
a parede da sala de estar 40 ) ou destinatário; Este presente é para minha mãe no aniversário dela, ). Também serve
para indicar a capacidade ( Este lugar tem espaço para 100 pessoas ). Da mesma forma, é o presente da terceira
pessoa do verbo parar ( O carro na estrada por 41 problemas técnicos;

partirse el lomo
É uma expressão que é usada para indicar quando você trabalha ou um prolongamento da atividade, do nascer ao pôr
do sol, com grande intensidade e esforço.

partirse el lomo
É uma expressão que é usada para indicar quando você trabalha ou um prolongamento da atividade, do nascer ao pôr
do sol, com grande intensidade e esforço.

partner
Em inglês significa parceiro. É um termo amplamente utilizado no campo da empresa. Um modelo da marca de
automóveis francesa Peugeot do tipo também é meio tipo van.

partner
Em inglês significa parceiro. É um termo amplamente utilizado no campo da empresa. Também é um modelo da marca
de automóveis francesa Peugeot de van tipo no meio de tamanho.

partners
É uma palavra de origem anglo-saxônica, cujo significado é cooperadores ou parceiros como diz Ricardo Forno em
inglês. Portanto, é o plural de parceiro. Utilizados no mundo empresarial ou econômico, ou, em suma, no mundo do
trabalho.

pasarse de la raya
É uma expressão que comumentemente é usado para indicar a atitude de uma pessoa que tem superado ou passados
certos limites, que podem ser jurídica, moral ou social. Portanto, se refere a uma situação negativa, porque quando
alguém se move das consequências desfavoráveis geralmente listra.

payula
É um termo que é usado em países como El Salvador e Honduras para referir-se a garota que tem a pele mais
esbranquiçada que o habitual ou comumente conhecido como pálido. Nos homens, é payulo. Geralmente será nessas
condições de palidez quando está doente.

pedaceria
Escrito incorretamente como sendo uma simples palavra deve carregar o til no 1º, assim está escrito vagens " "
Significa conjunto de peças, algo separado de partes de um todo.

peligrado
Não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola. É uma maneira de dizer que está em perigo ou que existe
um perigo, que é usado em alguns países de língua espanhola.

peligrado
Não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola. É uma maneira de dizer que está em perigo ou que existe
um perigo, que é usado em alguns países de língua espanhola.

película de terror
É o filme do gênero horror particularmente não vê, mas que tem um público muito amplo. São filmes onde o sangue,
tensão, medo, suspense são a chave para se destacar do resto. Eles são bastante desagradáveis e deve ser muito
estômago para vê-los e ser capaz de dormir em seguida com a perna solta.

pendejismo
Pendejismo não é reconhecido na Academia Real da língua espanhola, embora essa palavra seja idiota, cujo
significado é diferente. É um adjetivo que refere-se a quem é desajeitado ou estúpido. E é também a maneira de
chamar o cabelo do púbis e virilha. Assim, todos, "pendejo" é uma palavra usada no México mais normalmente e pode
ser que lá pendejismo é o mesmo que tontez ou imperícia.

pendona
Ele foi nomeado a mulher que é sexualmente liberal ou promíscuo e, portanto, mantendo o sexo livremente,
abertamente, com aqueles que querem e quando quiser. Infelizmente, embora os tempos estão mudando, refere
também mulheres e para homens com a mesma atitude, heróis e machos ibéricos. E o pior de tudo é que quem
normalmente usa esse adjetivo são mulheres em referência a outras mulheres.

perimetral
A relevância para o perímetro. As medidas que uma superfície de qualquer forma, quadrado, losango, romboides,
trapézio, triângulo, etc. Independentemente disso, seria métricas de medição qualquer contorno.

permee
É a primeira e o terceiro pessoal do singular do subjuntivo do verbo permear, cujo significado é molhado, penetrar com
qualquer líquido algo ou abafar.

perseverancia
Corresponde-se com a atitude de quem quer que seja constante, como um martelo Wimpy e não a sobrancelha no
esforço para alcançar o resultado ou meta que foi estabelecida. São invejável, aquelas pessoas que são perseverantes
porque demonstram uma grande força de vontade que tem um grande mérito no momento que é vai para o recurso fácil

e dá até o primeiro da mudança antes de qualquer inconveniente, obstáculo. Eles mostram que têm uma força mental,
vale a pena admirar.

picaporte
É o mecanismo, geralmente de metal, que serve para abrir ou fechar as portas. É uma alavanca ou um dispositivo que
serve para cumprir esta tarefa de abrir ou fechar. Alguns são complementados com uma chave, geralmente nas portas
da frente de cada casa. Quando quebrado, geralmente é para chamar um chaveiro, profissional dedicado para
corrigi-los ou substituí-los.

pintar una paloma
Costumava dizer que não, para negar algo. Ao mesmo tempo, na linguagem dos gestos é que corresponde com um
pente, ou seja, levantando o dedo médio enquanto o resto são para baixo.

piolines
Plural de Piu-Piu, Looney Tunes cartoon personagem conhecido. É de um amarelo canário cabeça grande e pernas
gigantes em proporção ao seu pequeno tamanho. Gato selvagem sempre anda atrás da tentar apanhá-lo e ele sempre
Libra o pouco de esteira. O termo também é usado para qualificar alguém imaturo ou jovem.

plogging
Nova tendência ou movimento da Suécia, que basicamente consiste em praticar corrida ecológica, ou o que é o
mesmo, ir correr com um saco de lixo e reunir objetos, detritos, papéis etc. que você vai encontrar o corredor na rua ou
o ambiente onde praticar exercício, em seguida depositá-los nos lugares correspondentes da reciclagem. É mais um
passo para ajudar a manter nosso ecossistema e ambiente como limpar quanto possível, o que poderia ser estendido
para ir andando, por exemplo, que pode ser ainda mais fácil de realizar esta prática ecológica.

pocha concha
Ambas as palavras são usadas para se referir a vagina da mulher, mas de forma coloquial e não vulgar como outras
fórmulas tais como o cone. Conjunta ou combinada, será a maneira de enfatizar aquela parte das mulheres em alguns
países de língua espanhola.

pororo
Com ênfase no último ou. É um alimento da Argentina. Consiste de uma massa branca e esponjosa que se assemelha
o broto de uma rosa, que absorva e estourando um grão de milho, pela ação do calor.

postdeposicional
Esta palavra carrega sufixo post - que significa, então, e a palavra deposicional que faz o SAR não reconhecido, mas
em outro Spanish-speaking países, usado para se referir ao ato de defecar. Portanto, o significado da palavra
postdeposicional é usado para se referir o tempo depois de ir ao banheiro para o que é comumente referido como
porcaria.

precisión léxica
Precisão significa realização de algo que se juntou a palavra lexical, trata-se de referir quando dizemos as palavras
exatas para um período específico ou a frase perfeita. Às vezes, fica muito a perna com o que é dito e não coincide
com as palavras que saem para emitir mensagens errôneas indesejadas, então temos que pensar antes de falar para
evitar situações desnecessárias e desconfortáveis.

predominio
É o substantivo empregado para referir-se que que tem o domínio, ou pode ser sobre algo ou alguém. O adjetivo seria
predominantemente ou dominante. O que existe em maior quantidade em relação a outra coisa. É a superioridade ou
grandeza sobre algo.

pregonar
Informação de voz em uma via pública com o objectivo de alcançar o maior número possível de pessoas. Nas vilas e
cidades da Espanha, em festas locais, geralmente nomear uma pessoa conhecida ou importante do pregoeiro do
mesmo para pregar ou dar o discurso de abertura.

presentacion personal
apresentação pessoal é escrita incorretamente e deve ser escrita como "aparência pessoal", sendo o seu
significado:<br>Está incorretamente escrito apresentação da palavra e a obrigação de escrever é a apresentação, com
til na O.presentacion pessoal é de que ação visa mostrar como é cada um, dizer que é, além de conhecê-los,
qualidades ou capacidades e habilidades de cada um e pode dar é um exemplo claro isto em uma entrevista pessoal
para conseguir um trabalho ou mais informalmente Quando conhece alguém pela primeira vez.

princho
Não é reconhecido na Academia Real da língua espanhola. Você pode ter significado pirincho que existe e que se
refere a um tipo de pássaro, o pássaro encontrado na Amazônia, do nordeste do Brasil até a Bolívia, Paraguai, Uruguai
e Argentina centro guira guira.

procaz
Qualificação que é usado para definir a pessoa que fala sobre a sexualidade de maneira rude. É identificada com uma
pessoa não tem vergonha de falar sobre questões sexuais, e que é muito ousado, que, em alguns círculos, pode-se
falar de avançado.

proclive
Além os significados já mencionados, no caso de pessoas, é um termo que define a atitude da tendência em direção a
algo ou alguma coisa. Por exemplo, os seres humanos são propensos a solidariedade, mas também é fundamental.

progenito
Não é reconhecido pela Academia Real da língua espanhola. Falta de definição para esta palavra em particular, pode
ter querido dizer pai, que foi nomeado para o pai ou a mãe de uma forma mais impessoal, sendo de uso habitual em
linguagem jurídica.

progenitor
Na linguagem jurídica é a palavra unisex que é usada para se referir à mãe ou pai de uma criança. Ele é exercido e
detém a autoridade parental e a guarda e custódia dos menores à sua guarda, com os direitos e obrigações inerentes a
tal exercício.

proterno
Escrito incorretamente. A palavra correta é prostrada que ele define como o ato de ajoelhar no senar de veneração ou
adoração. Verbo prostrado antes de algo ou alguém que é venerado.

pubertos

Não é reconhecido pelo SAR. Em outros países de língua espanhola, usada para se referir a pré-adolescentes, ou seja,
que começa na primeira fase da adolescência, e eles estão experimentando as mudanças deste período de tipo físico,
hormonal e psicológico forma de maturidade e tornar-se adulto.

pugnable
Não é reconhecido pela Real Academia da língua espanhola. Derivada da luta ou se esforçar, palavras que vêm indicar
conflito ou luta, então ele poderia identificar com o que pode ser conquistado depois de uma briga. A palavra que existe
e que seria o seu oposto, é inexpugnável, que vem a ser o que que não pode ser alcançado ou conquistada.

pugurificon
Existe essa palavra, querendo ter significado " purificação " significado refere-se à ação de purificar, limpos de
vibrações ruins, ou energias negativas.

que agüevado
Escrito incorretamente como que tem que ir com til no e, e aguevado tem que ser escrito como ahuevado. É uma
expressão que tende a exclamar que algo tem uma forma de ovo, curvilíneo. Também quer dizer que alguém está
atordoado.

que aletazo
Em alguns países de língua espanhola, como na Costa Rica, é uma expressão usada para indicar que eles cheiram
mal nas axilas ou axilas. Em Espanha é dito você canta o spoiler.

que basura
Que foi corretamente escrito falta o til no e. Que lixo ou que merda serve para qualificar o que isso é muito mal feita. É
um sujo e vulgar, expressão muito usada para enfatizar o que não gostamos em tudo.

que es gestor
É a pessoa que gerencia ou fornece serviços de gerenciamento de recursos. Ele fala de gerente na área comercial
como gerente comercial ou no de recursos humanos ou pessoas. Em última análise, a pessoa que gerencia é aquele
que administra ou dirige a atividade para alcançar soluções.

que es un poema
É uma composição normalmente escrita em verso, literário, mas também admite a prosa. Cai dentro da poesia. Eles
tendem a ser obras dedicadas para o amor, a beleza, a tristeza e em geral, cheio de emoção. O autor chama-se poeta
ou poeta. Entre os mais renomados poetas, você pode encontrar o nome de Federico García Lorca, Antonio Machado,
Rafael Albert, entre muitos outros.

que significa bae
É uma palavra de origem anglo-saxônica costumava dizer amor ou afeto. Também parece que em dinamarquês
significa cocô ou merda. Eles também são as iniciais de uma companhia de aviação britânica.

quesque
Lá é reconhecido em língua espanhola, embora aparentemente usado no México e talvez em espanhol a maioria dos
países de língua. É uma palavra abreviada e criado para uso coloquial. Também chamado por esse nome no estado
mexicano para o camelô que vende produtos com alegadas propriedades milagrosas e que identifica com
medicamentos.

quesque
Lá é reconhecido em língua espanhola, embora aparentemente usado no México e talvez em espanhol a maioria dos
países de língua. É uma palavra abreviada e criado para uso coloquial. Também chamado por esse nome no estado
mexicano para o camelô que vende produtos com alegadas propriedades milagrosas e que identifica com
medicamentos.

rabo de buey
É parte do boi que são feitos muitos guisados, muito sucesso na cozinha espanhola. Assim, por exemplo, encontramos
a sopa de rabo de boi ensopado de carne de rabo de boi.

ratimbum
Não tem nenhum significado conhecido. As sílabas da palavra, separados por um hífen, parece ser que eles
correspondem a um programa de televisão infantil brasileiro, Rá-TIM-BUM.

raxet
Esta palavra não é reconhecida pela Real Academia da língua espanhola. Parece ser um desenvolvimento urbano que
deve ser usado para se referir às meninas que aliam baixo custo roupa roupa marca cara Vá lá, que, com base nesta
definição, considero-me uma raxet completa.

recabacion
captação de recursos é escrita incorretamente e deve ser escrita como "perfis", sendo o seu significado:<br>Isso seria
incorretamente escrito porque deve trazer acento no o. nota que não é coletado na Academia Real da língua
espanhola. Parece vir de reunir o verbo, o que significa criar ou coletar.

reconfigurar
Este verbo na Academia Real da língua espanhola, não obstante o que pode ser em outros países de língua espanhola
não é reconhecido. Reset é configuração e, portanto, repetir a ação para dar forma a algo.

recursividad
Não é reconhecido na Real Academia de la Lengua. Que consiste a arte ser recursiva ou ter recursos para o sucesso
de qualquer situação embaraçosa que pode ocorrer.

redirigir
É a ação consistente na mudança de direção ou o sentido de algo. Especificamente, é muitas vezes usado esta palavra
quando você está dirigindo e você quer mudar de direção na marcha ou a nível de empresa, ao tentar fazer uma curva
na estratégia para melhorar a produtividade ou competitividade. Da mesma forma, na gíria do computador e dentro do
navegador de internet, ele diz que quando uma página que não existe mais redireciona para um outro existente, com o
famoso redirecionamento 301.

redirija
1ª e 3ª pessoa do singular do verbo e terceira pessoa do singular do imperativo de redirecionar o verbo, cujo significado
é definido inteiramente em redirecionar a palavra, veja link em sinônimo.

redirijo
Primeira pessoa do singular do redirecionamento de verbo, o que significa que para retificar a direção ou o sentido de
algo. Muitas vezes é usado em ambientes corporativos para planejar estratégias focadas em melhorar algum aspecto

que não funciona ou que não produz os benefícios esperados.

reductivismo
Esta palavra não é reconhecida pela Real Academia da língua espanhola, ao responder a um movimento filosófico
chamado reducionismo, cujo eixo principal é a redução ou a redução para lidar com problemas de pensar também.

reino monera
Coisas vivas unicelulares, organismos microscópicos, simples, que têm não há núcleo definido e que hoje são
conhecidos como procariontes cair sob o Reino Monera ou Monera. Estes organismos incluem bactérias em contraste
com o resto dos seres vivos, com sistemas mais complexos tais como animais, plantas, etc de células.

reino monera
Coisas vivas unicelulares, organismos microscópicos, simples, que têm não há núcleo definido e que hoje são
conhecidos como procariontes cair sob o Reino Monera ou Monera. Estes organismos incluem bactérias em contraste
com o resto dos seres vivos, com sistemas mais complexos tais como animais, plantas, etc de células.

relaciones sociales
Diz que é são as ligações e correspondências entre pessoas ou grupos de pessoas, o que cria uma relação ou união
amigável, amorosa, ou tipo de trabalho, etc. É aconselhável para saúde misturar-se, de uma maneira ou de outra,
porque através de preenchimentos de relações sociais o espírito e a alma, desde que essas relações se juntarão que
merece a pena, devem sempre escapar aqueles que infligem danos, intencionalmente ou maliciosamente e
especialmente aqueles em que há inveja, toxicidade e do mal. Vida é vivida uma vez e só tem que tentar ser o mais
feliz que você pode, ser com quem te faz bem e afaste-se de coisas que perturbá-lo ou fazer você se preocupar.

reldehue
Um acampamento localizado na região de Chaiten no Chile é conhecido com este nome. Parece que o conselheiro da
viagem e definir o que aqueles que alguma vez quis mostrar sua opinião como excelente ou normal, mas sobre um
camping tranquilo.

resencia
Escrito incorretamente, sendo a palavra "recência", termo utilizado em psicologia para se referir a um dos modos em
que tende a operar com a memória. Por exemplo, extrapolando isso para e-mail marketing, é quando um usuário é
mais provável atender uma chamada à ação (e-mail, chamada fria, markentig direto,...), o mais recente foi a sua última
interação com a marca que faz a chamada.

restriccion social
Cortes ou limitações que afetam a maioria dos indivíduos de uma sociedade. Eles tendem a afetar os pilares do estado
de bem-estar de qualquer país, tais como educação e saúde, permanecem impopulares medidas impostas por alguns
governos que não têm suporte no âmbito da cidadania.

resuspension
Pode ser definido também como que ação repetir a suspensão, incorporando o prefixo RE, cujo objetivo é salientar algo
que é repetitivo ou repetitivos.

reya
Parece que Porto Rico usa o verbo reyar para descrever a ação de deixar o grupo em busca de aguinaldo e pode

derivar de tal ação. Em qualquer caso, pode ter sido um erro e em vez de reya era para listra, que tem vários
significados ou usa. Por exemplo, é uma linha fina ou bem formada naturalmente ou que pode ser desenhado em um
papel e outros materiais à mão. Da mesma forma, é a linha que pode ser desenhada para secar o cabelo ou é o nome
usado para se referir ao animal aquático, raia manta.

rizofago
Incorretamente escrito por til na ou, portanto, é uma palavra de esdrujula. Em zoologia é um termo usado para definir
as raízes exclusivas ou maioria baseados no poder. É um tipo de herbívoro. E como exemplo, encontramos alguns
roedores, minhocas e larvas.

roscaya
Esta palavra não existe. Ele contém duas palavras, por um lado, segmentos e por outro lado, já. Isso pode ter
significado ornamental " " cujo significado é reconhecido por Hong Kong como conjunto de pedras soltou rochas. Além
disso, quinquilharias de tipo de espessura.

roscaya
Esta palavra não existe. Ele contém duas palavras, por um lado, segmentos e por outro lado, já. Isso pode ter
significado ornamental " " cujo significado é reconhecido por Hong Kong como conjunto de pedras soltou rochas. Além
disso, quinquilharias de tipo de espessura.

salmodio
De Deus o verbo, cujo significado é recitar ou cantar salmos, que são poesia composições de louvor a Deus, próprio do
cristianismo e Judaísmo.

saquillo
É o diminutivo do SAC. Leva o sufixo - illo que serve para diminuir as coisas amorosas ou afetuosas.

sariana
Circassiano não é uma palavra reconhecida ou com associados com o mesmo significado. O direito é Subsaariana, que
foi nomeado para o Saara e jaqueta também mais ou menos luz, vários bolsos e verde caqui ou acastanhado usado por
homens e mulheres iguais.

sayonara
Na verdade, é uma palavra japonesa usada para se despedir. Bem conhecido é a frase de fechamento falada pelo ator
de origem austríaca, Arnold Schwarzenegger, que consagra a estrela de Exterminador do futuro no ano de 1991,
quando ele disse que < "Sayonara" bebê < até la vista, baby. Também é um tipo de sandálias ou chinelos, que é um
sapato que é usado geralmente para ir à praia ou à piscina.

sexad
É a segunda pessoa do plural do imperativo de sexagem o verbo, que vem a ser o mecanismo para ter conhecimento
do sexo em um animal, que aparentemente não é apreciado.

sexapil
Versão em espanhol da palavra anglo-saxão, " sex-appeal " referindo-se a atratividade sexual de uma pessoa. É o
poder da atração física e sexual, ele se sente uma pessoa para outra.

sharenting
É a conduta que atualmente têm muitos pais e parentes de exibir fotos e todos os tipos de dados pessoais de seus
filhos e filhas... ou parentes menores de idade. Muitos blogueiros, youtubers, instagramers, etc. Publicado quase todas
as fotos do dia dos seus filhos, expondo-os sem rating as potenciais consequências para estes no seu futuro, você
poderá não ter nunca apareceu nas redes sociais e censurá-lo na idade adulta. Eu sou um defensor de que menores
devem ser protegidos e não expostos.

sheepishly
É que a timidez em língua inglesa. É uma qualidade de pessoas dando em maior ou menor grau. Quem é tímidos ou
tímidos custos é socializar mais, custa-lhe mais fazem jogadas ou falam em público, mas no final com a idade estão
perdendo e você está ficando lentamente fazer qualquer timidez não deixá-lo, mas nem sempre. Eu falo com a
experiência de ser tímido para adicionar vergonhosa.

shia labeouf
É o nome de um ator americano Nascido em 11 de junho de 1986. Se tornou conhecido no filme blockbuster de Indiana
Jones e o Reino da caveira de cristal, dando à luz o filho de Harrison Ford. Outro de seus filmes mais famosos é a
transformação. Também participou em um vídeo para a cantora australiana Sia.

sialiados
Ele não é reconhecido pela Real Academia da língua espanhola, nem é a definição para esta palavra. Combine duas
palavras, se e aliados e isso quer dizer que duas ou mais pessoas são aliadas em algo.

sicosiado
Em países como Chile e Colômbia é um adjetivo para definir quando alguém está paranoico com algo, estressado,
angustiado e até mesmo obcecado por ocasião de qualquer situação desagradável vivido ou que acredita que isso vai
passar.

siervos de la gleba
Após a fantástica definição oferecida por Felipe, sobrou pouco para adicionar. A única coisa que gleba significa
precisamente a terra para cultivo com esse nome, porque eles eram na verdade inexoravelmente ligados à terra
independentemente do proprietário. Eles eram escravos sobre as heranças que cresceu.

siglas
É o sinônimo da sigla, o que acaba por ser uma abreviação formada pelas letras iniciais de uma palavra, frase ou
expressão. Como bem Felipe refere-se muitas vezes são usados para rererirse para instituições como a ONU
mundialmente famosa, ou o estado como CNMV ou tribunais como o TS ou TC, entre outros. Eles também são usados
para se referir ao tipo de sociedade empresarial, como o S. . e o S. L.

significado de la herramienta mancornadora
Mais do que uma ferramenta, é uma palavra usada no México e na Argentina, para se referir a mulheres que coloca
chifres de seu parceiro e, portanto, é adúltero.

sii
Siglas que se referem a várias questões. A síndrome de síndrome do intestino irritável ou doença de Crohn. Eles
também são a sigla corresponde com o serviço de impostos internos no Chile.

simulacro
É que o que ocorre com a aparência de ser real, mas que é uma mentira, a fim de praticar o que fazer em situações
normalmente um risco, perigo ou estressante. Por exemplo, muitas vezes realizará brocas de fogo nas escolas,
instituições públicas ou empresas assim pessoas ensaiar como reagir e como tem que lidar com essas situações de
emergência e perigo.

sinonimos
Está incorretamente escrito post esse til no ou, então, a escrita corretamente a palavra é sinônimo. É a palavra que
deve ser usado quando duas ou mais palavras têm o mesmo significado ou significado, e, finalmente, você usar um ou
outro para dizer a mesma coisa.

sirgueras
Os sirgueras eram aquelas mulheres grandes Basco que ao final do século 19, puxando os barcos da firma de terra.
Por muitos anos não reconhecê-los ou foi avaliado seu trabalho até a cidade de Bilbao, na área de Olabeaga de Bilbao,
prestou homenagem a estas mulheres corajosas, reconheceu seu valor e esforços com uma placa comemorativa.

sistematisidad
Escrito incorretamente, porque o direito é sistematicamente, com c em vez da última s. Refere-se ao que é sistemático,
que está de acordo com um sistema como um conjunto de regras e procedimento ordenado. Que segue segue uma
ordem sistemática é que um padrão ou parâmetros determinados e ordenados.

sonero
Como um aditivo para os significados fornecidos pelo parceiro, Jorge Luis Tovar, em relação a palavra sonero, dizem
que serve também para definir o cantor que improvisa uma canção.

soñar con mangos
No mundo dos analistas de sonhos, disse que sonhar com esse tipo de fruta pode significar duas coisas. Por um lado,
que se tornam melhores situações e experiências de vida que sonha e por outro lado, significa ver as coisas de
diferentes pontos de vista.

sorete
Com efeito, também sugerem que eles têm fornecido um significado de idiota, uma é a pessoa que passa a ser odioso
ou desprezível e é infinitamente, LEE que podemos expulsar nosso corpo após o processo digestivo relevante.

stalkear
Stalkear, é a versão em espanhol do stalker palavra, perseguidor significa Igreja. Serve, também, diz Manuel Penichet
referir são para o assédio nas redes sociais que infelizmente tão fácil ocorre e é tão difícil de parar e de controle. É
refere-se a assediar alguém através de redes sociais.

stalkers
É o plural de perseguidor, palavra de Inglês para se referir a pessoas que exercem o assédio de outros através de
redes sociais, tornando-os um acompanhamento das suas publicações e fotos de sua vida para depois coagir e
assediar. O verbo é perseguir em inglês e a versão em espanhol, é stalkear, ou seja, como o perseguidor, já incluído
neste dicionário aberto.

susanismo

É o termo que foi cunhado pela mídia imprensa recentemente para se referir ao movimento liderado pelo Presidente da
Junta da Andaluzia, Susana Díaz, que foi derrotado nas eleições internas realizadas no PSOE opt para o
secretário-geral do partido, resultado-vencedor, Pedro Sánchez.

sweeping floor pants
Este termo é que é conhecido no mundo da moda com calças de perna larga, cuja baixa rastejando no chão. É uma
tendência para o próximo outono 2017, sinceramente e com todo o respeito para os conhecedores da moda, não
continuar porque parece-me mais desconfortável do mundo. Não há nada mais desagradável para você pisar as calças
em baixas e eu não quero imaginar como sujo que terminará após um trabalho de dia e muito mais se chove. Eu vou
levar os cigarros ou similares, sem dúvida, como uma opinião pessoal sobre o assunto.

talabai
Não é nenhum significado para esta palavra. Bai, que parece ter qualquer proveniência ou origem indiana é a palavra
separada em duas palavras, tala.

tecnologa
tecnologia é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Tecnólogo", sendo o seu significado:<br>Como Jorge Luis
efetivamente está incorretamente escrito para ir com o til no primeiro significado o.Como o mesmo, você pode avançar
para exibir a definição dada em relação ao tecnólogo, também mal escrito e deve ser tecnólogo rectificada.

tecnólogo
É do profissional que desenvolve trabalhos que requerem conhecimento especializado muito especializada. São
aqueles que, dentro da empresa, desenvolver tanto intelectual atividade como manual. Não confundi-lo com a figura do
técnico ou técnica, a diferença com o tecnólogo ou tecnólogo é que o primeiro prefiro executar tarefas operacionais,
enquanto a segunda são aqueles que marcar e anunciar tais tarefas devido à sua especialização. Para inovar e
melhorar a economia de um país torna-se necessário tecnólogos boas e capazes.

teibolera
Esta palavra não é reconhecida pelo Rae, enquanto em outros países de língua espanhola, é a palavra usada para
referir-se a garota que dançou em clubes de decadente, andando na estrada, no topo de uma placa, enquanto os
homens assistem enquanto estiver a tomar alguma coisa.

temazo
É usado frequentemente que a palavra para falar sobre uma música quando você realmente gosta ou que é muito bom
e como em geral em todo o mundo. Também é usado quando estamos diante de um tema para estudo com muito
conteúdo.

tirique
A palavra correta é trique, o significado do que se refere a várias questões. Significa pop suave e também, em cada
momento. Na Colômbia, Cuba, Panamá e Venezuela usado para referir-se o famoso jogo de tabuleiro, três em uma
fileira.

top knot
É o nome dado a um tipo de penteado que está atualmente entre os famosos e celebridades. Consiste essencialmente
em um coque alto. Ultimamente tem sido tão espanhol atriz, Paula Echevarría, elegante por causa do seu divórcio ou
não cantor David Bustamante.

transnacional
Dizem que é o que abrange mais de um país. Isso equivale a multinacional. É um termo associado a sociedade ou
cultura. No primeiro caso, refere-se às entidades que são implantadas em várias nações para sua atividade econômica
de forma globalizada, como por exemplo Zara, você vai para o país vai lojas seguem o mesmo padrão. No caso da
cultura, ele é qualificado para que transcende as fronteiras.

treggins
Escrito incorretamente porque é " treggings ". Trata-se de um novo tipo de vestuário, mistura de leggings e calças.
Portanto, precisamente seu nome, a partir da União do Inglês palavra " calças " Significa que as calças com leggings.
Eles são vendidos nas lojas da HyM. Eles gostam deles porque eles são confortáveis como caneleiras mas parecem
calças normais e ser mais vestidos.

trova parola
O trovador é uma composição poética de Sung, que conta histórias de amor, crítica social. Nós encontra suas origens
na França e lá nasceram os trovadores. Atualmente, você poderia chamar assim, a música do cantor e compositor.

tulachi
É uma cidade situada no norte do Irã.

ubicatex
Parece que em certos países da América Latina como a Venezuela, diz para aqueles que estão confusos ou despitados
tomar alguns comprimidos de ubicatex, que são fictícios, para foco e estão localizados, daí o nome.

uecec
É uma escola do Equador, com mais de 23 anos de experiência no sector da educação, cujo ensino varia de crianças
para a escola. Esses valores que promovem nesta escola são a responsabilidade, auto-estima, amor, respeito,
pontualidade e a disciplina.

ultimarias
O ULTIMARIAS é o nome que o jornalista da imprensa espanhola, Isidoro Tapia, tem considerado mais adequado para
se qualificar para o processo de eleição para o secretário-geral do Partido Socialista trabalhista espanhol, o PSOE, que
está atualmente vivo, ao invés de primário. Tendo em conta as circunstâncias do partido, a luta e a guerra interna
existente, sobretudo, entre os dois candidatos com mais garantias, Pedro Sánchez e Susana Díaz e seu declínio nas
últimas eleições gerais, são consideradas eleições internas, tais como aqueles que vão concluir definitivamente com
uma festa com mais de 140 anos de história. Avaliações, cores.

un mediador es lo mismo que un medium?
A resposta a essa pergunta é que eles não são o mesmo ou similar. Por um lado, um mediador é a pessoa que tenta
mediar entre duas partes com diferentes pontos de vista ou discrepâncias. E, por outro lado, o meio é a pessoa que
tem contato com os espíritos, que vê os mortos, o que você fala, lê a mente e vários poderes paranormais.

universalidad
É a palavra que define a qualidade do que é ser universal, que por sua vez vem para dizer o que é igual ou idêntica em
qualquer lugar do mundo. Este termo pode ser usado em todas as áreas como cinema, literatura, religião, querendo
enfatizar a grandeza ou a magnificência de anteparo para cobrir e chegar a todos igualmente.

universalidad
É a palavra que define a qualidade do que é ser universal, que por sua vez vem para dizer o que é igual ou idêntica em
qualquer lugar do mundo. Este termo pode ser usado em todas as áreas como cinema, literatura, religião, querendo
enfatizar a grandeza ou a magnificência de anteparo para cobrir e chegar a todos igualmente.

usd
Essas letras corresponde com as iniciais dos dólares dos Estados Unidos palavras, então você quer dizer dólares.

utopista
Diz-se é a pessoa que é idealista, sonhador, e que deixando de lado o realismo, para ver as coisas como possível,
quando as circunstâncias e diferentes agentes torná-los impossíveis. Eles são as pessoas que dizem deles, já sem os
pés no chão porque eles não veem a realidade como o resto, mas sob uma visão idealizadora.

vairua
É uma divindade das maravilhosas ilhas da Polinésia, no Oceano Pacífico. É a vontade divina ou espírito divino. Há
uma empresa com esse nome que vende produtos têxteis com influência polinésia.

vairua
É uma divindade das maravilhosas ilhas da Polinésia, que consiste de um grupo de mil ilhas na zona centro e sul do
Oceano Pacífico. Refere-se à vontade divina, o espírito divino. Há uma empresa com esse nome que vende produtos
têxteis, óleos, inspirados pelas ilhas paradisíacas e fantásticas

verguenzudo
Esta palavra não é reconhecida pela Real Academia da língua espanhola. É um adjetivo qualificativo usado em certos
países da América Latina para definir quem tem vergonha e que na Espanha diz que é vergonhoso ou vergonhoso.

vicisitudes
É o plural de vicissitude. São as perguntas ou problemas que possam surgir antes de qualquer pergunta não amada.
Eles também consistem os eventos que ocorrem como alternativa favorável ou desfavoravelmente.

virulilla
Escrito incorretamente uma vez que o direito é "til", que chega a ser um sinal de verificador que fica em cima o n para
tornar-se o espanhol, Jan.

vitanco
Parece ser um produto de droga que se baseia o rosea de Rhodiola planta medicinal, como diz Ricardo Forno.
Certamente, esta planta tem saúde muitos benefícios, incluindo a qualidade do fortalecimento do sistema nervoso
devem ser salientados. Também serve para lutar contra a depressão, melhora a imunidade, os níveis de energia e até
mesmo, da função sexual.

volver a las andanzas
É a expressão que é usada para indicar que alguém cai ou voltar a fazer o mesmo em outro tempo e não é exatamente
algo favorável ou positiva. Por exemplo, alguém que tem ofensa e refazê-lo.

wallhack

É uma palavra anglo-saxão, por sua vez composta de duas palavras, parede e hack. É uma técnica para modificar as
paredes no jogos de tiro, tornando-os transparentes, opacos, etc é também chamada de wallhacking.

wanderito
É o substantivo com o qual é conhecido para quem é muito amador para o clube de aventureiros de futebol de Santiago
do Chile, o mais antigo do país. É em Tom amorosa e afetuosa.

wardrobing
Neoanglicismo vindo ao referir-se a técnica das pessoas que compram uma peça de vestuário, usá-lo apenas uma vez
e devolvê-lo no tempo que cada marca definida para fazê-lo, a fim de recuperar o dinheiro. É uma atitude imoral,
beijoqueiros e fraudes porque mas você pode permitir que você comprar algo, não fazê-lo.

wasap
Na verdade diz que furoya está incorreto, apesar de muitas pessoas para não escrever o nome em inglês, tem vindo a
construir estas palabros para referir o mundo Discovery Communications. É muito prático e útil e devemos reconhecer
que chamadas foram rebaixadas por essas mensagens e é uma pena porque por escrito, perdem-se as emoções,
sensações e é também muitas vezes incompreendidas conversas. Para aniversários, pelo menos vamos chamar as
pessoas, fazendo a verdadeira ilusão hoje que alguém chama você coração e perde um pouco do seu tempo para
pegar.

webiar
Também é o termo usado no Chile para dizer perturbador. Você pode comparar a expressão guetos para tocar os ovos
ou as bolas, que é frequentemente utilizada em Espanha, quando alguém se preocupa em outro, malmete, críticas ou
um insulto para outro.

xitle
É um vulcão localizado nas saias de Ajusco, na cidade do México. No round base cilíndrico. Está localizada a 3100
metros sobre o nível do mar.

xoco
Em catalão, língua falada na Catalunha, Ilhas Baleares e Comunidade Valenciana, comunidades autónomas de
Espanha, significa choco, chocolate. E com uma frente de t e k, suscita a palavra txoko, que em euskera, outro idioma
da Espanha, no país basco, é utilizado para designar o lugar de reunião dos amigos de gangues.

xolalpa
Xolalpa San Sebastian é uma aldeia do município mexicano de Teotihuacán.

xponsor
xponsor é escrito incorretamente e deve ser escrito como "patrocinador", sendo o seu significado:<br>É que não
xponsor, que não existe, mas o patrocinador, palavra que é reconhecida e que é usado para se referir à pessoa, tanto
jurídica e física, eles vão patrocinar, apoiar ou financiadas actividades ou projectos para os outros. Eles são comuns em
todos os tipos de eventos, festivais, conferências, atividades esportivas, lazer, etc. Eles tendem a ser marcas que
querem ser conhecido e através de patrocínio, é uma forma de publicidade.

yendo
De fato, como diz Felipe Lorenzo, está é de gerúndio do verbo ir, é isso mesmo que dividir, ir ou ir. Muitas vezes escrito

incorretamente, usando ll e eu em vez da e, dando origem a vai ou vai, palavras que são não é correta.

zambeca
Com indepedencia de significados possíveis ou outros aplicativos que podem ter esta palavra, parece ser uma
expressão idiomática do Chile para se referir a cabeça.

zincho
Há uma montanha na Comunidade Autónoma da Cantábria, Espanha, uma montanha com esse nome. Em relação ao
seu significado, há não reconheceu nenhum. Poderia ter sido significou o cinto da palavra, que existe, e cujo significado
é o cinto.

¡daguele!
Não há verbo ou daguear significado reconhecido na Academia Real da língua espanhola, não obstante isso, há algum
significado em outros países de língua espanhola. Parece dar uma expressão que parece querer dizer.

¿oca
Na Argentina é a palavra usada para se referir a pessoa que tem amputada um dedo ou a mão. Neste último caso,
recebe o adjetivo de manco ou manca.

