DICIONÁRIO ESPANHOL
furoya

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

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.
furoya contribuiu para o dicionário com 7975 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar
nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

&#40;r&#41;
' ( R ) ' é uma maneira rápida de digitar o símbolo '®' (® ) quando você não tem à mão em um teclado.

&c.
Velha abreviatura da expressão latina etc. É o sinal vinculado (et e [coordenador conjunto]) cetera inicial (seguindo,
outros).

-ico
É um sufixo que pode indicar um diminutivo, ou também uma relação para o substantivo ou adjetivo que o precede,
como uma variante de -aco .

-oide
Componente para indicar uma semelhança com o substantivo ou adjetivo que modifica como um sufixo, mostrando que
não é o mesmo. -oide vem do grego 949; 953; 948; 959; 9> ( eidos "forma, aparência" ).

-ostomía
Com este sufixo em espanhol temos um problema. Acontece que passou pelo latim, mas vem do grego, e em nossa
língua criou um corte falso porque o primeiro /o/ não pertence à voz original, mas é uma vogal para combinar com
outras palavras, quando não pertence suavemente e claramente à palavra anterior. Na verdade, o sufixo deve ser
-estomia, 963; 964; 959; 956; 945; ( estoma "corte, boca" ) ou o mais simplificado -tomía que vem do sufixo - 964;
959; 956; 959; 9> (nós tomamos "corte"). Este último também tem uma forma amplamente utilizada que é -ectomia,
949; 954; 964; 959; 956; 951; ( Eu ectome "cortando, removendo" ). Mas ainda assim, a 'ostomia' também pode ter
sua etimologia se pensarmos em 959; 963; 964; 949; 959; 957; ( osteon "osso" ) e sufixos - 953; 945; o - 949; 953;
945; ( -ía para "doença, doença").

10 ases
Na Roma antiga, 10 moedas de 1 como eram o equivalente a 1 denarius.

10 heurísticas de nielsen
Decalogue apresentado pelo engenheiro Jakob Nielsen, a fim de melhorar o critério de design para a interface de uma
página web para interagir com o usuário.

10* 12
Alguém confundiu o prompt de pesquisa do dicionário com o do Google, e queria saber qual era o produto de dez por
doze (o asterisco na programação é o operador de multiplicação). Embora não seja uma operação muito difícil de fazer
mentalmente : 10*12-120 .

1084736979
Mil e oitenta e quatro milhões setecentos e trinta e seis mil novecentos e setenta e nove.

1797 nelumbium javanicum poir
Embora esta seja outra entrada de lixo (desta vez outro chamado sinônimo copiado e colado da Wikipédia ou algum
manual botânico), aproveitaremos a pressa para defini-lo sem dar ao administrador tempo para removê-lo da lista, e
vamos esclarecer que é uma taxonomia antiga para a planta nelumbo nucifera, vulgarmente conhecida como "lótus

sagrada", "lótus indiana" ou "rosa do nilo". O '1797' é o ano de classificação e 'poir' é o imposto abreviado do botânico
francês Jean Louis Marie Poiret.

1797 nelumbium speciosum willd
Texto colado por um bot (ou um bot-ludo) de qualquer lista de sinónimos botânicos para a flor de lótus. O número é
suposto para ser a data de referência bibliográfica, mas quando você copiar e colar levou o ano anterior que pertence o
nome que tinha sido dada anteriormente.

1811
Mil e oitocentos e onze.

1909
Mil novecentos e nove.

3 palabras que inician cn la letra v
Aqui estão mais alguns : words-that-start-by/V .

47
E agora os números estão acabados porque são infinitos! No scallat o 47 (quarenta e sete) é "o morto", então eles não
começaram bem.

8m
Não há (mais publicidade do que semântica) hábito de datas de nomeação de acordo com o número e a inicial do mês.
Claro que, em várias línguas lá são iniciais que são repetidas, para que o método é uma porcaria, mas já sabemos que,
como usada. Tendo em conta que a pergunta foi feita no início de março, e que o dia 8 é "o dia da mulher", presumo
que quem pergunta vi isso em algum lugar sempre referido a 3/8. ((Ou melhor 8/III; -))

?
A letra '383;' ( "carta de tanto tempo") é um antigo sinal alternativo aos "s" em espanhol, que foi herdado do alfabeto
grego, onde também havia uma letra '963;' ( "sigma") e um '9>' ( "sigma final" ) . Hoje, a coisa mais próxima de sua
pronúncia é o 'A' ( "ce con cedilla"). Ver por comentários : falfaron .

a alimom
Deve ser um erro por causa da pensão alimentícia ou alalimón.

a bayonet
É óbvio que é um erro. Ou eles queriam furar baioneta e eles tinham o ' a ' do outro lado, ou eles queriam escrever
"baioneta" que seria incluído na definição do anterior, mas faz sentido como uma consulta.

a beneficio de inventario
1o_ Como a expressão coloquial é dita de algo feito simplesmente fazendo isso, sem a intenção de obter um lucro
pessoal, o único benefício seria adicioná-lo a um inventário e dizer que lá está. 2o_ Além de "sem lucro" também não
há "risco ou custo para quem faz alguma coisa"; embora isso possa vir do seguinte significado. 3o_ Uma herança ou
transferência comercial é feita "em benefício do inventário" quando os custos da operação são cobertos até ou menos
do que o valor do bem herdado ou transferido. Isso impede que o beneficiário acabe em situação de dívida.

a brazo partdo
Erro pela locução do "braço dividido".

a buena hora a buenas horas mangas verdes
A Irmandade do Santo era uma força de segurança a Castela no século XV para defender as vilas de ladrões e
salteadores, e eles eram diferenciados por mangas verdes que mostrou seus coletes de couro. Inicialmente, eles foram
muito eficientes, mas ao longo do tempo, começou a tomar para chegar ao local dos assaltos, para evitar ter de lidar
com criminosos. É por isso que as pessoas gritavam eles ironicamente " bom tempo vêm as mangas verdes! " , e a
frase já foi dissolvida a força policial, para destacar um fato que ocorre até tarde, sem tempo. Veja: http: / / www.
significado. org/verde mangas. htm

a buenas a primeras
Outra consulta sobre locuções com um erro óbvio; desta vez para "do bem ao primeiro".

a buenas horas mangas verdes
Embora você possa estar perdendo uma círgula, eu acho que a frase pode ser explicada o mesmo. A Irmandade
Sagrada foi uma força de segurança no Castela do século XV para defender as aldeias de ladrões e jumpers, e foram
distinguidos pela cor verde das mangas que espiavam fora de seus coletes de couro. No início eles eram muito
eficientes, mas eventualmente eles começaram a demorar a chegar ao local dos assaltos, de modo a não ter que
enfrentar os criminosos. Por essa razão as pessoas gritavam com ironia "Em boas horas as mangas verdes vêm!" e a
frase era, já dissolvida a força policial, para destacar um fato que ocorre tarde, fora da hora certa.

a colmado el vaso
Na pressa de consultar esqueceu um h. Ver ser a gota d'água que enche o copo. .

a cuentagotas
Essa expressão é entendida como "encher de líquido gota a gota", o que seria "fazer algo muito lentamente,
geralmente desnecessariamente porque existem ou devem haver maneiras mais rápidas". Ver conta-gotas
("conta-gotas de dosagem") .

a cuerpo
Versão reduzida da locution "ao corpo suave", "de corpo gentil"; também de "corpo a corpo".

a dentelladas
É um termo perfeitamente compreendido a partir da definição de dentellada.

a dormir
Suposto sinônimo de ir para o envelope, que é realmente uma locution, eo laço. Veja o sono.

a gatas
1st_ Gatos ambulantes estão rastejando, andando como bebês (ou gatos) "de quatro". 2nd_ Pela anterior, e
figurativamente, "alcançar gatos" é alcançar algo com muito esforço, como arrastar os últimos metros para poder
alcançar.

a gatas:

Veja gatos, rastejando, rastejando (andando com pés e mãos como bebês).

a gusto o agusto
Estas consultas não podem ser sérias. Veja gosto, nojo, agosto, agosto, Augustiniano,

a la marchanta
De 34 a espanhol; manchancha " Isto faz revolear moedas para crianças. A expressão é usada como " " " aleatório para
sair ".

a la marosca
O napolitano " alla marosca " , usando um eufemismo para " Rui " e pode ser traduzido como " má hora ". Uma
expressão de espanto, raiva ou decepção.

a la ruca
Veja Ruca.

a las bravas
"Para os bravos [caminhos]", para golpes, da maneira mais difícil. Veja também a brava para os bravas, para os
bravos, bravo.

a llorar a la iglesia
Expressão que é dirigida àqueles que se arrependem ou reclamam do que não tem mais solução ou o deixam passar
seu momento. Igrejas (especialmente igrejas católicas) deveriam ser lugares para lamentar.

a llorar al valle
Expressão criada a partir do "vale das lágrimas". É usado para recriminar aqueles que lamentam por algo que
poderiam ou não. Veja o grito da igreja.

a long lost relative
Claro, não é espanhol. Veja inglês/long-lostingles/relative .

a los cuatro vientos
Expandindo a definição de Hugo Aristizábal de Sanclemente, dizer que a expressão técnica " os quatro ventos, " usado
na ventilação quando uma saída de chaminé ou gás tem sua conclusão gratuito para todos os lados; Se é contra uma
parede disse " três ventos ".

a los sacos
Eu nunca vi isso como uma locução, ea coisa menos irrescatable a mencionar é ver saco, pelo plural.

a mano alzada
1. Disse que o voto é feito levantando a mão para demonstrar a conformidade. 2. Desenho ou esboço é feito à mão
sem a utilização de instrumentos de medição ou cálculo.

a mansalva
A locução é usada para expressar algo jogado em grandes quantidades. Embora isso seria uma consequência do
abuso, uma vez que na sua origem a palavra mansalva está associada à impunidade.

a mansarba
Erro por um mansalva, veja mansalva por origem.

a mata cabato
Deve ser um erro para a frase "cavalo mata", "uma explosão ingered". A definição de Anonymous também é um erro;
Quero dizer, no caso de você não notar.

a partir
Outra consulta mal feita, que deve se referir à definição de partida, mas aproveito para esclarecer que o termo seria
"de", porque a idéia é nomear algo como um ponto de partida.

a por todas
Adiciono um link a um slogan de campanha feminista que pode trazer algo para essa entrada: vamos para tudo! .

a poto pelao
Trata-se de uma pronúncia vulgarizada de "panela descascada", como "retirado de baixo do párco", "nu", "sem recursos
financeiros". Veja também chirisiqui , quechua/chirisiki .

a priori}
Veja a priori.

a raudales
Ver o fluxo

a rebufo
Eu ia enviar a consulta para rebocar, mas enquanto sua definição é a origem da expressão "ir para o turbilhão', existe
uma clara associação entre a bala para fora o ar quente e a"chupar"perto do veículo que vai para reduzir a resistência
do ar e, que melhora a relação entre o esforço e velocidade.

a rueda
É uma expressão usada no ciclismo, embora se estenda a outras disciplinas como "ir sugado para dentro do veículo na
frente". É sinônimo de rebofo, onde já existe uma boa definição. Veja roda de chupar.

a tempore
Ver anúncio tempore.

a todo pan
Deve ser spam de uma padaria.

a tomar por culo
Versão em espanhol da frase italiano '' Vai uma tarifa no culo '' ( " Vou para fazer ( a ) ( ) bunda-" 41.; Consulte:
Vafangulo.

a tontas y locas
Ver tolo e louco.

a troche y moche
Troche é o ato de trilha ou traçamento e moche é mochar ou corta as pontas. Quando em batalha, infantaria é lançada
empunhando o Sabre ( Cimitarra, katana ou qualquer arma branca do mesmo tipo ) no meio do inimigo de tropa é dito
que eles estão atacando " troche e moche " corte para todos os lados. Este hendíadis é usado como uma frase, para
qualquer caso em que ataques ou jogar algo em qualquer direção novamente sem um único objetivo. Consulte:
Trochemoche.

ayamos
É uma forma vesric para a sigla SOMAYA ("Eu sou Outra Ruína Medíocre e Repugnante [os dicionários]".

a. d.
'A. D. ' é abreviação de "anno Domini" (anno domini), que é latim e significa "ano do Senhor". Refere-se aos anos após
o nascimento de Jesus, Senhor dos Cristãos, data em que a Igreja Católica tomou como ponto de partida para a
chamada Era Cristã e que ele impôs no Ocidente, e hoje é usado em quase todo o mundo.

a.d sigla
Imagino que a consulta queira ser para a abreviação 'A. D. ' ( a. D. ) .

aargeologo
É quem estuda o terreno do leito do rio e das margens do Rio Aare, na Suíça. XD

ab importa pe tire
Também acho um espião de um importador peruano de pneus. Ou alguém pegou o prompt errado e escreveu a
consulta aqui em vez de colocá-lo em gugl. Eles podem até ter a intenção de consultar para o termo "ab imo pectore",
e o autocorretivo - que não estava em latim - enviou qualquer um.

ab importa pectore
Sim, parece que eles pretendiam consultar para o termo "ab imo pectore", e o autocorretivo enviou qualquer um.

abandono
1st_ Se diz o fato de abandonar ou deixar algo ou alguém. 2nd_ Primeira pessoa (como 'I' ) em singular do modo
indicativo atual para a licença do verbo . Ver verbos/abandono .

abandónico
É um neologismo bastante difundido pela psicologia e pela sociologia, e refere-se ao que está relacionado ao
abandono, às suas consequências para o desenvolvimento emocional, àqueles que o sofrem e que o provocam.

abanico
Diminutivo de abano. Diz-se de um abano dobrável, composto por hastes ligadas por um pivô em uma extremidade
que giram no trecho de um tecido ou papel (chamado país ou paisagem) que tem preso na sua extremidade ou guia.
Enquanto seu uso principal era abanar, dado ar agitando com uma mão, mas também tem um sentido de ritual, status
social, comunicação (na língua do ventilador usado por mulheres) e até mesmo militar.

abarcativa
A fêmea é de cobertura, que ainda não está no dicionário, mas é usada.

abarcativo
É usado como uma tampa, porque soa um pouco mais técnico, ou mais elegante.

abascal
Pode ser um erro de abacal, abismo, abasca. . . ; ou um sobrenome possivelmente de origem árabe.

abasto
Forma reduzida da fonte de palavra.

abaxial
Oposto ou distante ao seu eixo. Ele é usado em biologia (especialmente em botânica em relação às folhas), mecânica,
matemática, é formado pelo prefixo latino ab_ ("separação") eixo, é ("eixo"). Veja adaxial.

abemolo
Primeira pessoa do presente do indicativo de abemolar

aberrear
Regar ou repreender variante.

abeto común
É outro nome para a árvore de abeto de prata.

abierto
1o_ Adjetivo para o que falta qualquer ou todas as restrições, limite, cobertura, obstáculo. Do latim apertus, com o
mesmo significado. 2o_ Verbo Aberto passado particípio .

abigarrados
Plural de variegada.

abochorna
Ver uma vergonha, vergonha.

abochornar
Causar constrangimento.

abochornar o abochornarse
Ver vergonha, vergonha, embaraçoso que é o seu reflexo.

abochornó
Terceira pessoa singular do passado indefinido no modo indicativo do verbo embaraçar.

aboliremos
Segunda pessoa plural do futuro imperfeito do modo indicativo do verbo para abolir.

abono orgánico
É o tipo de adubo com nutrientes de origem orgânica (desfeito animal e vegetal) para fertilizar solos de cultivo e renovar
seus microorganismos.

abotona
Inflexão do botão de verbo.

abotonaba
Ver: botão.

abotonar
Dizem que quando um cão ou lobo macho acaba servindo a fêmea, mas você não pode remover o membro até a
glande relaxa. Quando ocorre entre os seres humanos usou um termo bem e estudioso como "pênis captivus".

abotonaste
Ver o botão.

abovedaba
Consulte: abovedar.

abrá quien de de pero no quien ruegue
Trollado por um ditado popular como haverá quem der, mas não quem implorar.

abreviarás
Ver curto.

abrirse del parche
Também "aberto a partir do patch" é sair de um grupo, recuar em uma situação arriscada ou desagradável. '

abrirsedelparche
Veja o patch aberto.

abrocharse el cinturón

Embora eu nunca tivesse ouvido essa expressão no sentido dado a ela por Aaron Israel Lion's Franc, é consistente
com a ideia de "colocar suas calças" como "parar de descansar e se preparar para fazer uma tarefa". Ainda assim,
acho que é um erro ou um trollado por apertar o cinto dela.

absalom o absalón
Veja Absalão ou sua variante Absalão.

absalón o absalom
Veja Absalão ou sua variante Absalão.

abuelo
Pai do pai ou da mãe, no que diz respeito uma pessoa.

abulonado
Sujeito ou apertadas com parafusos a uma superfície. Ver: parafuso

abultar
Fazer em massa. Por extensão, aumente o tamanho de um grupo, adicionando elementos.

aburria
Gênero de pássaros galliformes, quase todos vulgarmente chamados de "pavas". O nome indígena é onomatopeico,
para a canção que soa como "buu riii a".

abyecto
Esquerda, rebaixada, com o tempo ele estava se tornando insignificante como um adjetivo para desqualificar como
padrão. Origina-se da palavra latina abiectus, que é " lançada, rebaixada, rebaixada ".

acabose
Enclítico forma pronominal do formulário indicativo pretérito perfeito do verbo terminar ("não mais"). Usado como um
substantivo é sinônimo de final, geralmente abrupta e trágica.

acabóse
gota é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como uma gota d'água sendo seu significado: Veja: gota d'água.

acacia forrajera
É um dos nomes comuns da planta Leucaena leucocephala.

academia
Às definições dadas eu adiciono etimologia. Platão fundou em Atenas em 387 a.C. C. 913; 954; 945; 948; 949;
956; 949; 953; 945; (akademeia, embora também seja conhecida como Hekademeia ou Akademeia) e deu-lhe o
nome como um tributo ao lendário herói 913; 954; 945; 948; 951; 956; 959; 9> (Akademos, também conhecido
como Academus, Hecademus ou Hekademos) e em referência aos jardins de mesmo nome onde sua escola de
filosofia estava localizada.

academy
Não é espanhol. Ver Inglês/academia (academia) .

acaezca
Flexão do verbo acontece.

acalambramiento
Sofrer uma cãibra.

acalaramiento
Deve ser um erro por clareamento, cãibras, aquecimento, aceleração,

acanutado
Com a forma ou a atitude de Canute.

acarada
Feminino de acarado [/e [...]] Consulte acarar.

acarado
revestimento de _ 1 ° cara a cara. 2º _ particípio de acarar. 3º _ uso coloquial, cheia de ácaros.

acaramelados
1st_ Plural de adjetivo caramelizado. 2o_ forma plural do participle do verbo acaramelar .

acarician
Segundo (como "você") e terceiro (como "eles/eles") pessoas no plural do presente modo indicativo para o verbo
Caress. Veja verbos/Caress.

acariciará
Segundo (como "você") e terceiro (como "ele/ela") pessoas no singular do futuro imperfeito do modo indicativo para o
verbo acariciar. .

acasia olorosa
É aqui como sinônimo de olorosa cassia.

acceder ilegalmente
Veja o acesso, ilegalmente.

accequible
Acessível com mistura acessível.

acción coordinada

Ver ação, coordenada

acción terapéutica: eutrófica
Consulte a eutrofização.

aceituna niçoise
Francês preto azeitonas (Niçoise pr olive. Nizuas de Oliv Niçoise azeitona), que geralmente é preenchida com ervas e
tem um ligeiro sabor de noz. Como muitos termos culinários, até mesmo em espanhol escrito em francês.

aceitunas nicoise
Em alguns teclados, é difícil de escrever, mas a consulta deve ser uma salada de azeitonas.

acelga blanca
Outro nome para a betervava.

acelga colorada
Um dos muitos nomes da beterraba ou beterraba.

acento agudo
É uma maneira de dizer "acento agudo", que é quando uma palavra assume o seu tom na última sílaba. No gráfico, é o
personagem ´, que geralmente colocados acima uma vogal indica sua pronúncia como aguda. Espanhol usa apenas
este sinal de sotaque ou til combinada com as vogais, e dependendo de qual sílaba é que sabemos se é uma palavra
aguda, grave, esdrujula ou sobresdrujula (agora quase inexistente e preterido).

acento circunflejo
É um sinal diacrítico que não é mais usado em espanhol, mas é ainda visível em muitas línguas (em esperanto). Ele é
escrito com o caractere ^. Até que no início do século XIX, foi usado em espanhol sobre as vogais, precedidas por um
x, indicando que tinha de pronunciar como 'cs' e não 'j'.

acento diacritico
Veja sotaque, diacrítico.

acento grave
É uma maneira de dizer "grave estresse", que é quando uma palavra assume o seu tom na penúltima sílaba. No
gráfico, é o personagem ', geralmente colocado sobre uma vogal indica a pronúncia como grave. Em espanhol é
obsoleto e até meados do século XVIII, seu uso em nossa língua foi arbitrário. Consulte o acento agudo.

acento o tilde
Outro? Veja 'sotaque e tilde', 'tilde ou sotaque', tilde, sotaque.

acento y tilde
Veja sotaque, azulejo.

acentoagudo
Consulte o acento agudo.

aceptaciones
Aceitação plural.

acerque
Primeira e terceira pessoas no singular do presente do subjuntivo do verbo a aproximar-se.

acertado
1o_ Você tem sucesso. 2o_ passado particípio do verbo hit .

acesoria
Deve ser um erro por conselho ou pelo acessório feminino.

achaco
1o_ In lunfardo é um "roubo ou roubo, golpe ou negócio que prejudica alguém", pode vir de achaque (com o mesmo
significado) em um crossover com assalto; mas é mais seguro uma etimologia direta do sciacc genoese (schiacá "fuck,
garchar", em um sentido mais amplo "ruína, extorquir ou fraude por dinheiro") ou mesmo português impaled ("doente,
prejudicado em sua saúde") como um sincup. Veja shacar . 2o_ pessoa Primera (como 'Eu' ) em singular do presente
modo indicativo para o verbo culpar . Veja verbos/chaco.

achirilla
É outro nome para a fábrica de coccinea canna.

achispados
1st_ Plural do adjetivo guincho . 2o_ Plural do participle do verbo achispar .

achura
Tribunal de vacina de vísceras para uso como alimento. Do achuray de quechua ("share, compartilhamento").

achurar
Corte uma miudezas de carne. Por extensão, Chipper, esfaquear alguém no corpo; matar com uma arma branca.

achuraste
Voltando-se para a segunda pessoa singular de achurar o verbo. Você corta em miudezas.

aciagos
Plural de Asiago.

aciclona
Se o verbo "aciclonar" existisse, seria uma inflexão.

aciclonar
Gere movimentos ciclônicos no ar, ventos fortes aparecem.

acivo
Erro por ativo, lascivo, maciço, ácido, Ivivo (Stoke), eu termino (acabamento),

aclaramiento
Ação para esclarecer, torná-lo mais claro.

acme
É um erro por ame ("momento de destaque") .

acmé
Diz-se do momento climático, o mais alto em tensão ou gravidade, usado tanto na medicina para o ponto mais grave de
uma doença, quanto nas artes para o momento mais tenso de uma obra dramática. Embora venha para nós do
francês, a origem é grega, onde 945; 954; 956; 951; ( akmé ) é "ponta, fim, auge". Pode ser usado como homem ou
mulher. Consulte médico/acmé .

acomodo deslealtad
Veja acomodo, deslealte.

acompañadamente
Acompanhado, é ou é feito com companhia. Não é incorporado no dicionário inglês.

acoros
Erro por algum plural, talvez acoro (planta), mit (acornid), aço (liga), capacidade (capacidade máxima de público), . . .
; embora também possa ser um plural de acoro ( doença), que não existe oficialmente, mas é usado como um deverbal
para lembrar.

acortados
1o_ Plural de adjetivo encurtado . 2o_ forma plural do participle do verbo curto .

acoso bestial
É como se fosse um sinônimo. . . "(assédio) em pleno vigor".

acoso cibernético
Veja cyberbullying, assédio, Cyber.

acovachado
É dentro de uma caverna. Aplica-se a qualquer pessoa que se esconde ou guarece em um covacha.

acreditado incorrupto
Veja credenciado, não corrompido.

acribillados
Veja: mow para baixo.

acribillar
Do latim cribeliare ("acribado"), significa 'dar forma ou aparência de tela', preencher os buracos.

acronia
Gênero de orquídeas americanas.

acronía
Na narrativa o acronia é utilizado quando dois ou mais eventos que ocorrem em paralelo, embora cada um ocorre em
uma hora ou hora diferente. Consulte silepsis. Em astronomia, aplica-se para o nascimento e declínio de uma estrela
que coincide com os tempos do nascer e pôr do sol. No primeiro caso vem do grego 945; (, "sem, fora") 967; 961;
959; 957; 959; 9> (Chronos, "tempo"); e o segundo de 945; 954; 961; 959; 957; 953; 967; 959; 9> (achronicos,
"noite") que consiste de 945; 954; 961; 959; 9> (achros, "extremo") 957; 965; 958; (nyx, "noite"). Veja também
acronia.

acronías
Plural de acronia. Veja também acronia.

acróbata
Artista que exibe seu show em uma corda bamba ou trapezoides em altura. Ele chega em espanhol acrobata francês,
que o tira do culto grego 945; 954; 961; 959; 946; 945; 964; 951; 9> ( akrobates "andando sobre os dedos" )
consistindo de 945; 954; 961; 959; 9> ( akros "alto, acima" ) 946; 945; 953; 957; 949; 953; 957; ( baínein "walk" )
. . Veja funambulo , trapezista .

actividades ludicas
Ele está quebrando máquinas? 128558; . . . Melhor ver atividade, brincalhão e também ludismo.

acto de desagravio
Embora a frase tenha uso em muitas áreas, da política à liturgia, em todos os casos é compreendida do ato e do relevo.

acto de masas
Esta conversa é uma forma reduzida de "ato público com massas humanas", que é certamente melhor entendida como
uma reunião em massa para testemunhar um evento popular.

acto individual
Embora a frase faça seu sentido da esfera legal, lingüística, psicológica, filosófica, o meaning é compreendido das
palavras ato e individual.

acto sexual de los marranos
A chanchadita? Eu não penso que tem seu próprio nome, assim que esta pergunta não deve mesmo trabalhar para o
dicionário reverso.

actor fetiche actriz fetiche
Veja ator, fetiche, ator fetiche.

actriz porno
Veja: a atriz e sexo.

actuaciones
Plural de atuação .

actualizado
1 º particípio do verbo Update. 2 _ adjetivo para algo que não é mais velho, que atinge uma nova versão.

actuar
Faça um ato ou ato.

actuar con nocion
Não é uma locusion, nem se encaixa em um dicionário, e embora a noção (com sotaque) seja sinônimo de
"conhecimento", é sempre usado sobre algo ( "noção de . . . " ) , assim a sentença seria incompleta. Veja a tuação.

acuagranja
Parece spam de uma empresa de aquicultura.

acuarquitecto
Não é realmente uma especialização da arquitetura, mas suponho que o nome seja formado corretamente para um
arquiteto que faz desenvolvimentos para casas na água (lagos, rios) ; embora soe muito como neologismo promocional.
Ver palafito

acuarquitecto acuarquitecta
Há tão poucos estudos arquitetônicos dedicados a essa especialidade, que é quase espam; mas eu ainda sugiro ver
aquachitecto na esperança de que ninguém vai arruinar a entrada copiando notas publicitárias da web.

acuatizar
É "descendente e empoleirado em uma superfície de água em geral".

acucullofilia
Atração sexual por pênis circuncidados. Tenho um problema com etimologia. Eu queria acreditar que era grego, mas à
primeira vista eu não conseguia entender. Parecia ser 945; 954; 959; 965; ( akou ), uma forma poética de 945; 954;
949; 959; 956; 945; 953; ( akeomai "curar, reparar" ) 954; 965; 955; 955; 959; 9> ( "danificado, chuced, aleijado"
kullós) e, claro, 966; 953; 955; 953; 945; ( "amor, inclinação afetiva" ) como sufixo; seria algo sem muita conexão
com a falta de prepúcio. E isso é porque eles realmente tiraram do latim, onde ab é um prefixo para "separação" e
cuculla, ae é um "boné, capuz, algo que cobre a cabeça"; embora filia ainda seja grego. E bem, isso é o que existe.
Veja circuncisão, fafilia e já que estamos, opacofilia.

acudir

Ir com um motivo ou necessidade. De acurrere a Latina (correndo em direção a algo) influenciado pelo quatere (shake,
shake).

acuicultura
Técnica de reprodução de animais aquáticos, ou algas. Natural de Latim ( ae ( "água" cultus ("cultivada").

acuiponía
Quando eu vi a palavra eu assumi que era outro escárnio, e quando eu vi a palavra Mas existe. É uma cultura
combinada de peixes ou crustáceos com plantas, que criam uma simbiose, já que os resíduos animais alimentam
vegetais e esses purificam a água. O único problema está no nome, porque esse costume jornalístico e publicitário de
reunir palavras ignorando sua etimologia está se espalhando para outros reinos. A origem seria no início da
"aquicultura" o fim da "hidroponia"; que acaba dando uma desova greco-latina sem sentido se nos ater aos
componentes de cada palavra.

acupuntura
O tratamento originado na medicina tradicional chinesa, o que implica a existência de uma energia vital chamada qui
que flui através do corpo através de linhas conhecidas como "meridianos", e que ao enfiar agulhas na epiderme (sem
cruzar a pele) pode modificar a passagem da qui através dos meridianos para tratar doenças. Não há evidências
científicas de que isso realmente exista, e alguma desculpa está sendo trazida dos cabelos para justificar a acupuntura
no tratamento de certas dores.

acúfeno
Sentimento de zumbidos auditivos ou sons que não são reais, mas ocorrem dentro do sistema auditivo. Também é
encontrado como "acufene" e é de etimologia grega, 945; 954; 959; 965; 969; (acouo "ouvir" ) 966; 945; 953; 957;
949; 953; 957; ( faínein "aparecem, manifestam-se como fenômeno, fantasia" ) . Veja fosfen, zumbido.

ad honorem
"Ad honorem" (pr. "ad onorem") é a frase de um latino que significa "pela honra". Usado quando uma tarefa é feita
sem remuneração, para a honra de realizar isso.

ad personam
É latim, e significa "para a pessoa", "para a pessoa". É usado na lógica, filosofia, certo, para indicar algo sobre uma
pessoa em particular, em uma capacidade pessoal.

ad tempore
Expressão latina usada em espanhol. Significa "na época".

ad valorem o ad valórem
Veja "ad valorem", que é uma frase em latim ainda não incorporada ao espanhol, então você não pode usar um tilde.

ada
É o nome de uma linguagem de programação robusto e seguro criado em 1980 por Jean Ichbiah e nomeado em
homenagem a Augusta Ada Byron, primeiro programador e colaborador de Charles Babbage.

adactilia

Falta de dedos congênitos. É uma condição médica. É compor do prefixo grego 945; (para "sem, fora") 948; 945;
954; 964; 965; 955; 959; 9> (dáktylos "Finger").

adamicamente
Consulte adanicamente

adanicamente
Também adamicamente, é no que se refere o primeiro homem bíblico Adam e seu estilo ou modo; de seu idioma à sua
nudez, por exemplo.

adaptación
Adaptar, adaptar a ação.

adaptar
Ajustar ou acomodar algo ou alguém para uma circunstância nova. Ajustar o latim (anúncio, a aptare apropriado,
ajustar, adaptar-se).

adaptarse adecuarse
São como sinônimos mal formatados em "agarrar a onda" (que eu não vinculo porque para mim não se torna locução).
Ver Adaptar, adaptar .

adaxial
Ao lado de seu eixo. É usado na biologia (especial no botânico com respeito às folhas), mecânicos, matemática, é
dado forma pelo prefixo Latin ad_ ("perto, para") a linha central, é (eixo do ""). Veja abaxial.

adámicos
Adámico plural. Veja também Adam.

adán
De acordo com as religiões e tradições do Oriente Médio foi o primeiro homem na terra, " criado por Deus à sua
imagem e semelhança ".

adefesia
Suposição fêmea do adefesio.

adelaida
Em lunfardo disse '' Adelaide, '' os seios da mulher pela amamentação ou idade. A frase completa é " Adelaide, de
tetinas cai ".

adelantos
Avanço plural.

adendum

Na verdade, é uma desova entre o adendo latino e sua versão em adenda espanhola. Veja addenda ( que é plural ).

aderezóse
Erro sobre uma inflexão pronominal do verbo aderezar

adiaforia
Adiaphorea é usado em espanhol.

adiaforía
Do grego 945; 948; 953; 945; 966; 959; 961; 959; 9> (adiaphoros indiferente); 945; (a sem) 948; 953; 945; 981;
949; 961; 969; (diafero diferem, mudam). 1st_ imutabilidade do próprio humor de filosofias cínicas e estóicas. 2o _
de acordo com a apatia intelectual do pirronismo ou ataraxia foi o fim da adiaphoria do pensamento, que deve abster-se
de julgar o que não era uma verdade óbvia. Veja o cynism, Stoicism, epohé.

adicto sexual
Veja viciado, sexual.

adipsi
Não é espanhol, pode ser o genitive singular ou o vocative nominative e plural de adipsos latin, i ("regaliz" ), ou um erro
pelo adipsia.

adlai
Um dos nomes para o acacoyoti. É também um nome masculino de origem hebraica.

adlitteram
Ver ad litteram.

admin
O aposécópio "Administrador" é amplamente utilizado para identificar contas e privilégios de administradores de
computador.

adorno cónico
Embora não seja locution e seja entendida com ornamento e cônico, eles colocam como se fosse sinônimo de
'moldagem conica suave' 128561; .

adornóse
Veja decoração

adquisiciones
Aquisição plural .

adulterada
1st_ adjetivo feminino adulterado . 2o_ forma feminina do participle do verbo adulterar .

adultes o adultez
Consulta patética; porque não é para um dicionário, porque é mal redigido, porque não há disjuntivo, ou, pior, tem erros
ortográficos. Mas vamos seguir o jogo : ver adulto (plural adulto em linguagem inclusiva), idade adulta (idade adulta).

adundar
Na América Central é atordoado ou atordoado. Ou talvez seja um erro abundar.

adverbio negación
Veja advérbio, negação, nunca, não, nunca, também.

adyacentes
Plural de adjacentes .

aeternum
O aeternum é uma voz latina que evoluiu para o eternum, significa "sempre, eternamente" e hoje é usada em discursos
cultistas. Veja o eternum de anúncios.

afacia
É um erro de Afamia, acácia, verbos/afacía, verbos/afaria, verbos/alacia, afasia, afaquia, falácia, basco/ariano , . . .

afanar
Comete um saquê. Veja: Deus.

afanarnos
A forma pronominal do verbo afanar, que em um de seus significados são os mais comuns, e em outro menos.

afano
Lunfardo é " Rob ". Possivelmente de italiano " affanno " ( " fadiga após a execução de 34, " 34 asma; ) ironicamente
pelo voo para a corrida depois de um assalto.

afecto afecta
Veja afeto, verbos/afetos, afeto .

aferrocidad
Como um neologismo é uma coisa estranha; Se eles não digitaram nada, eu gostaria de saber de que contexto ele
veio.

affair
Não é espanhol, mas inglês, embora em nossa língua o caso original francês (aféer "tema, assunto, situação") é usado
com o mesmo significado e sem castellanizá-lo. Ver Inglês/caso (situação comprometida), fato .

affaire
Affaire ( pr . Aféer) é uma voz francesa para "matéria, situação", que em espanhol é usada da mesma forma, mas para

casos embaraçosos, social ou politicamente incorretos, da infidelidade conjugal à corrupção governamental. Um sufixo
de portão é usado desde meados da década de 1970 para casos de relevância pública, embora seja de origem
jornalística sem linguística.

aficionados
1st_ Plural do amador adjetivo. 2o_ forma plural do participle do hobby verbo .

aficionarse
Forma pronominal do verbo Fond.

afocar
Mexicanismo pelo foco. Sigla para associação fotográfica de Cartagena.

aforo
1st_ quantidade máxima ou concorrência a um gabinete público. 2nd_ capacidade máxima de um contêiner. 3rd_
Taxa ou limitação por comércio de quantidades. Veja a capacidade .

afrecho
Lunfardo é uma maneira de chamar o esmegma, especialmente a glande e o prepúcio, pela semelhança com o chão de
farelo farelo usado para alimentar o gado.

afroPrefixo relacionado com a África, com pessoas de origem africana, com sua cultura. Veja afro.

afroa
Parece-me um erro pelo plural do Afro, ou talvez pelo afro-prefixo; mas pode ser uma referência à Associação
Francesa de Reparadores de Arte (AFROA).

afuente
Deve ser um erro para afluente, dispostos, enfrentando,

afuguas
Suspeito que seja um erro do plural da afugia.

agandallamiento
Conversão ou inclinação para uma atitude gandalla ou gandaya.

agarrapalo
É um dos nomes para a Ficus luschnathiana (planta).

agatas
Parece um erro para o plural de agate, ou talvez pela locusion? "gatos".

agca
1o_ Como o acrônimo ou sigla mais comum, 'AGCA' é usado para Altitude Gyro Control Assembly . 2nd_ em espanhol
"AGCA" tem vários desenvolvimentos, como o "Arquivo Geral da América Central" do Ministério da Cultura e Esportes
da Guatemala.

agencia de marketing digital
É claro que essa consulta é definida sozinha. Ver agência, inglês/marketing, marketing, digital.

agendo
Primeiro (como 'Eu' ) pessoa singular do modo indicativo presente para o agendar verbo . Veja verbos/envelhecimento.

agente
Que trabalhar ou fazer; Isso designados que executa uma ação. Por extensão, dinheiro da polícia, carrega em algumas
forças de segurança. Desde o latim agere (agir, mover, começar um ato ou fato).

agente literario
Veja o agente, literário (embora para este caso deva ser dito melhor "agente editorial").

aggiornar
Ver aggiornarse , ayornar .

aggiornarse
É uma forma pronominal para o verbo 'aggiornar', que é um cocoliche entre o aggiornare italiano e o final verbal '_ar' do
espanhol. Mais ayornar é usado.

agionamiento
Situação de urgência ou conflito, que desencoraja e entristece o ponto de bloquear a resposta. É uma palavra disused
da lei espanhola medieval. Veja Ayornar.

agionismo
Palavra antiga sobre os Santos ou a santidade. Veja também Agiotaje, apenas no caso.

agiornarse
Erro do italianismo aggiornarse . Veja ayornarse.

aglomeraci
Parece ser um corte da palavra aglomeração, colocando o til.

agluo
Agluo é o nome de uma divisão na região somali da Etiópia.

agorero
Ele aumenta, faz presságios, geralmente com maus presságios. Veja o presságio, Oprimo.

agorzomado
Assediado, molestado, abusada. Usado no México. Consulte agorzomar.

agorzomar
É um mexicanismo por provocar, dominar, assediar, apabullar alguém a palavra à fadiga. Não sei se como origem ou
consequência dessa palavra também existe agorsomar. Nem sei a etimologia; Eu posso arriscar vir para oprimir, para
prever, com a interferência de qualquer outro local de palavra (?) . Ele também disse que quando um computador
trava porque o microprocessador não pode lidar com muita informação.

agosada
Pode ser alguma versão da água feminina, embora eu não sei se há o adjetivo "esgotado".

agónico
Em relação à agonia ou à agonia.

agrafas
Feminino plural de agrafo ou melhor agrafo. Ver agrafia.

agrafobia
Medo infundado e patológico de estupro. Do grego 945; 947; 961; 945; ( agra "ataque a uma presa") 966; 959; 946;
959; 9> ( fovos "medo").

agrandándose
Forma pronominal do composto de glaging.

agredirse a sí mismo
Veja Autoattack, Autoagressão.

agreguemos a
Que? "Vamos acrescentar" tem feminino? Ver verbos/adicionar , a .

agricultura ecológica
Ver agricultura, ecológica, agroecologia.

agrios
Plural de azedo.

agrocologica
Parece um erro para a agroecológica feminina.

agroecológico
Em relação a um critério ecológico aplicado às técnicas agrícolas ou agrícolas.

agrospec
É necessário fazer este SPAM?

agrupados
1o_ Plural do adjetivo agrupado. 2o_ forma plural do participle do grupo verbo .

agruparse
Forma pronominal do grupo verbo.

agruptas
Parece o plural feminino de abruptamente mal escrito.

agua posada
Eu pensei que era um bug de água pesada. Mas a definição de concha Utrillas Gómez se encaixa bem com o
resultado da água bruta decantado.

aguachoso
É como dizer aguachento, chirle para o excesso de água.

aguantar gorra
Na Argentina, tem dois significados. Cap faz uma referência metonímica que as forças da ordem ( polícia, polícia,
milícia ) e então " segurar o CAP " resistir ou confrontar a autoridade é. Por outro lado, em campos de futebol fãs usam
um boné com as cores da sua equipe, que, em muitos casos, tem o valor de pano " " ( bandeira ) tornando-se " espera
Cap " Seria para apoiar a sua equipa, resistir em um confronto com os torcedores rivais; algo como " segura trapos ".

aguantarse
Forma pronominal da preensão do verbo.

aguardientero
Em relação ao Brandy; que a vende ou a produz. Em alguns casos, também para aqueles que bebem assiduamente.

aguava
aguava é escrito incorretamente e deve ser escrito como a água vai! sendo o seu significado: ver: vai de água.

aguaviva
Cnidario marinho animal, corpo gelatinoso em forma de campanha e tentáculos venenosos há muito tempo.

agudizan
Em segundo lugar (como 'você' ) e terceiro (como 'eles/eles') pessoas no plural do modo indicativo atual para o verbo
aguçar. Veja verbos/afiar .

aguerridas
Plural do aguerrdo feminino .

aguijón
É uma variante aumentada da agulha. É usado para nomear a ponta de um pique, ou apêndice agudamente que
alguns animais e plantas têm como defesa ou meio de ataque.

aguja
1st_ parte rígida, geralmente cilíndrica, longa e afiada. Spike. Ele tem suas variantes, como um olho perfurado em
uma extremidade para passar um fio e usá-lo para costurar ou bordar, ou uma perfuração junto para inserir uma ponta
sob a pele e, assim, injetar um líquido, ou uma marca em uma extremidade que serve para apontar para um valor de
escala em instrumentos de medição. 2o_ Itens contendo uma ponta, como alguns pinos de disparo de arma de fogo,
ou peças para atravessar e segurar junto com outros, ou farpas para colar ou cápsulas giratórias de vinil. 3rd_
Obelisco. 4th_ primeiro quarto de um quadrúpede, entre as costelas. doença equina 5th_. 6th_ Needlefish ( Picudo
gacho ) .

agüevada
Forma vulgarizada de ahuevado feminino. Veja Goevo, Ahuevar.

ahijuna
Forma pequena e incompleta a dizer " Ah, filho de uma grande puta! 34.; Esta expressão é usada nos pampas
argentinos. Ver coelho.

ahuya
Espero que não seja um erro para ' Howling ' (Howling).

ah¿ nos vidrios
Certamente é uma forma festiva a dizer " Há " ou " Lá estávamos nós ".

aigusta
Parece um erro para o augusto feminino, mas na verdade existe. É um nome muito raro, muito raro, e a única coisa
que me lembro é da Princesa Aigusta Anastasia da Lituânia.

ailurofobia
Medo irracional de gatos. É uma palavra formada pelas vozes gregas 945; 953; 955; 959; 965; 961; 959; 9>
("gato" ailuros) 966; 959; 946; 959; 9> (fovos, "medo").

aios
Aios é o nome de uma região de Pontevedra (Espanha). Também pode ser um acrônimo, mesmo o 's' poderia indicar
um plural da sigla.

airado
Com raiva, raiva, colérico, veementado.

aislados
1st_ Plural de adjetivo isolado. 2o_ Plural do participle do verbo isolando.

ajá
1st_ Interjeição ou Aprovação Surpresa. 2o_ Segundo (como 'vos' ) pessoa em imperativo singular para o verbo
entreaberta . Veja verbos/aha.

ajenas
Plural da fêmea dos outros.

ajies
Erro pelo plural de chili ( chilis ) .

ajuareaba
Primeira e terceira pessoas no singular do passado imperfeito na modalidade indicativa do verbo ajuarear. Veja
Trousseau.

ajumala
Deve ser ' ajúmala ', a menos que no México eles usam o Voseo, caso em que seria uma forma pronominal para o
segundo (como ' vos ') pessoa em imperativo singular para o verbo ajumar. Veja ajumarse, ajustá-lo cellentano.

ajumar
Ficar bêbado, é usado como o ajumar pronominal. Se trata de juma, que está bêbado. Ver ajumar-calentano.

ajúmala calentano
Mexicano expressão de encorajamento, para dançar, beber, geralmente para uma situação festiva. A origem não é
muito clara; Enquanto 'calentano' é o adjetivo da região de Tierra Caliente, existem discussões com ' ajumar isso ' que é
um ajumar ou ajumar é imperativo e é entendida como um "bêbado", embora se é uma variação da fumo condimento,
pode que a origem não é alcoólatra, mas por fumar alguns grama. No caso da dança, é suposto que sobe do chão
assemelha-se a fumaça de poeira. Mas há uma história dos tempos revolucionários, onde líderes exortou seus
atiradores de calentanos para recarregar e atirar armas (produção de fumaça) e o grito foi na memória popular como
uma voz da mente.

akita japonés akita japonesa
Ver akita (raça canina, prefeitura japonesa), japonês (japonês) .

al amor de la lumbre
Como "ao amor ao fogo", é uma locção para expressar que ele é abrigado ou aquecido por uma brasa, fogão, fogueira;
sempre sem queimar, é claro. Essas frases deram origem a um chiaismo mais romântico como "à luz do amor".

al amor del fuego
Perto do fogo, sem queimar. A fala é uma variante do "amor à luz", para lugares onde a palavra luz não é comum ou
cotidiana.

al baniña
Ela é provavelmente uma albanesa.

al bardo
A expressão é usada como "improvisada, com pressa e sem o devido cuidado". Em lunfardo foi originalmente um
"ataque mal organizado". Pode vir do albardeiro português ( "mau alfaiate, deproljo" ou do albarde espanhol ( "mal
feito") , ou ambos. Embora também possa se referir a bardo, tem origem italiana.

al gratín
É uma técnica de cozimento em que uma refeição é coberta com molho ou queijo ralado e dado um insolação para
dobrá-lo; também é conhecida como gratinada. Festivamente é usado como "livre", "fazer algo sem custo", pela
semelhança de vozes. Vem do francês au gratin, com o mesmo significado, que se origina da antiga palavra gratter (
"raer , especialmente a crosta de alimentos presos no fundo da panela") . Veja gratinado .

al ñudo
Desnecessariamente, isso não vale o esforço. É uma jaqueta de expressão ( e ) na Argentina e no Uruguai. Pode ser a
dificuldade de se desembaraçar o nó ( o nó de origem ) Porque é mais fácil cortá-lo. Ver: nó.

al pedo
É sempre usado com algum verbo, e pode ter interpretações diferentes. Veja peido, peido, não pode ajudar, ser
penhorado.

al reves
Se não é spam de alguém chamado Al Reves, então é um erro por "de cabeça para baixo."

al tacto
Veja o toque.

al tun tun
Veja o tuntún, faça algo com o tuntún.

al tuntún
Ato desleixado, não pense nisso, descuidado. Pode ser uma onomatopeia; em basco é um tambor (à prova de choque)
também é tolo e talvez provém do latim vulgar anúncio vultum tuum ("a granel, [mal feito] em seu rosto). Vê alguma
coisa que a Marcia, tun, https: / / www. significado. org/Basco/Marcia. htm

alabes
Segunda pessoa (como 'você' ) em singular do presente modo subjuntivo para o verbo alabar . Ver verbos/alabes .

alaja
Erro da jóia; Embora eu gostaria de saber onde isso vem de "ladrão", porque em um esforço para dar-lhes um pouco de
crédito para aqueles que responderam neste post eu fiz uma parceria com Araca, mas certamente não há nenhum
ponto de contato, muito menos tão forçado. E uma vez que estamos, para outros erros na consulta ver zoom out, ficar,
parar, louvor,

alajamiento construccion
As duas palavras estão erradas, deve ser lisonjeiro e construção. Para mais detalhes etimológicos ver Alhaja.

alasazón
Não existe em espanhol. Tempere, então veja.

albahaca morada
Um dos nomes comuns para a planta de tuneiflorum Ocimum.

albalda
Nome vulgar de gypsophila (planta) . Também pode ser um erro por albaida (planta), ou albarda (aparelhamento de
cavalos), ou até mesmo bardo (tuntun).

albaniña
Personagem do romancer espanhol Riojan.

albatez
Não existe em espanhol. Talvez uma forma poética de brancura; ou um composto de "cara pálida"; também pode
nomear qualquer característica do Mergulhão-de-crista, porque em árabe, seu nome soa como "albatoza" (como o
navio, mas acho que não tem a ver com o Náutico); Se vem de Catalão, que seria um sinônimo de "ingenuidade" (por
albat); e suspeita de albato esperanto ("choque", "golpe") porque ele nunca contribuiu com o espanhol.

alberque
Variante da piscina.

albiazul
Cores "branco" e azul. É o nome pelo qual o torcedor ou equipe esportiva que tem essas cores em seu escudo é
conhecido.

albiceleste
Albo ("branco" ) e cores celestes (céu).

alboroto griterío
Veja Riot, gritando. E podemos continuar com emoção.

alboroto ocasional
Outra interpretação errónea do que é um sinônimo que se tornou má consulta, desta vez para ' El percal ' (. . . e, sim,
eles colocá-lo com o artigo.) Como uma frase, é compreendido de alarido e ocasional.

albrica
Feminino de albrico.

albrico
Antigo nome de Albion. Ver albion.

alcahuete

É quem facilita uma relação adúltera e mantê-lo escondido; o personagem de 40 Celestina; " Calixto e Melibea
Salamanca " , por Fernando de Rojas, ) deu um outro nível na profissão, desde além de promover relacionamentos
ilícitos, também negociou casamentos convencendo um cônjuge relutante, no final da idade média. A voz vem de 1575
o árabe; 1604; 32. o; 1602; 1608; 1575; 1583; ( para o Denis, mensageiro " " ) , desde o transporte de mensagens
entre os amantes de forma discreta. Atenta a sua etimologia, também chamada de chulo à pessoa caladinha, para os
boêmios, especialmente se espera terapeuticamente, revelando informações privadas. Ver: Celestina.

alcalinis
Erro por alcalino.

alcon
Ver alcon, Falcon.

alcón
Arma medieval semelhante ao pacote-sela, mas menor.

aldaba
É uma parte de metal resistente e geralmente móvel com vários usos. O mais popular é o chamador para bater nas
portas, como uma peça anexada a ele por uma dobradre que lhe permite vencê-lo. Ele também pode ser fixado na
parede com um aro através do qual passar as rédeas da cavalaria e, assim, amarrá-lo para que ele não escape. Nas
janelas é uma barra em movimento com um gancho que serve como um bloqueio para que eles não abrem. Vem do
árabe andaluz 1575; 1604; 1590; 1576; 1617; 1577; com uma tradução duvidosa do "lagarto"; hoje em árabe
significa "a fechadura ou trava".

aldabas
Plural de aldaba .

aleano
1st_ a Aleas , um vilarejo de Cogolludo ( Guadalajara , Espanha ). 2nd_ Gentio para o município de Arganda del Rey,
em Madri, Espanha).

aleatorio
Aleatórios. De aleatorius a Latina, um, hum ("dado jogo, jogo de azar").

alectomancia
Adivinhação pelas entranhas de um galo morto, mais precisamente, aos cálculos em seu fígado. O nome provém do
grego 945; 955; 949; 954; 964; 969; 961; ( alektor, gallo " " ) e 956; 945; 957; 964; 949; 953; 945; ( manteia, "
34 clarividência; 41.;

alegraos
Eu acho que originalmente deve ter sido "feliz (você",), porque é uma forma pronominal do segundo (como 'você')
pessoa plural do imperativo para o verbo se alegrar; embora também seja usado para o segundo singular, mudando a
acentuação. E, claro, também pode ser uma pronúncia vulgar do adjetivo ou feliz participle. Veja verbos/alegrado,
verbos/alegra.

alegres
Plural de alegre.

aleluya
Forma castellanizada expressão "louvor ao senhor!" que foi originalmente em Hebraico-1492; 1463; 1500; 1456;
1468; 1500; 1493; 1468; 1497; 1464; 1492; 1468; (hallelu-Yah "celebrar, louvar" - "redução da palavra Yahweh,
YHWH 8594;) Senhor"). É uma exclamação de alegria judaico-cristã, que mais tarde deu nome a uma forma musical e
até religiosos romances gráficos. Ver: Tetragrama

aletrilla
Ver Aletrina, aletria, letrilla

alevín alevino
Veja fry, alevin.

alevoso
Ele tem alevosía, que é um traidor ou comete um crime cuidando de sua segurança pessoal e desprezando os outros.

alexa
1o_ Alexa é o nome de uma mulher. Veja a forma masculina de Alex por etimologia. 2nd_ E pelo significado de
"vamos fazer um pouco de spam", acontece que também é o nome de um assistente virtual criado pela empresa
Amazon, inspirado na Biblioteca de Alexandria ( "Biblioteca de Alexandria), embora a ideia de dar-lhe um pouco mais
moderno, inspirado em computadores star trek (na verdade, Alexa tem acesso ao Banco de Som da Enterprise e
alguns dicionários Klingon e Vulcano).

alfalfilla
É um dos nomes comuns para a planta Astragalus lusitanicus.

alfeñique
Doces de açúcar, pão doce, tudo de forma alongada, como um bar torcido ou factura. A palavra torna-se o espanhol de
1601 árabe; 1575; 1606; 1610; 1583; 1575; 1604; ( al - fanid, sumo açucarado " " 41.;

alforja de cuero
Veja saddlebox, couro, biaza, bolo de esponja, ascopera,

algarete
É um erro para o garete. Embora eu nunca pensei que fosse uma locução.

algo concreto
Veja alguma coisa, concreto

alhaja
É uma jóia, um ornamento valioso e geralmente luxuoso; Também figurativamente usado para objetos ou estimar as
pessoas. A origem é obviamente árabe, embora o significado de 1575; 1604; 1581; 1575; 1580; 1577; (Ao Jáyat "o

objeto necessário") nomear os pertences, a mobília, a roupa, as ferramentas, já em Andalusi fêz exame de seu
meaning do "o valioso" que derivou no Synonym espanhol de Joya.

alhajamiento
Endowment da mobília, das coisas necessárias para o uso de uma casa. Ornamentação, não necessariamente pródigo
ou ostensivo. Veja Alhaja.

alias
É uma maneira de chamar alguém por um nome que não é seu, mas que o representa, como apelido, apelido, nom de
guerre, apelido, apelido. Do grego 945; 955; 955; 959; 9> ( allos "outros" ), passando pelo latim alius, a, ud ("outros,
outros") .

alien
1o_ É um componente léxico de origem latina como alius, a, ud ("outros, outros"), embora os romanos o tenham tirado
da voz grega 945; 955; 955; 959; 9> ( allos "outros" ) . Tem interpretações variadas, como alienígena ("nascido em
outro lugar, em outro mundo") ou alienado ("louco, mente em outro lugar"). Ver pseudônimos , Inglês/alien . 2nd_
'Alien' é um filme de Ridley Scott de 1979.

alienado
1o_ Como adjetivo é "demente, você perdeu a cabeça". A palavra tem origem latina em alius, a, ud ("outros, outros"),
desde o grego 945; 955; 955; 959; 9> ( allos "outros" ), como alguém "que se torna outra pessoa, que tem sua
mente em outro lugar". Veja alienígena. 2o_ particípio passado do verbo alienar.

alifafes
Plural de alifafe .

alineado
1o _ adjetivo para "colocar na mesma linha ou linha", no sentido mais amplo é que ele segue uma idéia, política ou
pensamento de origem anterior. 2º particípio do verbo alinhar.

alirio
No início, Alirio era o nome de uma mulher, mas acho que como termina em 'o' em algum momento eles começaram a
compartilhá-lo com os machos. Tem suas origens no lírio, pelas flores ou lírios iridaceaes e também pela flor heráldica
lis.

alisio
É amplamente utilizado no plural como ventos alísios. Eles são ventos subtropicais que se movem em direção ao
Equador. Como eles tão suave e constante são chamados de lisse ("liso" em francês), que é a origem do nome.

alisivo
Não existe em espanhol. Pode ser um erro por alusivos, ventos alísios, elisivo (se este fosse o dicionário de
Português). . .

alivianarse
O formulário pronominal do verbo alivia.

aliviar el vientre
É "evacuar a barriga" da matéria fecal até que você sinta alívio, defecar, cagar, fazer o segundo.

allornar
Deve ser 'ayornar', porque o duplo ele não soa como o ge duplo original do italiano (exceto em Buenos Aires, onde
pronunciá-lo tão mal). Veja yornar .

alma en pena
Fantasma. É a alma de uma pessoa falecida que tem vagueado neste plano de existência para não resolver um conflito
pendente na vida.

almadraque
Colchão, cama divã. Do árabe 1605; 1614; 1591; 1618; 1585; 1614; 1581; 1575; 1604; ( para o matrah, cama " "
41.;

almejada
É um sexo lésbico chamada de forma irônica.

almte.
Almte. É a abreviação de Almirante.

aloburo
Aloburo é uma pequena vila equatoriana localizada na província de Imbabura, no norte do país.

aloha
Ele é usado como uma saudação havaiana (Olá ou adeus). É principalmente um conceito de amizade, harmonia e
respeito pelo outro, um convite para a coexistência que no Havaí tem o peso da lei não escrita.

alondra
Canora, ave comum no sul da Europa. A origem do nome é voz celta alauda ou arauda, que foi construído pelos
romanos durante suas conquistas, como alaudula ("alondrina, diminutivo de cotovia"), deixando o original alauda para
textos científicos, e que depois ela voltou para o leste d o Império onde ela evoluiu para a cotovia espanhol.

alondras
Plural de cotovia.

alpargates
Plural de alpargate. Caso contrário, chamar as alpercatas, sua singular é espadrille.

alpargates o alpargatas
Veja alpercatas e sua espadrille singular, também alpargate.

alpedismo

Nome pelo qual batizaram a atitude de peido, sem ocupação, sem aspirações, sem fazer nada.

alquilónremdio
Parece-me que com alquilon já queriam ajudar, mas como o dicionário é um esporte de adivinhar o que eles queriam
perguntar-nos, começar aqui com remédio halcion.

alta facha
Talvez a dúvida nesta frase esteja na palavra "alto", porque é um idioma; caso contrário, não se justifica colocá-lo como
uma entrada de dicionário. Ver alto ("ótimo, excelente") , facha ("aparência, imagem") .

altermundismo
Nome dado ao grupo diverso de organizações que se opõem à globalização económica e financeira actual, dando
prioridade ao desenvolvimento sustentável e socialmente responsável.

alteró
Segundo (como "você") e terceiro (como "ele/ela") pessoas no singular do modo indicativo indefinido para o verbo
ALTER.

alto
1st_ Altura , tamanho vertical . 2nd_ É dito do que é mais alto em um terreno ou em qualquer superfície base. Com
grande estatura. Opulento, nobre ou digno. 3rd_ No que tem um curso ou curso, é dito o que está em seu início; a
geografia é usada para o nascimento de rios, na história para o início das eras, . . . 4th_ Como idioma é usado diante
de um substantivo para indicar que é grande, chocante, de qualidade, no extremo. 5th_ freando, parando, parando
uma viagem.

alto autoestima
Veja alta, autoestima.

alucinarse
Forma de verbo conjugado e pronominal a alucinar.

aluir
Não existe em espanhol; em português significa tremer, balanço, balanço; e pode ser usada na área de influência do
Brasil, mas não é comum. Ver aludem, abluir, eluir, fugindo. . .

alunicero
Na Espanha é chamado de ladrão que quebra vitrais, vitrines ou janelas de carro para roubar o que está dentro. Ver
lua ("folha de vidro") .

alverque
Pode ser um erro por alberque , piscina, albergue, . . .

alvinos
Plural de Joao. Também pode ser um erro de digitação pelo plural de albino.

alzadas
1 º plural de elevação. 2º plural feminino de elevação.

am
' AM ' significa Modulação de amplitude para a banda de transmissão de rádio. Veja FM. ' Am ' é o símbolo químico do
Americium. Pela abreviatura do tempo veja. M. .

am pm
Embora eu ainda encontrá-lo uma consulta mal feita, ver am e PM. Veja também. M. Q. M. , e para outros usos am,
PM.

amac
Deve ser um acrônimo, certamente local. É evidente que não se trata de uma palavra de origem espanhola, porque
não temos o final em 'c'. Talvez um erro do plural de amor, ou também o amor, com várias de suas inflexões.

amacarofilia
Todos sabemos que fobias, filias e lagnias têm palavras muito raras. E que algumas são invenções infelizes (aqui
mencionamos várias). Receio que a 'amacarofilia' seja mais uma, pois não aparece em outros dicionários; mas vamos
supor que não, e que tem alguma coerência : então poderia ser uma inclinação para pessoas despossuídas, que
tinham bens, mas os perderam, que caíram em desgraça, e talvez mais do que perda material é moral, mesmo de favor
divino. É um pouco inclinado, mas pode ser formado pelas vozes em grego 945; 957; ( um "sem, fora" ) 956; 945;
954; 945; 961; 953; 959; 9> ("abençoado" makarios ) 966; 953; 955; 953; 945; ( filia, "amor, inclinação afetiva").

amalaya
Quase um calambur, " amalaya " significa " Ah! errado lá! " Foi usado como a palavra maldição " " e pelo costume
terminou como uma expressão de surpresa, de saudade, da pena. Outra forma comum é " malaya! "

amanso
Primeiro (como "eu") pessoa no singular do presente modo indicativo para o verbo amansar.

amante de la música
Ver amante da música.

amar
Sinta amor por algo ou alguém.

amar leonora
Deve ser para 'Leonora Amar' (nascida Leonora Amaresco), atriz e vedette brasileira que em meados do século XX
filmou vários filmes no México e nos EUA. Por sua beleza era conhecida como a Vênus Brasileira.

amargo
1st_ sabor forte e azedo, muitas pessoas consideram desagradável por isso também taxas de algo chato, o que não é
divertido. 2o _ primeira pessoa no singular do presente modo indicativo para o verbo bitterr.

amarilón
Ele veio aqui como sinônimo de congolês.

amarizar
É "descendente e empoleirado na superfície do mar".

amarre
Um nome usado para descrever algum tipo de feitiçaria que visa unir ou para evitar a separação das pessoas.

amarres
Plural de atracação

amartizar
É "descendente e empoleirado na superfície do planeta Marte".

amaya
1 o _ Amaya é um nome de mulher de origem basca. vem da palavra Amaia ("o fim") e é interpretado como "o objetivo
finalmente alcançado", por isso é chamado os bebês que foram muito desejados por um longo tempo. 2nd _ Web
Developer Tool criado pelo World Wide Web Consortium (W3C), já descontinuado.

ambiente
1o_ Meio Ambiente, pode ser físico, social, econômico, cultural, . . . Do latim ambiens , entis ( "ao redor) . 2nd_ Sala,
sala de estar em um local ou casa.

amburriento
Pobre pronunciamento de sangue. ( Para o tédio há muita diferença. )

amerguaba
Certamente um erro de 'amenguaba' (amenguar).

amesetó
Segunda (como 'você' ) e terceira (como 'he/she') pessoas em singular do modo indicativo pré-viita indefinido para o
verbo amesetar . Ver verbos/amesetó .

amiga intima
Amigo feminino e eu suponho íntimo, porque se fosse realmente "íntimo" a frase estaria faltando pelo menos uma
vírgula.

amigo
1st_ quem tem amizade, afinidade ou inclinação para algo ou alguém. 2o _ primeiro (como "eu") pessoa no singular do
presente modo indicativo para o verbo irregular e amigo pronominal. Ver verbos/amigo.

amigo de dios

A frase "amigo de Deus" é usada para se referir a Abraão, mas em contextos diferentes pode ter mais significados.
Veja amigo, Deus.

amigo fiel
Ele veio até aqui porque o colocaram como sinônimo de "amigo de coração".

amigos con derecho
A frase inteira seria "amigos com direito a sexo". Algumas sociedades supor que amigos não podem ser também
casuais amantes, então de alguma forma esse direito pacta mesmo sem estar verdadeiramente no amor. Consulte
amigovio.

amigovios
Plural de amigovio . Veja amigos com a direita.

aminoacidos
Erro para o plural do aminoácido

aminoraban
Segundo (como "você") e terceiro (como "eles/eles") pessoas no plural do modo indicativo imperfeito para o verbo
aminorar.

amílcar
Amílcar é um nome masculino, versão espanhola do Latim Hamilcar, que foi tirada do Punic (jmlkrt ou Ha Melkart
"irmão do Rei do País") que na Fenícia era uma reminiscência de um atributo real ( Melkkart) do deus Baal.

amnesia
Estado patológico de perda de memória, por razões psiquiátricas ou psicológicas. Do grego 945;_ (a_ "sem, falta") )
956; 957; 951; 963; 953; 9> ( mnesis "lembre-se" ) .

amolar
Passe o moedor; reduzir ou lascar-se com um moedor.

amor en quechua
Veja Yanapay, Khuyay, Khuyana, Puchunga, Waynarikuy, Chunku. Tudo no HTTPS Quechua dictionary://www.
Significado. ORG/Quechua. Htm.

amorcito
Diminutivo do amor.

amoríos clandestinos
Veja o caso de amor, clandestino.

amotinadas

1o_ plural feminino dos amotinados adjetivos . 2o_ forma feminina plural do participle do verbo amotinar .

amotinado
1st_ Adjetivo para aqueles que participam de um motim, que se rebelam contra uma autoridade. 2o_ Participle do
verbo amotinar .

amtropomorfos
Ver: antropomórfica.

amueblado
Na gíria, era uma maneira de ligar para o hotel por horas, onde os casais vão para ter sexo. Hoje não é mais usado.
Veja: [telo.

amuñado
1o_ Diz-se do objeto maleável que um coque ou uma bola é feito dentro do punho da mão. 2o_ Participle do verbo
amuñar .

amuñar
Aperte e/ou amasse algo dentro do punho ou dos dedos. Em princípio, ele estava fazendo pães de massa muño com a
mão, mas depois se espalhou para qualquer tipo de pão.

amurar
Na gíria, tem o significado de " deixe 34, " em má posição " e, em geral, ao seu destino. Visão mais concordou é que
vem o genovês " amurra " Isso é usado quando um navio encalhado e há associação com " para não sair de um
problema de 34.

anabatico
anabatico é escrito incorretamente e deve ser escrito como "anabatic" sendo seu significado:<br>Relativo a Anábase,
movimento ou expedição para o interior de um lugar. Mostre Thalassa.

anacagüita
Anacahuita. Veja Panamá (planta).

anafle
Ver o fogão.

anagrama
É assim chamado de termo criado com as mesmas letras de outro, e que, naturalmente, tem significado diferente,
embora muitas vezes a graça é que eles têm alguma relação. É por isso que é muito comum os escritores fazerem
anagramas com seu nome para criar pseudônimos. É uma voz grega formada por 945; 957; 945; ( ana "movimento
para o outro lado") 947; 961; 945; 956; 956; 945; ( grama "carta" ).

anagramas
Anagrama plural .

anal
Relacionadas com o ano, usado mais no plural como " 34 anais; É uma coleção por anos. Está também relacionada ao
ano, " 34 buraco anal.

analógico analógica
Ver analógico .

anas
Plural de Ana.

anatomofisiologicad
Não é um imperativo de 100< anatomoofisiologicar, porque esse verbo não existe. Como de costume, eles escreveram
qualquer coisa.

anatomopatológicas:
É sério? Feminino, plural e cólon?. Ver patológica.

anatómicamente potable
Deveríamos ver o contexto aqui. A frase em si não tem sentido; Se se refere a um líquido, ele sempre se adapta à
forma da boca, por definição, porque é líquido, de modo que o anatômico não pode vir desse lado. Veja
anatomicamente, potable.

andadas
1o_ plural feminino do adjetivo andou . 2o_ forma feminina plural do participle do verbo andar .

andar hacia atrás
Veja caminhada, em direção, para trás, recuo, recuo.

andar ne boca de todos
É um erro "andar na boca de todos", o que eu suponho que vale como uma locução, embora eu ache que é melhor
"estar na boca de todos".

andes
1o _ segunda pessoa singular deste formulário subjuntivo do verbo andar. 2nd_ Cordillera de origem terciária que se
estende por toda a América do Sul. Seu nome vem de Quechua anti ("pico alto").

andrea
Andrea é um nome próprio, em princípio masculino, embora entre os falantes de espanhol seja usado quase
exclusivamente para mulheres (suponho que porque termina em 'a'). Vem do 945 grego; 957; 948; 961; 959; 9>
(andrós "masculino, viril") que é relativo à força masculina, por isso também é usado como um componente de outros
nomes.

androfilia
Atração erótica pelo macho. Do grego 945; 957; 948; 961; 959; 9> ( andrós "macho adulto" ) 966; 953; 955; 953;

945; ( "amor, inclinação emocional" ).

andurriales
Plural de andurrial.

anecdota sinonimo o antonimo
Ver história, sinônimo, antônimo, aneda.

anecdotas
Veja a anedota.

anecico
Se não é spam, pode ser um erro por anechoic ou talvez por amnésico .

aneda
Lunfardo é uma síncope de anedota.

anemofilia
Afinidade ou preferência pelo vento. É mais usado em botânica, para plantas que polinizam por meios aéreos. Do
grego 945; 957; 949; 956; 959; 9> ( ánemos "vento" ) 966; 953; 955; 953; 945; ( "amor, afinidade, inclinação
afetiva" ).

anécdota
Narração de um evento, geralmente pessoal, primeira pessoa, muitas vezes como entretenimento para o engraçado da
história, ou fins de demonstração. Francês de anedota, que leva-lo de alta anedota Latina de 945 o grego; 957; 949;
954; 948; 959; 964; 945; (anekdota inédito) formada por 945; 957; _ (an_ sem) e 949; 954; 948; 959; 964; 959;
9> (ekdotos "publicado").

anges
Pode ser um erro de anjo, anjos, Andes, antes,

anglosajismo
A escola começou por Jack, o Tripper na Inglaterra. Veja anglo, nightbrothers.
mal escrita sobre os anglo-saxões.

anguladas
Plural feminino de ângulo. Veja também em ângulo .

angulo saliente
Ângulo de visão, saliência, canto.

angurrienta
Feminino de angurriento. Consulte a Comunidade.

1285( Certamente é alguma invenção

anhelada
1st_ Fêmea do adjetivo desejado. 2o_ forma feminina do participle do verbo anseiam.

anillo al dedo
Em sentido figurado: "que se encaixa bem", que é apropriado.

animal
1st_ reino taxonômico de seres vivos que, juntamente com os vegetais são os mais numerosos do planeta. Também
cada um de seus membros. Vem do animal latino, alis (" que tem uma respiração ou uma respiração vital" ). 2o_ Em
um sentido figurativo, ele pode ser uma pessoa com características animais, pelos hematomas, selvagem, ou
exagerando por suas capacidades superiores ao ser humano.

animaladas
Plural animal.

animales vertebrados
Veja animais, vertebrados, vértebras.

animate
Forma pronominal do segundo (como 'vos' ) pessoa singular do imperativo para o verbo animar. Veja verbos/anima.

animé
1o_ É o "desenho animado", "desenho animado", "comiquitas" de origem ou estilo japonês; embora no Japão eles
chamam animação de qualquer fonte. O nome parece ser um apóio da animação inglesa (animeyon "animação"). Ver
mangá . 2o_ Primeira pessoa (como 'I' ) em singular da pastidade indefinida do modo indicativo para o verbo anima .
Ver verbos/anime .

aninga
Ele veio aqui porque é sinônimo de corrida.

anisocóricas
Eles são alunos de diferentes tamanhos em um único indivíduo. Para a etimologia ver as pupilas anisocoricas.

anís gitano
É outro nome para o caucalis.

annus horribilis
Está em latim, mas como locutão é contemporâneo. Significa "o ano horrível" (por trágico, lamentável), e é inspirado no
annus terribilis anterior, annus mirabilis.

annus mirabilis
Frase em latim que pode ser traduzida como "o ano maravilhoso" ou "o ano do milagre". Não se aplica a uma data
específica, mas a qualquer ano em que ocorra uma série de eventos aventureiros. Um caso curioso é o de 1667 na
Inglaterra, que foi um ano milagroso por ter sobrevivido a 1666, ano fatídico porque continha o número apocalíptico

666, e que por superstição numerológica era o fim do mundo, pois continha nele todos os valores numéricos romanos
em ordem decrescente : MDCLXVI 128530;; e também pela morte de mais de cem mil pessoas em Londres devido a
um surto de peste bubônica, juntamente com um incêndio que varreu a cidade deixando cerca de 7.000 pessoas
desabrigadas. Mas no ano seguinte ele começou a recuperação e ganhou sua qualificação.

annus terribilis
Diz-se na Europa do ano de 1348, na medida em que foi dizimada pela morte negra ("peste bubônica") depois que a
pandemia chegou da Itália à França. Em latim significa "ano terrível".

ano
Fure o sistema digestivo para expelir fezes.

anodmia
Não existe em espanhol. Ver anosmia, anomia, branda.

anoia
1o_ Anoia é o nome de uma região catalã, na Espanha. 2nd_ Estado dos quais carece de compreensão, associado ao
impulso intrínseco. De grego 945; 957; 959; 953; 945; (anoia "demência"; 945; para "sem, fora" 957; 959; 965;
9> "mente" ) . A Vereunoia.

anomadas
anomadas é escrito incorretamente e deve ser escrito como anomadas animado, sendo seu significado: ver animado;
consulte anomada.

anomia
1st_ que faltam leis, ou que elas não são mais respeitadas. Vem do grego 945; 957; 959; 956; 953; 945; (anomia) ,
composta por 945; 957; ( um "sem, fora") 957; 959; 956; 959; 9> (sem "lei") . 2nd_ transtorno psiquiátrico que
impede chamar as coisas pelo nome. Criado a partir das vozes grego-latino 945; 957; (um "pecado" ) nomen ("nome"
.

anomía
Deve ser um erro para a anomia.

anona
Fruto do anon, também a mesma árvore. Terceira pessoa do singular do presente indicativo do verbo añoñar sem as
tildes.

anonimizar
1o_ Ocultar ou omitir referências de identidade ou autoria. 2nd_ Também é usado como "invisibilize , ningunear",
quando você quer ignorar ou isolar alguém em um grupo.

anoniquia
Sem unhas. Do grego 945; 957; (um pecado) 959; 957; 965; 958; (Onyx "unha").

anosmicos
Não acho que ele se refere a artigos de macacos, então você deve perguntar sobre qualquer plural em relação a
anosmia.

anómada
Neologismo por sedentários, que se opõe o nomadismo ou a rejeita. Ver nômades ou nômades.

anónfalo
Sem umbigo; snitfully para dizer fora do centro; característica adaptic. Do grego 945; 957; (um pecado) 959; 956;
966; 945; 955; 959; 9> (ombuttionos umbigo, centro).

anque
Deve ser a castellanização do advérbio italiano (anke "também, novamente, além disso" ).

ansina
Forma de jaqueta de dizer geralmente usado na afirmação ou confirmação ansina' é, que alguns consideram a
contração de tão. Uma culto de origem está no anúncio a expressão latina sic (que também) que em arcaico espanhol
era assim e o vulgar se tornou ansina paragoge.

antagonistas
Antagonista plural.

ante
1st_ Preposição por "na frente de" , "para a frente". 2o_ elce ou anta (animais) . 3o_ Na América é o nome de vários
alimentos e bebidas. 4th_ ante-prefixo. 5o_ variante do sufixo -nte .

ante presente
Veja antes, presente, presente .

ante sus ojos
Não é uma locução e é entendida com camurça e olhos.

antePrefixo latino por "anterior, pré-". Veja antes.

antepresente
É uma maneira de chamar o tempo verbal de "tempo perfeito".

anteriores
Plural de Previous.

anterofilia
É um afeto por flores, embora não necessariamente por seu estudo ou classificação. É formado pelo grego 945; 957;

952; 951; 961; 969; 9> ( "florido" anteroos ) 966; 953; 955; 953; 945; ( "amor, inclinação emocional" ).

antesis
Período de floração das plantas. Do x3B1 grego; x3BD; x3B8; x3B7; x3C3; x3B9; x3C2; (antese "flor").

anti apelmazante
Erro anti-choque . Veja anti, anti-, agarrado.

anti musulmán -ana
Ver anti ( adjetivo , também prefixo anti- ), muçulmano , sufixos -an , -anno (que formam a fêmea como '-ana').

antiPrefixo de origem grega indicando "oposição ou contradição". 945; 957; 964; 953; ( anti "oposto" ) .

anti-adherente
Erro non-stick.

anti-evo
Este "anti-Evo" é outro dos poucos casos em que um prefixo deve ser separado do substantivo ou adjetivo que modifica
porque é um substantivo adequado, e não pode ser minúsculo. Se eles se juntassem, formariam uma palavra
camelcase (que é sensível ao caso), o que em espanhol é um erro. Claro, eles estão separados com um espaço,
nunca com um hífen, e deve ser "anti Evo (Morales?)." Veja evomoraliano .

anti-ue
"anti-UE" é algo ou alguém que se opõe à União Europeia como instituição. Veja anti-, ue .

antibioticos
Consulte o antibiótico.

antiesclavista
Isso rejeita a escravidão como lei ou costume. Além de uma pessoa, ela também se aplica a uma política, uma moral.
Ver abolicionista.

antieuro
Pode ser algo ou alguém que se opõe à Europa, mas é mais provável que seja "que se oponha à moeda euro, sua
implementação como moeda comum do continente".

antifujimorista
Opositor das políticas do ex-presidente peruano Alberto Quênia Fujimori. Veja também o prefixo latino anti. .

antigay
Que se opõe ou rejeita gays. Consiste no prefixo anti- o substantivo gay.

antilambda
Outro nome para o latim dible, em qualquer uma de suas versões como<' o="" '="">''. Vem do anti- ( ("oposto,
diferente") e o nome da letra grega "923;" (lambda ), porque parece uma lambda virada. </'>

antilamda
Erro anti-lambda ("diple" ) . Ver anti-, LAMDA, lambda .

antilíder
Tem o nome de quem tem uma posição de líder, mas com as características opostas de qualquer líder de equipe: ele
compete com seus subordinados, não respeita seus direitos, só se preocupa em obter reconhecimento mesmo às
custas do trabalho do outro, é egocêntrico e não sabe trabalhar em equipe. Mas desde que você consegue resultados
(com altos custos, mas você não paga pela sua empresa, mas seus funcionários) todo mundo tem isso como um líder
de sucesso. Na verdade, há uma reviravolta interessante para o "anti-líder", que é um paralelo com o anti-herói, onde o
líder parece incapaz de sua tarefa por desajeitado e não por abusar do poder, mas acaba cumprindo sua tarefa.

antimercado
Esse neologismo foi criado pelos economistas para citar qualquer situação que prejudique a dinâmica do comércio, da
oferta e da demanda natural entre a produção e o consumo.

