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antimexicano, na
Ver Antimexicano , NA .

antimexicano,a
Ver antimexicano, a .

antinapoleónico
Ele rejeita ou se opõe a Napoleão Bonaparte, seu império, seu exército.

antipendular
Diz-se de um mecanismo de construção ou sistema que previne oscilações.

antipoesía
É um gênero literário, quase exclusivo do artista chileno Nicanor Parra, que criou poemas com temas muito distantes
da 'poesia moderna', tradicional de sua geração e anterior; Ele era um rupturista, popular, chabacan, irônico,
influenciado pelo surrealismo e psicanálise.

antipulgas
Inseticida para remover pulgas (inseto parasita) .

antirchar
Deve ser antorchar ou tochas.

antirrebote
Mecanismo ou engenhosidade que impede a repercussão de alguma peça móvel ou suas consequências.

antiseñal
1st_ É um eufemismo comercial inventado por uma empresa de cosméticos por seus produtos antirrugas e sinais de
cansaço ou envelhecimento no rosto. 2nd_ É outra invenção comercial para casos que isolam o sinal e a radiação
eletromagnética de telefones celulares.

antisexy
Não acho que seja usado literalmente. Deve ser um exagero para alguém que não tem charme ou sensualidade. Veja
anti-, sexy.

antisistematicas
Embora a palavra sistemática exista, isso deve ser um erro para a fêmea plural do anti-sistêmico, que na verdade é
uma invenção, mas como um neologismo servirá em alguns casos. Veja sistêmico, antisistema.

antisubversiva
Feminino de antisubversivo.

antisubversivo
Quem se opõe, confronta ou neutraliza o subversivo. Veja subvertir .

antitecnica
Será a fêmea do 100< antitécnico? 128513; Bem escrito como "antitécnico" pode ser um neologismo dentro de uma
frase onde se opõe a técnica, mas fora desses casos, não existe (e menos sem sotaque, mesmo que algumas
definições inventar).

antitécnico
Não sei se essa palavra existe, mas eles a usam para indicar que algo não está de acordo com a lei, com a norma, ou
que vai contra uma lógica ou uma prática elementar em economia, medicina, . . . Na verdade, tem que ser "quem
enfrenta o técnico", que não é o mesmo que anti-tecnológico, nem se assemelha ao uso que eles querem dar, que no
máximo poderia ser 100<técnico ou 100<contrato. Para as dúvidas, veja antitético, antitérmico.

antitrampa
Não sei por quais critérios, mas é como o anonimato do chito.

antífrasis
Ele é uma figura retórica que nomeia algo pelo seu oposto ou por uma qualidade que ele carece; geralmente é uma
ironia. É o mesmo nome dado a ele pelos gregos antigos: 945; 957; 964; 953; 966; 961; 945; 963; 953; 9>
("expressão oposta" antiphrasis).

antígrafo
1st_ Nome dado na Grécia antiga para o notário elaboração das réplicas escritas ou para o inspetor de finanças. 2o_
Manuscrito ou texto original de quais cópias são feitas . Daí um conceito para textos muito antigos ainda preservados.
3rd_ calderón .

antonimo de agentes
É 'consistente'? Ver agente, consistente.

antonimo de amputar
Deve ser "antônimo de amputação", embora este não é um dicionário de Antônimos. E eu não sei se há um antônimo
de amputação, em espanhol existe para implantar, mas é muito discutível. E não será feito em uma entrada com erros
ortográficos, isso é certo.

antonimo de anadear
Veja o anonimato, anadear.

antonimo de descaro
Veja antônimo, descarada, vergonha, modéstia, modéstia.

antonimo de fonico
Veja anonimato, falso.

antonimo de lasitud
Veja o anonimato, lasitude, vigor, lozanía, reciedumbre , . . .

antonimo de mañana
Ontem?. O conceito de antônimo é um pouco bastardeado.

antonimo de pintor
Veja o antônimo, pintor. (Ou eles estão procurando por Antonio, o pintor?)

antonimo de procesión
Reversão? Se é para a procissão religiosa que, em princípio, era só pelo grupo de pessoas que usavam na, seria
etimologicamente correto, exceto para o detalhe que não existe. Se é pelo verbo proceder, seria improcesion, mas
parece rebuscado neologismo (embora já haja inadmissível). Em qualquer caso, há aqui um dicionário de Antônimos
pouco visitado https: / / www. significado. org/antônimo/procissão. htm

antonimo de reparo
Eu quebro. Consulte reparação, reparação.

antonimo democracia
Veja o antônimo, a democracia. Claro, mesmo que tenha sido bem escrito, também não é uma consulta de dicionário.
Na verdade, também não há "anonimato da democracia"; dependendo de como interpretamos, há palavras que podem
se tornar situações opostas, mas não mais do que lá.

antonimos de repercusion
A consulta está errada e todos os sotaques estão faltando. Sem contar que não há anonimato de repercussão, porque
também não há ninguém para percussão. E não figurativamente - que é o uso mais comum - onde a coisa mais
próxima seria a irrelevância. Mas não vamos discutir isso em uma consulta mal feita.

antora
É um dos nomes comuns da planta Aconitum anthora, também chamada de conconito amarelo, conconito salutiferous
ou aconito dos Alpes.

antorchista
Apoiador do Movimento Antorquista Mexicano (organização política).

antónimo de regocijo
Consulte o antônimo, regozijando-se. Consulte https: / / www. significado. org/antônimo/alegria. htm

antónomo
Pode ser um erro por freelancer, ou anonimato, ou ontónomo, ou . . .

antrofilia
É um mexicanismo onde eles chamam os locais de vida noturna (boliche ou disco) dens; então a 'antrofilia' seria o
hobby para visitar esses lugares. Etimologicamente 945; 957; 964; 961; 959; 957; (antron) é uma "caverna, caverna

ou gruta" , e 966; 953; 955; 953; 945; (filia) é a "inclinação amorosa ou emocional"; e fora do México pode ser uma
parafilia onde alguém é sexualmente despertado em lugares sórdidos e favelas de má repugnação. Também pode ser
um erro por androfilia ("sexualmente despertado com machos" ) ou anterofilia ( "amor pelas flores").

antropabragas
Que spam estranho. Eles tiraram todos os espaços dele, e enquanto é para roupas femininas, eles simplesmente não
vendem calcinhas!

antropoexcentrico
Veja: antropoexcentrico, antropocêntrica.

antropoexcéntrico
Neologismo criado a partir da palavra antropocêntrica como um antônimo. Nega a teoria ou crença que tem homem
(humano) como centro do universo.

antropogenico
Erro antropogênico.

antropogénico
Originado no ser humano ou em suas ações. Do grego 945; 957; 952; 961; 969; 9< 959; 9> (Antropos "homem, no
sentido da espécie") 947; 949; 957; 951; 9> ("origem, raça" genes).

antropogonía
Parte da mitologia ou religião que diz a origem do homem como espécie. De grego 945; 957; 952; 961; 969; 9<
959; 9> (antropos "homem, humano") 947; 953; 947; 957; 959; 956; 945; 953; ( gignomai "nascido, originário" ) .

antropogónico
Em relação à antropogosia, à origem da espécie humana e sua mitologia. Vem do grego 945; 957; 952; 961; 969;
9< 959; 9> (antropos "homem, humano") 947; 953; 947; 957; 959; 956; 945; 953; ( gignomai "nascido, originário"
).

antroponogenicos
Deve ser um erro antropogênico.

antropófago
1o_ que come carne humana. Do grego 945; 957; 952; 961; 969; 9< 959; 9> ( antropos "homem, no sentido de
espécies") 966; 945; 947; 949; 953; 957; ( fagein , "comer" ) . . Veja canibal. 2nd_ Em Lunfardo é "homossexual
ativo", por uma associação muito livre de "comer um homem". Ver comer (eufemismo para cojering ).

antruejo
Dias de carnaval.

anudados
1st_ Plural do adjetivo atado . 2o_ Plural do participle do verbo anudar .

anuria
Além da falta de urina ( de 959 o grego; 965; 961; 959; 957; ouron urina " " ) Também pode ser a falta de uma cauda
em alguns animais como o sapo. Para a etimologia consulte: Fernanda.

anuro
Ordem de anfíbios que tem sem cauda; cuja etimologia em grego seria 945; 957; ( um, 34 " não; ) e 959; 965; 961;
945; ( oura, cauda " " 41.;

anutara
É sânscrito e significa " incomparável 34, " 34 intratáveis; Usado no Ocidente como parte das descrições em Teosofia
ou filosofia oriental, especialmente da Índia.

añango
É "formiga" em Quechua, e o nome comum desses insetos em algumas áreas da América. É também uma maneira de
se referir a uma criança ou algo pequeno.

añangotabamo
Veja complemento, ébano.

añatuya
1o_ Añatuya é uma cidade da Argentina, localizada na província de Santiago del Estero. 2o_ em Quechua é "zorrino".
3o_ no Guarani é "diabo".

año lectivo
Período anual em que das instituições de ensino. Ver o ano e a escola.

año nuevo
Expandindo a definição de Jorge Luis Tovar Díaz, " Ano novo " Também se aplica a outros calendários além de
gregoriano, que pode começar em outros tempos e com outros nomes; por exemplo, o ano novo republicano francês
começou num dia de setembro 22 gregoriano ou 1 de Vendémiaire; o ano novo judaico começa mesmo em seu
primeiro mês, mas em tishrei, que é o sétimo.

apagar el sol a pedos
Expressão para classificar uma ação como inútil, absurda, você nunca alcançará o objetivo desejado.

apagón
Grande desligamento de geradores elétricos, obscuridade geral de uma região devido à falta de energia. Veja Desligar,
apagão.

apanizada
1st_ adjetivo feminino apanizado . 2o_ forma feminina do participle do verbo apanizar .

apapachado
1a particípio do verbo apapachar. 2o _ adjetivo por mimado, protegido com carinho, consentiu.

aparearse
1· Por favor, ao mesmo tempo. 2 · Diz que é para ter relações sexuais quando dois indivíduos da mesma espécie,
normalmente, se é para fins reprodutivos. Ver: companheiro.

aparearse
1· Por favor, ao mesmo tempo. 2 · Diz que é para ter relações sexuais quando dois indivíduos da mesma espécie,
normalmente, se é para fins reprodutivos. Ver: companheiro.

aparente pérdida temporal de la conciencia
Tudo isso quer ser sinônimo do erro 'deliqio'

apariencias vanas
Veja a aparência, vaidoso.

aparte o a parte
Veja separado, reserve, parte.

apartijos
Plural de parteijo .

apartir de
Pode ser um erro por "afastar-se", ou talvez "de" . Em qualquer caso, e ainda fora de contexto, eles são perfeitamente
compreendidos.

aparyijos en el dicvionario
A redação desta consulta isenta-me de quaisquer outros comentários.

apatía e indiferencia en los asuntos públicos
É como se fosse um sinônimo. . . ' 100<desaffeitos participação cidadã' .

apelmazamientos
Apelo plural.

apenarse
Forma pronominal do verbo apar.

aperturar
Apenas um bankster com aspirações publicista pode vir acima com este verbo, embora haja jogadores de xadrez e
mineiros que também usá-lo. Prefiro acreditar que é um erro inicial. Veja o melhor para abrir.

apiolado
Amarrado com uma piola. Em lunfardo é feliz. Veja: ser piola.

aplanar la curva
Você teria que ver o contexto, mas a frase é muito usada nas estatísticas, onde 'curva' refere-se à linha que une os
pontos de valor em um histograma quando não é mais plana ou horizontal para mostrar um desvio para um valor
extremo. Neste caso, "achatar a curva" é tomar medidas para que os valores se tornem estáveis novamente, ou chegar
o mais próximo possível dos níveis normais.

aploteca
Reúna coisas simples, bobas e não processadas. Do grego 945; 9< 955; 959; 965; 9> ( aply "simples" ) 952; 951;
954; 951; (théke, "armario, box") 128513; . Veja melhor oploteca .

apoÉ um prefixo de fonte grega como o 945; 9< 959; (virou "longe de, através" ).

apocopar
Reduza suma uma palavra removendo as últimas letras. Ver: Barcelona.

aporías
Plural de aporia.

apostasía
Abandono de uma crença, que nega ou sair algo. Vem do latim, embora a origem é grega, de 945; 9< 959; ( apo, " lá
fora, fora, " ) e 963; 964; 945; 963; 953; 9> estase, 34, ( localização, estado " 41.;

apotgema
Certamente está escrito mal apotegma.

app
1o_ Na medicina 'APP' é o acrônimo de "histórico patológico do paciente". Veja anamnese. 2nd_ 'APP' tem vários
desenvolvimentos em espanhol, como "parceria público-privada" ou "animal potencialmente perigoso". 3rd_ 'APP' é a
sigla do partido político peruano Alianza Para el Progreso. 4th_ "app" é o acrônimo para applet e inglês/aplicativo (
"aplicativo, software para instalar em um sistema operacional") .

apremia
Segundo (como "você") e terceiro (como "ele/ela") pessoas no modo indicativo presente singular, e segundo (como
"você") pessoa singular do imperativo para o verbo para pressionar. Ver verbos/apremia.

aprensivo
Você sente apreensão. Escrupuloso, com medo de algo real ou imaginário.

apresivo
A verdade é que ela não existe, mas pode ser entendida como um neologismo relacionado à apreensão (inflamar algo,
como uma cunha de chão). Também pode ser um erro por apreensivo, opressivo, agressivo, . . .

apresurádamente

Eu erro nhastially.

apretar cachete
Na verdade, é dito por "apertar as panelas", porque quando alguém fica com medo ou corre "aperta as nádegas". Ver
espremer, cachete .

apretarse el cinturon
Ele diz que quando a escassez de bens para subsistência e diariamente a vida ou os meios de obtê-los, como uma
alusão ao emagrecimento por ter que comer menos. Aperte expressa melhor a ideia que se conformam.

apretarse el cinturón
Aperte mais o cinto. Diz-se que quando há escassez de bens para a subsistência e a vida cotidiana ou os meios para
obtê-los, como uma alusão à perda de peso por ter que comer menos. É fazer uma redução drástica das despesas,
onde "aperto" expressa melhor a ideia do que "ajuste".

après-ski
Não é espanhol, mas é usado no campo turístico e é entendido como "atividade recreativa em estações de esqui
off-piste". Em francês aprs é "então, depois" e esquiar é o esporte do esqui.

aprimorar
Fazer algo lindo, um primor de novo.

aprisión
1o_ É uma das muitas maneiras de chamar o pressurismo, em seu sentido de "ocupação e apropriação legal de terras
livres e não cultivadas". 2nd_ Pressaction.

aprobaciones
Aprovação plural .

aprobación
Ação e efeito de aprovar algo ou alguém.

aprobechar
Deve ser um erro tirar proveito.

aprovechar el tiempo
Vista Aproveite, clima.

aprovisionamiento forzado
Ele é usado e compreendido dependendo do caso, porque não se torna uma locution. Visão de provisionamento,
forçado, disposição , força .

aptitudes

Plural de fitness.

apulgarado
Neologismo por " com o polegar post " ( cima ou para baixo de ) para ser qualificado. Também pode vir da palavra ( 41
agora fora de uso; pulgarear 34, " é uma forma de podar as videiras.

aqueménida
Dinastia governante no Império Persa a partir do século VI aC. C. Até o século IV aC. C. , fundada por um lendário rei
Aquémenes.

aquile
Eu nunca vi isso, e se não é uma maneira poética de convocar as nuvens negras tempestade, posso supor que é um
erro de Aquiles, aluguéis, aquiles (aquilatar), águia, aniquilar (aniquilar), fazer (maquilar), , . . .

aquí paz y después gloria
A frase tem origem bíblica, na saudação de um anjo anunciando a chegada do filho de Deus a alguns pastores; e
podemos ouvi-lo em algumas massas católicas durante a glória, na liturgia da palavra: "glória a Deus no céu, e na terra
paz aos homens que amam o senhor". Mas do décimo oitavo ao século XIX muitos celebrantes não concluíram a
cerimônia com um "Amém" ou "você pode ir em paz", mas com a expressão "aqui a paz, e depois Gloria", que se
tornou uma frase popular para resolver um argumento ou fim qualquer assunto.

arabá
Arabah ou Arava é o nome de um vale entre o mar morto e o Golfo de Eilat-Akaba.

araca
Grito de aviso " araca...! " " guardar isso...! " " cuidados...! 34.; Vem o Caló '' aracatano-'' Isso é '' '' de guardião. Usado
na gíria.

aragan
Erro por fúria, aragão, ou talvez por uma inflexão de qualquer um desses verbos: assolando, fechando, coçando,
amagar, engolir, dragagem, . . .

arala
Além do mudra jasta, budista ou hinduísta, e da localização indiana já mencionada neste post, 'arala' também é uma
forma pronominal para a segunda pessoa (como 'vos') na forma imperativa singular do verbo arar . Ver verbos/ará .

araña de patas largas
Pode ser a aranha doméstica Pholcus phalangioides, entre vários.

arasa
Erro por arasá, Raze (Smash), amassar (amassar), aranha,

araudales
Eu também acho que omitia um espaço e a frase é derramada; Embora também possam ser em relação a cotovia

celtibérica ou algumas localidades geográficas, chamadas Arauda. Ver o fluxo.

arándano rojo
É um arbusto do gênero Vaccinium, que é encontrado no hemisfério norte, embora tenha sido exportado para a
Patagônia, onde cresceu graças ao clima frio.

arbancillo
Outro nome da planta do pé de lebre.

arboles
Segunda pessoa do singular do imperativo negativo do verbo arbolar.

arboretum
1o_ É um local com plantações de árvores, mas com um critério didático onde há um espécime de cada espécie e eles
não são necessariamente indígenas, eles podem ter sido reunidos com o mesmo critério de um jardim botânico. Claro
que o nome é latim, onde arboreto, eu quero dizer "plantar com árvores". 2nd_ Arte (diorama, pintura, fotografia, . . . )
onde florestas ou conjuntos de árvores são representados.

arcacnofobia
arcacnofobia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Arcanofobia" no sentido de:<br>" Arcanofobia " É o
medo do oculto. Uma Latina tem origem em '' arcanus, um, hum '' Isso significa que Arcano, escondida, fechada ( em
um bunker, que não é visto ) que, por sua vez, está relacionada com o 945 grego; 961; 954; ( '' arca '' arca, peito ) e
também o termo grego 966; 959; 946; 959; 9> ( '' Phobos; 39, 41, medo; [Nota: esta definição não é muito grave,
mas se aqueles que consultar a tipean qualquer coisa que nós respondemos também pode nos dar esse luxo.] Em
geral, os nomes das fobias são criados em grego e " 34 Arcana; Não é muito grave. ; ) ]

arce real
É um dos vários nomes do Acer negundo (árvore).

archienemigo archienemiga
Veja o arqui-inimigo.

ardales
Ardales é um município andaluz na província de Málaga, Espanha.

ardid maña
Veja a queimadura, de manhã.

ardilla
Esciuromorfo pequeno roedor da família Sciuridae vulgar, que geralmente vive em florestas. O nome é o diminutivo de
harda espanhol arcaico, mais tarde arda, que era a forma de chamá-lo até a idade média; esquilo é agora lexicalizado e
é entendido como uma forma positiva e não como um diminutivo.

ardilla de tierra

É o nome comum de dois América do Norte, das família Sciuridae esquilos à terra: o esquilo Ictidomys, ou treze listras,
Urocitellus elegans e o Wyoming.

ardillita de tierra
Veja o esquilo à terra.

ardoray
Se não é um erro, é mais provável spam.

area academica
Ver área, acadêmica

aregindado
Pode ser um erro alugado. Veja a forma pronominal arrepender-se.

arenaria
Feminino de areia.

arenario
O nome de um número grande, mas não infinito. Se trata de um trabalho de Arquimedes (em latim "Archimedis
Syracusani arenarius Dimensio Circuli et") escrito para o rei Gelón III de Siracusa (Sicília), onde ele explica que é
possível para figuras de nome superiores para usando matemática (10 elevado para o aumento de 8 por 10) ou o 16) é
o número de grãos de areia necessários para preencher o universo conhecido em seu tempo. Os gregos chamavam
de 968; 945; 956; 956; 959; 965; 945; 961; 953; 964; 956; 959; 9> (aritmos sammoy, "o número de areia") um
número incontável.

areo
Eu ia listar os possíveis erros de digitação ao digitar 100< areo, mas há tantos que eu não vou encher o servidor com
isso. o importante é esclarecer que a resposta de Anonymous é um burrada ou um trole, mesmo se tinha sido
confundido para Aryan (suposto ler o exemplo) que não seria mesmo sua definição.

areola
Pele mais escura em um movimento circular ao redor do mamilo.

arepería
Acho que é um lugar onde eles são vendidos ou sãopas feitos.

argentina
" meios chapeado " ou " 34, também " 34 clara e brilhante; de prata. É de origem latina, ( " argentum,-eu " é " 34 prata;
) e como disse < b > b Ines Merino García 60/> é um nome próprio para a mulher e para um país da América do Sul.
Este último leva o poema 'Conquista o Río de la Plata, com outros eventos dos reinos do Peru, Tucumán e estado do
Brasil e Argentina' ( 41 1601; trabalho de Martin do Barco Centenera. Durante a conquista, havia o mito de minas de
prata no território e de fato que eles foram encontrados, mas mais a norte, em Potosi. De igual forma, o nome tornou-se
popular com o correr dos anos, até que em 1860 é usado oficialmente.

argentino
1o_ Gentilicio e em relação à República Argentina. 2o_ Argénteo, relativo ou com características semelhantes ao metal
prateado, brilhante e claro. Do latim argentum, i ( "prata").

argento
Tão depreciativamente chamada a Argentina ou em conta para a Argentina.

argentofobia
Medo ou rejeição para os argentinos ou o Argentina. Sem diminuir a contribuição de FEDE, esclarecida que os nomes
das fobias são construídos com base no grego clássico, então a fobia de prata seria " argirofobia " ( 945; 961; 947;
965; 961; 959; 9> argyros, " 34 prata; 966; 959; 946; 959; 9> fovos, medo de " " 41.; Ver Argento.

argeologo
argeologo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "argeologo" no sentido de:<br>Eles existem na história,
nem na religião católica e personagens da mitologia clássica, chamadas Argeus. Um argeologo poderia ser que
envolvidos no estudo de qualquer um deles.

argos
nome de _ 1 ° de vários personagens da mitologia grega; a origem de algumas definições anteriores é Panotes de
Argos (de olhos brilhantes) que era o guarda gigante de cem olhos, executado por Hermes; Hera preservados seus
olhos na cauda do pavão; a origem do cão é que morreu depois de fielmente, à espera do regresso de Ulisses. 2º _
uma espécie de aves galliformes. 3º _ nome de vários lugares geográficos, principalmente de cidades. 4 _ sigla de
Advanced Research e o satélite de observação Global, um satélite de vigilância dos Estados Unidos.

arguendera
Acho que sei onde está o erro: Veja Argüendero, Argüende, discuta.

arguia
Pode ser um erro por arguina , verbos /argéía ( argir), sufixo -arquía , guia da Argentina , . . .

arguina
Na realidade, esta palavra é usada quase exclusivamente em plural (arguines ou arguines) uma vez que é um nome
muito antigo para suportes que foram montados em cavalos ou mulas e servidos para pendurar jarros ou barris com
líquido em ambos os lados. Veja também albarda , cacastle .

arguyò
Embora o inquérito tem um acento grave, deve-se uma voz do verbo argumentar.

arhuaco
Indígenas da Sierra Nevada de Santa Marta (Colômbia). Também chamado bintukua ou ika.

ariano
O signo astrológico de Áries.

arides
Provavelmente é um erro para a aridez. Embora também poderia ser algum erro por inflexões dos verbos maridar,
ninho, aricar, gridar,

arikara
Tribo da América do Norte, ainda vive em reservas.

ario
A respeito de um povo indo-europeu da Ásia, que é suposto para preencher grande parte da Europa. Há uma teoria
com muito pouca Fundação, mas apoiada por filosofias de supremacista como no nazismo, que revertem a migração
do norte da Europa para o leste, colocando a raça germânica como a origem da civilização e apaziguando o nome de
arianos. Esta palavra vem de sânscrito e significa "nobre", embora provavelmente em suas origens era a maneira de
chamar estrangeiros. Alguns grupos místicos e ocultistas chamam qualquer membro da espécie humana Ariana.

aritmofobia
Medo ou rejeição da matemática e números em geral. 945 grego; 961; 953; 952; 956; 959; 9> (arithmós, "número")
e 966; 959; 946; 959; 9> (fovos; medo).

arlequinescos
Plural de arlequinesco, sobre o Arlequim.

armatrostes
Acho que são armatostes.

armigazo
É um nome medieval para o "escudeiro", ou que se apresenta com todas as suas armas. Ele veio consultar porque é
sinônimo de gaita, que é uma palavra mais poética, mas correta. Também pensei que poderia ser um sucesso com um
emulador armiga, mas não, não é.

armoles
Forma pronominal para o segundo (como 'você' ) e terceiro (como 'he/she') pessoas em singular do modo indicativo
preterite perfeito para o braço verbo. Ver verbos/braço .

aroba
Não existe em espanhol. Não é uma arroba (que também soletrado arova), nem árabe, nem araba, aruba, nem árabe,
nem arabah. . .

aromáticas
Plural feminino de aromático. .

arqueadas
Feminino plural de arqueado.

arquetipos decoyín

Eu não digo isso por ' arquétipo ', mas há palavras que estão mais perto do discurso psicótico do que a garketing. E
gole, 128169; O arquétipo de DeCoYIn é ESPAM.

arrabal
Subúrbio, favela da cidade. Do árabe de 1575; 1604; 1585; 1576; 1590; (o rabad "o subúrbio"). Em espanhol
arcaico, foi escrito "raval" ou "alraval".

arrastrado
1o_ Como adjetivo é algo levado para o ancinho, puxado mais do que empurrado, arranhando o chão. 2o_ A partir da
definição acima, é usado figurativamente para o que se move puxado pela tração, especialmente se ele rola no chão,
para o qual se move como resultado de um impulso externo, ou para alguém que está em uma condição vulnerável,
que se humilha ou se comporta como um animal rastejante. 2o_ particípio passado do verbo drag .

arrebato genial
Ela pode variar de uma epifania brilhante para um roubo à etapa bem planejada. Vê o ajuste, ótimo.

arrebolados
Plural de " 34 incandescente;. Cor avermelhada como o céu ao pôr do sol pelo reflexo do sol nas nuvens. Ver o brilho
de " "

arrecharse
Tornar-se um; no sentido da raiva ou ficando excitado sexualmente. Consulte: Arrechar.

arroba
Na idade média, peso de unidade (1/4 de quintal; 11, 5 kg); em 1971, Ray Tomlinson usou o símbolo "@" como "at"
(em inglês "no") para separar o nome de usuário do servidor de email. Do árabe 1575; 1604; 1585; 1576; 1593;
(ar-rub, o rubac; "o bairro") com alguma coisa com o anúncio do latim ("para" ou "envelope").

arroba simbolo
Veja arroba, símbolo.

arroba símbolo
Símbolo de arroba é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como sendo o seu significado: Veja: arroba.

arrojábanse
Forma pronominal do segundo (como 'você') e terceiro (como 'eles/eles' ) pessoas em modo indicativo imperfeito plural
para o verbo arrojar . Veja verbos/jogados.

arrostrado
Particípio passado do urso verbo. Com um gesto no rosto. Veja agestar.

arrostrar
Coloque o rosto, cara a cara, também está jogando na cara, mas mais no sentido figurado.

arroyito
1o_ Fluxo Diminutivo . 2o_ Arroyito é uma cidade da Argentina, localizada na província de Córdoba.

arsometría
Sexo anal, em princípio entre os machos. É um nome irônico que é melhor compreendido desde sua etimologia grega,
onde 945; 961; 963; 951; 957; (arsen ) significa "viril, masculino" e 956; 951; 964; 961; 945; (metra) é "matriz,
útero", seria "tomar um macho como se fosse um sexo feminino".

art deco
Erro do art déco francês.

art decó
Seria a pronúncia do art déco francês.

arte
Método ou recurso para a representação de uma idéia real ou objeto de acordo com um critério plástico ou estético.
Também se aplica a atividades técnicas, para a capacidade de realizar um trabalho.

artes pláticas
Maneira original para chamar o discurso ou debate. 3 P ( Certamente Rosmary queria colocar " plástico artes " )

artificiosas
Plural fêmea do artifício.

artimaña
Armadilha engenhosa, Martingale. Arte matinal.

artimañas
Plural de ardil.

artífice
1o_ Artista, que faz um trabalho. Do latim artifex, ficis com o mesmo significado. 2o_ Pelo exposto, autor de qualquer
fato.

artíficie
Erro de arteie ou arteificie ( artifício ).

artro
É grego, e é usado como parte de vozes técnicas relacionadas com articulações em membros animais e humanos.
Vem de 945; 961; 952; 961; 959; 957; (arthron "articulação" ) .

aruhaco
Deve ser um erro por arhuaco, embora pareça muito com essa soletração.

arutan
Parece-me que é um erro do arutam, embora possa ser outra ortografia e que não tem o sotaque.

as
Aquele nos dados, nos dominós, nas cartas; Em alguns decks é representado pelo ' a ' e em alguns jogos vale mais do
que a carta mais alta (geralmente o rei). É o nome de uma antiga moeda de cobre romana que foi usada como uma
unidade para o valor de outras moedas. A origem é Latina: como, Assis ("unidade, um"). Também é chamado como
cada um dos principais deuses nórdicos, e certamente de lá usar para nomear o melhor e mais proeminente em seu
campo. Dos óss germânicos ("Deus"). Veja também Jack, Horse, Joker, Sena, Æsir.

asap
Um acrônimo para o mais rápido possível ("o mais rapidamente possível" . Embora não seja de origem espanhola, é
usado para mensagens em espanhol porque se tornou uma palavra internacional.

asaz
"Asaz" é uma palavra quase em desuso, ainda vista na poesia e na literatura. Significa "algo, não muito, o suficiente".
Ele vem até nós a partir do assatz occitano, que é uma variação de latim ad satis ("para saciedade").

ascensión
1st_ é a ação para subir, para subir. Formado pelo prefixo Latin ad_ ("a, para") scandere ("escalar"). Veja a ascensão.
2nd _ capitalizados, é a ascensão de Jesus ao céu. 3o _ pelo acima, ele é usado como seu próprio nome entre os
cristãos, geralmente para as mulheres.

ascepcion
Erro por significado, ascensão, afirmação, exceção,

asco
Sentindo-se enojado; algo nojento. Veja também o sufixo inglês-SCO.

aseadísimo
Superlativo de assar.

asegurate
Forma pronominal para o segundo (como 'vos' ) pessoa singular do imperativo para o verbo garantir . Veja
verbos/seguros.

asepticismo
Relativo para a assepsia [/a], atitude para remover podre, para evitar a infecção. Vem do grego 945; (, não) 963; 951;
9< 969; (septo, pudro) e o sufixo _ismo. Consulte a assepsia.

asertado o acertado
Veja sucesso, bem sucedido, assertivo, assertivo.

asesino o forajido

Consulte [assassino e pistoleiro.

asetu signifiado
Ver Basco/asetu, que significa .

asexuales
Plural de assexuado .

asi como
Veja assim, como.

asistencia
1st_ ato de comparecimento, se presente. 2nd _ o grupo de pessoas que frequentam um lugar. 3o _ ajuda ou apoio,
em princípio de um grupo humano, embora hoje o conceito é estendido para animais ou máquinas.

asistentes
Assistente plural.

askatuta en vasco
Seria precisamente, para ser perguntado no dicionário Basco por Basco/askatuta. O que é lamentável é que eles já
consultaram neste por askatuta; Mas, claro, quem vai procurar uma palavra de Basco em espanhol? Tenho certeza que
eles nem sequer imaginar e preferiu perguntar ruim 128530; .

asnito
Burro diminutivo.

aspa
1· Cruz de San Andrés, em forma de equis: " 9587; 34.; 2 · Cada um dos braços do moinho de vento.

aspaviento
"Faça uma bolha" significa que alguém está exagerando em uma situação, porque quando exagerados eles geralmente
movem os braços como as lâminas de um moinho de vento. Também é usado no plural com o mesmo significado.
Veja aspa, sinuoso, sinuoso.

asta punta
Veja chifre, ponta.

asterisco
Gráfico de sinal ( * ) É usado como uma chamada para o pé. Seu nome provém do grego 945; 963; 964; 949; 961;
953; 963; 954; 959; 9> ( asterískos, estrellita " " 41.;

astiba
Deformação de estiva a palavra.

astio
Não é espanhol, e não há dicionário italiano para contar, o que significa "rencor". Pode ser um erro por hastío, verão,
ostia, anfitrião

astrape
Forma quase poética de chamar o brilho ou flash. Origina em grego 945; 963; 964; 961; 945; 9< 951; (astrapé
"Flash, Repaint"). É também o nome da deusa relâmpago. Veja Bronte.

astura
Nome de vários sítios geográficos, como uma ilha ao largo da costa italiana que hoje se chama torre de Astura; ou o
nome local do Principado das Astúrias; ou o antigo nome do Rio Esla na Espanha. É uma voz de origem celta que
significa "rio". Também pode ser spam.

atalares
Segundo (como 'você' / 'vos' ) pessoa em singular do futuro imperfeito do modo subjuntivo, para o verbo atalar.
Verbos/atalares .

atalaya
1st_ Torre de Vigia, não muito alto, mas o suficiente para cobrir o campo, deserto ou mar de uma costa. 2o_ Segundo
(como 'você' ) e terceiro (como 'ele/ela' ) pessoas em modo indicativo presente singular, e segundo (como 'você' )
pessoa em imperativo singular para o verbo atalayar . Veja verbos/atalaya.

atañer
É um verbo intransitivo com uma conjugação muito limitada, é usado como sinônimo de cumbering.

atañir
Deve ser um erro pelo verbo muito limitado para pertencer.

atascarse
Geleia de forma verbo pronominal.

atencion al cliente
Veja atenção (para participar), cliente (receptor de um bem ou serviço ).

atenciones
Plural de atenção.

aterrizar
É "descer à superfície, pousar qualquer um que tenha estado no ar". Há uma confusão para acreditar que é apenas
descendo para a Terra (planeta), mas é pela terra (terra). Figurativamente é recuperar lucidez ou sanidade, sair de um
sonho.

atirisiado
Um erro de jogada. Veja amarração, arremesso, tirânica, icterícia.

atomo y molecula
Veja átomo, molécula.

atorranta
Lunfardo é espirituoso, mulher de moral repreensível que encontra-se com qualquer pessoa em qualquer parte ( de
associação lá com o 39 masculino; atorrante '' 41.; Ver: Atorrante.

atorrante
Vague, mendigo, que passa a dormir em qualquer lugar, alguém astuto para sobreviver. A origem é muito discutido;
Embora a etimologia proposta pelo ARTAPALO é interessante, na variante lunfardo deve ter diferentes quando eles
apareceram ( de mid-19th século ). Eu vou ignorar o mais popular, com os tubos de Torrant empresa, porque não
encontramos documentação sobre a existência dessa marca. Talvez vem a 39 espanhol; torrar '' que é associado com
calor, brindar e sono ou apatia causando no verão. O povo humilde, que vivia nas ruas de Buenos Aires, usado para
fazer moedas trabalhando sobre a torraderos de café, mexendo o brinde grãos uniformemente, mas eles tendem a
deixar a tarefa para dormir por algum tempo e que associado com atorrantes voz 39 '' implorando atorradores de café
que gasto dormindo em vez de trabalhar.

atraco
1st_ roubo, assalto à aldeia. 2o_ pessoa Primera (como 'Eu' ) em singular do presente modo indicativo para o verbo
betrat . Veja verbos/assaltos.

atractor
Atrai, se junta, arrasta. Vem do latim adtractum ( "atraído" . Veja trator, sheist.

atractriz
Força atraindo. Tem uso em física (ciência) e deve ser esclarecido que é uma forma feminina de atrator, embora tenha
seu próprio significado. Tirada do latim attractio, onis. ( "encolhimento, juntando" ) o sufixo -trix , tricis (treinadora
feminina) .

atraer convocar
Veja atrair, convocar.

atrápela
Forma pronominal para o segundo (como ' você ') e terceiro (como "ele/ela") singular imperativo pessoas para o verbo
catch. Ver verbos/ATRAP.

atrial
Cavidade interna em invertebrados, especialmente nas esponjas, que está aberta ao exterior. Do átrio latino ("Bare,
Homeless Place").

atrila
Tendo em conta que o atril verbo soa mais como idioleto do que com neologismo, não deve ser uma de suas
inflections; Estou mais inclinado a ter um erro para a cavidade atrial ou o atrial inglês para o átrio.

atrincherado atrincherada

Veja entrincheirado.

atropomorfo
Tem a forma de algo ainda 1285( . Deve ser um erro antropomórfico.

atropos
Atropos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Atropos", sendo o seu significado: no grego 913; 964; 961;
959; 9< 959; 9> (Atropos, "imóveis"), foi segundo a mitologia, dentre as Moiras, ou destinos, que cortou o fio da vida
com sua tesoura.

atte
Pena que não temos um dicionário italiano, porque a menos que seja um acrônimo para alguma coisa, isso não é
espanhol. Certamente é um erro para "atte". Veja atte.

atte.
Atte. ' é a abreviatura de sinceramente, uma fórmula de cortesia para a celebração de uma carta (geralmente
comercial) antes de assinar.

atufada
1st_ adjetivo feminino atufado . 2o_ forma feminina do participle do verbo atufar . Veja tufo, fogão.

atún de vientre listado
Veja skipjack .

au-dessus de la mêlée
É francês, e pode ser traduzido como "sobre batalha", "acima da batalha". Embora este não seja um dicionário
franco-espanhol.

auges
Boom plural.

augusto
1o_ Nome do macho de origem latina, vem de augustus ("o grande" ) . 2o_ Diz-se de alguém importante, digno,
consagrado; ou que pelo menos ele tem essa atitude.

aundar
Esperemos que será um localismo de um dos seguintes verbos: para aprofundar, para abundar, para andar, para
combinar, para acenar, Adunir, talvez para encontrar,

aura
1º_ Gênero de aves. Veja urubú . 2º_ Na linguagem poética é uma brisa. Tem uma origem grega remota na palavra
945; 949; 953; 957; ( áein "blow" ) . . 3º_ Por uma certa relação com a anterior, é um suposto halito sobrenatural que
envolve seres vivos e toma suas formas. Diz-se especialmente do halo ou brilho que emana dos seres divinos. 4º_
Pelo acima, é usado na medicina para nomear um fenômeno pelo qual uma pessoa com um membro amputado pode

"senti-lo" como se ainda o tivesse (como se um halo do membro capaz de gerar sensações) fosse mantido. Também é
chamada de aura ao brilho ou qualquer sensação anterior que perceba um paciente de epilepsia antes de sofrer uma
crise. 5º_ Campera maneira de dizer "agora".

aura senorial
Ver aura , sensorial (sensível), imponente (nobre ).

auras
Plural de aura.

auriazul
1st_ Azul e dourado ou amarelo. Veja dourado ("ouro"). 2nd_ Pelo anterior, é assim chamado para aquele que tem
essas cores em seu escudo ou distintivo. 3rd_ tem uma aura azul.

auriculoventricular
Para o coração, é o parente de seu átrio e ventrículo.

aurinegro
As cores preta e dourada ("ouro, dourado", também podem ser "amarelas"). É o nome pelo qual o torcedor ou equipe
esportiva que tem essas cores em seu escudo é conhecido.

autarquía
Condição de que um grupo é regido ou próprio, controlado de forma independente, sem intervenção externa. Pode vir
de 945 o grego; 965; 964; 945; 961; 967; 953; 945; autarxia, 34, ( poder absoluto, autodomínio, " ) ou 945; 965;
964; 945; 961; 954; 949; 953; 945; ( autárkeia, " 34 auto-suficiência; ) em ambos os casos, ele contém a 945;
965; 964; 959; 9> ( carros, " sozinho, " ) , mas um caso viria de 945; 961; 967; 959; 9> ( arxos, chefe de " " ) e o
outro de 945; 961; 954; 949; 969; ( arkeo, " sou suficiente " 41.;

autito
Se não é um diminutivo de carro (veículo), é uma confusão com autillo (pássaro ).

auto
O prefixo grego auto, 945; 965; 964; 959; 9> (carros "por si mesmo"), é um componente de muitas palavras em
espanhol, e acabou sendo um automóvel, automático, e outros apócope que são finalmente interpretados por contexto.

auto elogioso
Na verdade, o prefixo automático não é escrito separadamente, por isso deve ser auto-louvável.

auto perfeccion
Veja o carro, perfeição.

auto-retráctil
Erro por ' auto-retracting ', que seria construído corretamente, mas ainda é um neologismo não incorporado pela RAE,
além de redundância na maioria dos casos, porque se algo "retraí" é com seu próprio mecanismo.

auto-toma
Ou são duas palavras juntas, ou é um erro de autotoma. Ver auto- , auto, take , verbos /take .

autoantónimo
É uma maneira mais fácil de chamar o resultado da enantiosemia, quando uma palavra começa a ser usada com seu
significado oposto e se torna seu próprio anonimato.

autoaplauso
São os aplausos que você dá a si mesmo. Quase nunca seria usado em um sentido literal, é sim uma maneira de
elogiar a si mesmo para se promover, para fazer-se notar. Ver autobombo .

autobomba
Veículo usado pelos bombeiros com um tanque de água e uma bomba para impulsioná-lo, que normalmente é usado
para apagar um incêndio. Para alguma confusão, veja carro-bomba, autobombo.

autocensurar
É fazer uma censura própria, sem submeter o ato a uma instância superior. Pode ser um mecanismo psicológico de
repressão ou um remédio para evitar sanções ou proibições subsequentes de um trabalho. Consiste no prefixo auto
("por si mesmo" ) o verbo censor ("julgar se for adequado" ).

autocensurarse
Forma pronominal do verbo autocensura. Ver censura.

autoconclusivo
Diz-se o que tem sua conclusão ou fim em si mesmo. Às vezes é usado como um auto-concling, onde o que está em si
são os dados para uma dedução. Veja auto-prefixo, concluindo.

autocorrector
Ele se corrige.

autoctofobia
É outra forma de chamar a endofobia, talvez etipologicamente mais apertada, embora nenhuma seja uma fobia real,
mas uma "rejeição do próprio país ou de sua cultura". Tem origem grega em 945; 965; 964; 959; 9> ( "mesmo"
autoós) 967; 952; 969; 957; ( cthón "terra" ) 966; 959; 946; 959; 9> ( fovos "medo").

autodecir
Se não é spam de alguém nas mídias sociais, pode ser uma invenção para "falar sozinho"; Não existe, mas é
entendido. Veja o carro, digamos.

autoelogio
É um elogio ou uma bajulação para si mesmo.

autoetnografía
É um gênero literário subjetivo (como livros de viagem) feito com perspectiva etnográfica. Não tem valor científico,

justamente porque não é objetivo e a opinião pessoal da ciência pouco se importa. Ver auto-, ethnografia.

autoexpulsión
Diz de algo ou alguém quando ele se expulsa ou por seus próprios meios. Você pode usar diferentes métodos,
dependendo da circunstância. Veja também auto-propulsionado .

autofagia celular
Veja Autophagy, celular, autophagus, pilha.

autofotografiar
Pode ser interpretada como a contração de "fotografar automaticamente" ou como a ação de "fotografar por si mesmo,
ou por si mesmo". Ver auto, fotografia.

autofotografiarse
Forma pronominal do verbo autofotógrafo. Veja selfie.

autohomenaje
É um tributo a si mesmo. Veja auto-prefixo, homenagem. Veja auto-atributo .

autoparodia
Ele faz paródias a si mesmo. Veja auto- , paródia, paródia.

autoreconocimiento
Erro de auto-reconhecimento .

autoreferente
Erro pela consciência. Consulte referential.

autoregulación
Erro de autorregulação.

autorizadas
1o_ plural feminino do adjetivo autorizado. 2o_ forma feminina plural do participle do verbo autorizar .

autorreferencia
Diz-se que há uma autoreferência quando algo cria um retorno a si mesmo, em sua definição, em algumas de suas
interpretações ou em seu discurso. É uma voz formada pelo grego 945; 965; 964; 959; 9> (carros "para si mesmo")
o saída latim ("Take Back").

autorreferencial
Qualidade da autoreferência, um fato que se refere ou se refere a si mesmo ou a sua circunstância.

autorreferente
Que se refere ou se refere a si mesmo ou a sua circunstância.

autorreflexivo, va
A verdade de que o auto-reflexivo não é incorporado ao dicionário inglês, mas é usado em psicologia ou meditação
filosófica; não em óptica. E va pode ter vários significados.

autorregulación
É o regulamento que é feito sem a ajuda de um agente externo. O termo aplica-se a ambos os seres vivos que podem,
p. E.g. , regular a temperatura do corpo por si só, como a tecnologia com sensores que lhe permite recalibrar
automaticamente.

autotraducirse
Formulário pronominal para o verbo auto-traduzir .

autotributo
Diz-se de algum tipo de homenagem que é feita a si mesmo. Veja self-home .

autófago
Processo pelo qual as partes já inútil de uma célula são encapsuladas e recicladas em vez de excretada. Do x3B1
grego; x3C5; x3C4; x3BF; x3C2; x3C6 (carros, "por si só"); x3B1; x3B3; x3B5; x3B9; x3BD; (fagein, "para
comer"). Ver autofagia, autocanibalismo.

av
Pode ser muitas coisas, como um erro da Av. , uma forma de abreviatura "Áudio / Vídeo", ou "atrioventricular", também
uma variante espanhola do ab mês antigo. Para o caso do décimo primeiro mês hebraico atual, esta soletração com 'v'
é mais comum, e Av vem de Akkadian 1488; 1464; 1489; ( abu "recos") .

av.
Av. É a abreviação para a avenida. Veja o blvr . .

ave, caesar, morituri te salutant
" Ave, César, aqueles que morrem saudará ". Uma frase atribuída aos gladiadores romanos, que cumprimentou César
antes da partida. Embora a saudação original era " Ave Imperator, morituri te salutant! " ( " granizo, imperador,...! " )
desde de acordo com o historiador Suetonius foi dirigido para Claudio durante uma naumaquia ( 41 naval combater
simulação; e nem eram gladiadores, mas criminosos ou prisioneiros de guerra, que foram forçados a lutar dentro do
lago artificial.

avecindarse
Forma pronominal do verbo avecindar.

avenida
1 _ rápido aumento no fluxo de um curso de água, cuja corrente varre tudo em seu caminho. _ 2ª via de circulação com
aquela rua mais pistas. 3º _ avenido feminino; Ver avenir.

aventábanse
Forma pronominal para o segundo (como 'você') e terceiro (como 'eles/eles') pessoas no plural do tempo passado
imperfeito do modo indicativo para o verbo para o ventilador . Ver verbos/aventaban .

avernícola
Uma maneira um tanto poética e escrática para "o habitante do inferno"; formado por averno o sufixo -cola . Por algum
erro, veja Tyrannochthonius avernicola (pseudoescorpion).

averno
Na mitologia é o lugar onde as almas dos mortos vão, que é subterrâneo e é por isso que algumas religiões
associaram-lo com o inferno. Como é um lugar escuro e escuro, não há pássaros cantando, e os gregos o chamaram
de 945; 959; 961; 957; 953; 9> (a ornis "sem pássaros") que os romanos interpretaram como ab ornis e, portanto, o
anuário Avernus.

avestruz
Grande pássaro africano. Seu nome vem do grego e passou por uma transformação significativa, uma vez que era
originalmente um 963; 964; 961; 959; 965; 952; 959; 954; 945; 956; 951; 955; 959; 9> (struthiokamelos),
formado por 963; 964; 961; 959; 965; 952; 953; 959; ("pássaros, Pardal" struthio) 954; 945; 956; 951; 955; 959;
962 (kamelos "camelo") "pássaro grande como um camelo". Os romanos não levou o camelo e reduziram a palavra
struthio, Onis, que terminou com o espanhol como estruz ou sua tautologia 'Dr estruz'. Ver os Rhea.

avilación
Se não for um erro por aviação ou cavilação, pode significar "vilificação"; embora não seja usado, especialmente
porque o verbo avilar já é muito antigo. Veja vil, envilecer.

avistaje
Assistindo. Geralmente é usado quando você pode vê-lo ou olhar para encontrar animais ( aves, cetáceos, ) ou grupos
de inimigos possíveis ( 41 navios de guerra; Ver o ponto.

avivato
Playboy de profissional, pessoa que se aproveita da ingenuidade ou boa-fé para obter benefícios. Nome vem do
personagem de desenhos animados criado em 1946 pelo cartunista argentino Palácio de linho e que vieram a ter sua
própria revista onde mostrou com algo de humor suas diferentes maneiras de enganar e enganar incautos.

avorasar
Provavelmente é um erro pedir desculpas.

avunculicidio
É o assassinato de um cara. De latim avunculus , i ("tio mãe" ) -cidio .

axionado
Independentemente de ser um erro desencadeado, como john sugere, ou um espião de sabão, como diz Danilo
Enrique Noreña Benitez, também pode ser um adjetivo para algo que tem as características de um axion. Como esta é
uma partícula teórica que explicaria apenas o comportamento assimétrico dentro da física quântica, é possível que em
algum texto eles tenham usado um neologismo como "axioned" para justificar diferenças de carga, paridade ou
simetria. . . que não deveria existir.

ay dios!
Exclamação a que falta uma abertura de admiração e uma vírgula. ( Por razões operacionais, devemos pedir
desculpas pela falta de letras maiúsculas. )

ayacaste
Vem de Nahuatl ayacaxtli (instrumento musical). 1o_ É o nome de um tambor pequeno, de um instrumento musical
semelhante a um chocalho, de um tipo de maraca ou chocalho, e do crótalo que fazem algumas cobras tocarem na
cauda. 2nd_ Planta do gênero Crescentia e sua fruta que se assemelha a uma abóbora. Também a planta Leucaena
Leucocephala .

ayacaxtli
Não é espanhol, mas nahuatl. A versão em espanhol seria ayacaste (instrumento musical, planta, crótalo). Veja
ayakasstli.

ayiornarse
Veja também ayornar, ayornarse .

ayornar
Lunfa versão do aggiornare italiano ("catch up") é usado mais como um pronominal (p. E.g. yornarse).

ayornarnos
Forma pronominal para o verbo ayornar .

ayornarse
34 outra; aggiornare " atualização de ( ). Transporte ou ayiornarse é " " atualizado.

ayudada
1 feminino do adjetivo ajudou. 2ª forma feminina do particípio da ajuda do verbo.

ayurveda
É outra variante da pseudomedicina, baseada no conhecimento (como muito novo) do século II d.D. C. Embora na
Índia eles continuassem a ser usados e aperfeiçoados, o fato de ter uma origem como pseudociência alardeando
influências cósmicas e semelhanças entre elementos equivalentes a alquímicos com humores corporais, torna-a
considerada no Ocidente uma terapia alternativa, com tudo o que este rótulo significa. Algumas de suas preparações à
base de plantas podem ter efeitos benéficos na saúde, mas não foram estudadas cientificamente e devem ser
distinguidas de outros de seus mejunjes que são tóxicos para os seres humanos. A origem do nome é sânscrito, onde
2310; 2351; 2369; 2352; 2381; 2357; 2375; 2342; ( aiurvedá ) significa "conhecimento sobre a vida". Veja
pseudoterapia.

azadas
Enxada plural .

azar
1st_ Chance, que é imprevisível. 2nd_ Sorte, em algum momento só o ruim, mas hoje é interpretado como o evento
que não conseguimos controlar. Tem origem árabe onde 1575; 1604; 1586; 1607; 1585; (az-zahr "flor") era uma

marca em forma de flor que foi feita em um lado da taba (dada primitiva para jogar) e foi a cara vencedora ou
perdedora, como o caso pode ser. Veja a flor de laranjeira aleatória.

azogue
Antigo nome do mercúrio do elemento químico ou substâncias elementares. Ver: mercúrio. Ver: Hydrargyrum.

azor
1o_ O commonzor (Accipiter gentilis) é uma ave de rapina que habita o hemisfério norte e é usada na falcoaria. 2o_ na
Espanha é uma maneira muito antiga de chamar um muro. Vem do árabe 1575; 1604; 1587; 1608; 1585; (al-suur "o
muro") que permaneceu no árabe hispânico como assur.

azorado
1o_ Adjetivo para "assustado, assustado", que também é usado como uma forma exagerada de "surpresa". Veja azor.
2o_ Particípio passado do verbo azorar .

azores
1 ° _ plural de azor. 2º _ arquipélago Português oficialmente conhecido como a região autónoma dos Açores no
Oceano Atlântico. Seu nome provém da cor azul característica (azul) do urzelas de líquenes que abundam em suas
costas.

aztequista
1st_ Estudioso da língua e cultura de náuplos. Asteca (povo norte-americano). Veja o Nahuatlismo. 2nd_ indigenista,
geralmente ultranacionalista de seu povo, que no México e no Texas defendem os interesses dos povos aborígenes.
Veja também o etnocacerismo.

azucarados
1st_ Plural do adjetivo açucarado . 2o_ Participle do açúcar verbo .

azulejo
Pequeno pedaço de paredes decorativos revestimento em cerâmica vitrificada. Do árabe 1575; 1604; 1586; 1604;
1610; 1580; (az zulay, "o Cotto, polido de pedra").

azuza
Inflexão de alimentação de combustível do verbo.

azzurra
Ela é italiana, uma azzurro feminina ( "azul"). Pode ser relacionado com a camisa do futebol italiano, ou inchado, ou
squadra, pela cor azul que a identifica.

ábaco pitagórico
É um nome raro para a tabela pitórica, embora possa ser específico para uma versão com alfinetes ou espaços
reservados para auxiliar nos cálculos.

ácaro rojo

1st_ Um dos nomes vulgares para o aanid parasita Tetranychus urticae. Também chamada de aranha vermelha,
porque ela tece um pano que serve como proteção. Alimenta-se de quase qualquer planta e é uma praga de cítricos.
2nd_ Um dos nomes vulgares para o arácnid Dermanyssus gallinae . Alimenta-se de sangue e pode parasitar animais
reprodutores, animais domésticos e humanos. É um transmissor de doenças infecciosas.

ágata
Pedra de quartzo, com faixas de cores diferentes, dependendo do tipo da Caledônia, que formam. O nome provém do
antigo Rio Achates, na Sicília.

álex
Alex é um nome masculino que significa "protetor". Vem do grego 913; 955; 949; 958; 953; 959; 9> ("proteger"
aleixos).

ánfora
Recipiente mais alto do que largo, geralmente para o transporte de líquidos, com a característica de ter duas alças.
Vem-nos do latim e é dado forma pelos dois ("dois de dois, ambos") feros ("carregue, carregue") ), embora sejam vozes
que tomou do grego onde 945 existiram; 956; 966; 959; 961; 949; 965; 9> (amforeus "amphora, com ambas as
alças" ).

ánforas
Plural de ânforas.

ángel
Do latim Angelus, que o leva do grego 945; 947; 947; 949; 955; 959; 9> PR. "Herald, Messenger") etc. 1 o
substantivo para nomear um ser espiritual típico de algumas religiões, que é geralmente protetor dos seres humanos e
Mensageiro de Deus; é o nome da última hierarquia dos corais angelicos cristãos. Tem suas origens em religiões
Iranian e em seu antecedente no Daimon grego (especial o alado). Veja o demônio. 2o _ como um adjetivo qualifica
algo ou alguém com qualidades angelical. 3o _ ele também é usado como um nome próprio masculino ou feminino.

ángeles
1st_ plural de anjo. 2nd_ componente próprio nome para cidades e cidades (p. E.g. Los Angeles), nomes das
pessoas (p. E.g. Maria dos anjos).

ánima
1st_ É a alma, espírito, energia vital. Para a maioria dos mitos e religiões é a imaterialidade que nos resta depois que
morremos, e pode ter destinos diversos. É por isso que também é uma maneira de chamar um fantasma. Ele vem
para nós do anima latino, que tirou do grego 945; 957; 949; 956; 959; 9> (vamos dizer "golpe"). 2o_ Esqueleto ou
parte interna que serve para dar rigidez a um elemento . 3rd_ buraco de canhão de artilharia ou qualquer arma de
fogo. 4th_ uma das horas de oração na Igreja Católica.

árbol de las pagodas
É um nome comum da árvore de styphnolobium japonicum.

árduo
Erro para árduo .

áureo
1º_ Em relação ao ouro, à sua cor amarela. 2º_ Em relação à aura ( "halo" .

æsir
Principais divindades do Panteão nórdico perto de Odin. É o plural dos óss germânicos (Deus), uma vez que é um
conjunto de deuses. Veja também Vanir, Jotun, custando um olho de cara.

b
1st_ Segunda letra do alfabeto latino, chamada "ser". 2nd_ 'B' é o símbolo da unidade de pressão sonora belio. 3rd_
'B' é o símbolo químico do boro. 4th_ 'B' é a nota musical se em nota em inglês. 5th_ 'B' é um grupo de vitaminas.
6th_ "B" representa fisicamente um campo magnético. 7th_ 'B' é o byte como uma unidade de armazenamento de
computador. 8o_ 'b' é a parte como uma unidade de informação binária. Veja também o plano b, lado b.

b negativo
Com certeza é para o grupo sanguíneo B e fator negativo do rhesus.

baba
Além das definições dadas, é outro nome comum dos crocodilus Caiman.

babeica
Parece ser um erro para a Babieca.

babieca
1st_ pessoa ingênua, boba, indolente. Parece vir de "Baba" ou "babear", talvez de "bobo" ou mesmo de "Babia", todos
com o sufixo "_ Eca". Veja estar em Babia. 2o _ na literatura é o nome do cavalo de Rodrigo Diaz de Vivar, em "El
cantar del Mio Cid"; e não há nenhuma referência no trabalho para a origem do nome, que pode ser uma variante do
Gentile de Babia, embora de acordo com a tradição veio de Cañizar de Amaya (ambos na atual comunidade autônoma
de Castela e Leão), ou uma homenagem ao cavalo de Guillaume d' O escala no "Chanson d' Antioche" chamado
Bauan, desde que em espanhol medieval sua pronúncia ' bausán ' era sinônimo de "Babieca, tolo".

bableta
Falante em excesso, que é em palavras e não faz nada. Onomatopeia, originou-se na abertura da " bla-bla-" (
conversa sobre 41 sem sentido;.

baby boom
A expressão inglesa baby boom refere-se ao aumento da taxa de natalidade que ocorreu principalmente nos EUA e na
Europa após a Segunda Guerra Mundial. Veja baby boomer, geração silenciosa, geração x.

baby boomer
Geração nascida após a segunda guerra mundial, quando houve um enorme aumento populacional. O nome refere-se
à "explosão de crianças" nascida até o final da década de 1950.

baby booomer
Humorado pelo baby boomer. Aqui vem por um erro de digitação na entrada sobre a geração x (que eu não vou
corrigir).

bacan
Bacan é escrito incorretamente e deve ser escrito como "cool", sendo o seu significado:<br>Lunfardo é uma pessoa rica
e respeitável por sua posição, que é uma boa vida. Receitas provenientes de 34 o genovês; baccan " é padrão, cabeça
da família.

bacata
Pode ser um erro de Bacatá, Bachata, barato, pacata (pacato),

bacatá
Antigo nome indígena do território onde hoje é a savana colombiana.

bacán
Pessoa rica e respeitável para sua posição. Que seja dada uma boa vida. O genovês baccan "(padrão, cabeça da
família").

bachicha
Então pejorativamente de " imigrante italiano " na América. Eu Prov de Baciccia hipocorístico Giambattista 40 nome;
em espanhol, Juan Bautista ) que era muito comum entre os genoveses e, portanto, entre os imigrantes da região.
Outra origem pode ser piemontês vacicia/o, usado como tolo " ".

bachtan
1st_ Divindade Pré-Islâmica semelhante a Vênus ou Afrodite, retratada como uma pedra coberta com a forma de uma
cabeça. Outra versão tinha um significado mais bíblico, já que para os árabes era a pedra onde Ismael nasceu, ou
talvez a pedra onde Abraão amarrou seu camelo antes do sacrifício abortado de Ismael. Também é chamado de
bachtan, embora seria mais um galismo. 2nd_ cidade mítica, mencionada em uma lenda egípcia do século V a.C. C. ,
possivelmente evocando Baktria (Ekbaktana).

bachtiano
Certamente é um erro de Bachian (" em relação a um músico da família Bach" ). Não é uma entrada que me pareceu
relevante e eu ia deixá-la ir, mas fiquei surpreso com a definição de John e muito mais que o robô de caça-boos do
dicionário encontrou esse texto; então eu procurei por ele. Para variar, está em um folheto comercial (mais espam free.
. . ! ), promovendo uma máquina de embalagem com um controle programável para o seu "sistema de processamento
em lote", que em inglês é conhecido como processamento em lote. Sip , por um erro do tradutor é definido como
100<bacht , e bachtiano será então uma interpretação consequente . adivinhar.

bacilador
Isso é dedicado ao bacillor.

bacile
Ver Bacillus, hesitando.

bagarto
Depreciativo " bagre " ou também a União das palavras bagre " " e " " de lagarto. Fala de uma pessoa feia. Consulte:
Bagayo.

bagayo
Para a gíria vem do italiano " bagaglio " ( Mala ou volume ) e usado como pacote " " embora o termo foi estendido para
qualificar uma pessoa desajeitada e sólida. Também para alguém feio ou trazendo essa antipatia companheiro ( pode
ser também um 34 depreciativos; bagre " que é '' 39 feio; ou uma dissimulação do adjetivo " bagarto " Parece anterior ).
Consulte: Bagallo. Ver: Bagarto.

baggy
Embora usado em espanhol para nomear algum tipo de roupa solta, é uma voz inglesa que pode ser interpretada como
"saco".

baharaque
Pronúncia ruim de Bahareque.

baica
Além do spam feito em outras definições, pode ser uma maneira familiar de se referir à bicicleta ou bicicleta, que
certamente é uma deformação da bicicleta inglesa (baik , inglês/bicicleta apocope). Veja taica ( ou "taycá" ) . É
também o nome de algumas cidades, como Baica no distrito de Salaj (Romênia).

bailar el agua a alguien
Assista a dança da água.

bailarle el agua a alguien
Veja alguém dançar a água, dançar água para alguém, e já que estamos, também dance a água de outra pessoa para
outra pessoa dançando a água na frente de outra pessoa.

bailongo
Lunfardo é uma maneira de dizer " " de dança no sentido da reunião de dança quase exclusivamente de tango e
milonga.

bajadas
1o_ plural feminino do adjetivo baixou. 2o_ forma feminina plural do participle do verbo baja .

bajar a la cremería
No lunfardo tem uma relação com casata, e também é outro eufemismo para cunilingus. Veja mineta.

bajar la caña
Em princípio, é uma alusão ao canyoning (para a contratação do recuo), mas na Argentina outras interpretações
aparecem. 1o_ acertar algo ou alguém, especialmente se for uma surra ou o golpe final. 2o_ Para o acima, punir ou
prejudicar muito e de uma só vez, mesmo que não seja fisicamente. De alguma forma, também se relaciona com o
seguinte significado. 3o_ Diz-se que quando um homem alcança uma conquista sexual, possivelmente porque a
bengala muitas vezes tinha um pique na ponta para picar o animal, e a partir daí a associação machista (embora as
mulheres também digam isso quando levam para a cama o homem que gostam).

bajar las persianas
Embora pode depender do contexto, a frase " desce o estore, " ( " abaixar a cortina " " reduzindo o santamaria " )

refere-se ao negócio ou local comercial que fechar suas portas definitivamente. As cortinas são cobertas de segurança
ou proteção que é cair sobre eles, vitrais ou vitrinas que dan para a rua.

bajararsela el seso
Ver shuffle, cérebro.

bajarse la cruda
Mexicanismo para "tirar a ressaca" depois de ter bebido em excesso.

bajo
1 o _ menor ou menor em uma escala. Em muitos casos é usado como um substantivo com um sentido específico, tal
como o baixo no instrumento da voz ou da corda, porque têm o mais baixo registo das freqüências. 2o _ que está
abaixo ou no final de uma seqüência ou série, é usado figurativamente para a corrente na foz de um rio ou para o fim
de um período histórico. 3o _ primeira pessoa singular do presente indicativo do verbo Baja.

bajo presiones
Veja embaixo, pressão.

bala
Lunfardo é gay " " 34 com modal atingidos ". A forma completa é " tragabala " porque era anteriormente chamado de
bala " " membro viril.

balanceada
1st_ Fêmea do adjetivo equilibrado. 2o_ forma feminina do participle do verbo balancear .

balanófago
Deve ficar claro que o balanofago não alimenta necessariamente bolotas como fruta, mas prefiro um tipo de crustáceo
chamado "mar de bolota". Embora em grego 946; 945; 955; 945; 957; 959; 9> ("barnacle") é o nome da fruta, o
espanhol vem como um cultismo ao nome de um gênero de animais, crustáceos e bolota (do árabe) para o vegetal.
Além disso, mamilo ou glande é sinônimo da glande, para que um balanofago também poderia ser que assiduamente
praticado sexo oral.

balconazi
Durante a pandemia COVID-19 muitas cidades estabeleceram uma quarentena preventiva e impediram a circulação
dos habitantes. No entanto, houve exceções para os casos de necessidade, que alguns vizinhos não aceitaram e,
portanto, foram às varandas para expressar sua insatisfação com os transeuntes sob a forma de ameaça, insulto,
espeto e métodos semelhantes. Por outro lado, aproveitaram a saída para a varanda para vigiar os outros vizinhos, e
denunciá-los se não cumpriam nenhum padrão, ou se não aplaudiam e cantavam o hino nacional às nove horas da
noite, por exemplo. A engenhosidade popular batizou esses espécimes urbanos de "balconazis", "intolerantes e
suposta sacada ultranacionalista". Veja nazista.

balconazis
Plural de balconazi.

baldados

Plural de baldado.

ballotage
Erro por cédula francesa (balotaje ) .

balota
1o _ terceira pessoa singular deste indicativo do verbo balotar. 2o_ Bolilla (branco ou preto) usado em alguns métodos
de votação. De ballotte francês (Balot "Balita"). No gráfico é representado por uma marca circular (9675; ou 9679;) a
um lado da opção escolhida, que é similar àquela usada no leste como 20024; 213< (Japonês Maru Yiru-Yi "círculo
marca"), 44277; 54364; (Coreano Gong-Pio "aviso"), ou 22280; 34399; (Chinês Chien-Jao "Circle Sign"), embora
estes tenham caráter exclusivamente afirmativo e seu negativo não está em preto ou preenchimento, mas a marca
100< , conhecido como 32624; (CJK, PR. Batsu "penalidade"). Veja verificado. 3o _ Black Marrubio, planta labiada
do gênero Ballota.

baltri
Também ' Baltrí ', é um dominicanismo do Bad trip inglês ("Bad trip"), que define uma má experiência, especialmente
com alucinógenos.

balurdo
Balordo italiano, significa tolo " ". Na gíria também é o tocomocho. Consulte: Tocomocho. Ver é caipira.

bambalina
Telas pintadas que se esconde em uma parte do cenário dos adereços ou atores ainda não entrar em cena. Uma
possível origem é a palavra " 34 Wade; ou " bambaleo " que é o rolamento dos acrobatas e descreve os atores
pendurados entrando o trabalho como deuses, anjos ou qualquer caráter sobrenatural, quem aproveita e fios são
cobertas por tecidos por trás das cenas.

bambini
Se não for spam; não é nem usado em espanhol. E não temos um dicionário italiano para contar, o que significa
"crianças, bebês".

bananero
Adjetivo para qualificar-se de maneira depreciativa a pessoas ou países da América do Sul. Se relaciona com a United
Fruit Company, empresa americana de capital explorada por plantações de frutas tropicais no Caribe, com as práticas
monopolistas influenciar governos, juízes e forças policiais para manter seu negócio. Hoje refere-se ao "país de
banana", "governo de banana", "cultura de banana", a partir de algo que funciona como um fantoche de um poder fora
seus interesses naturais, com desprezo para o Commons em troca de vantagens pessoais ou particulares, sem
educação ou interesse de progr Isso; Embora mais como mencionado acima, especificamente para a região
latino-americana.

banco frances
Eu não acho que é spam, não só porque é mal escrito, mas porque-pelo menos na Argentina-o banco francês não
existe mais. Ver banco, francês

banco intercontinental
Eu pensei que poderia ser um espião, mas depois do desfalque que foi enviado pelo BanInter na República Dominicana

eu não acho que qualquer instituição financeira quer colocar esse nome.

banco provincial
Veja banco, provincial.

bangaología
Não é uma ciência, nem é realmente um estudo; é um spam para um documentário do designer angolano Coréon Dú
de 2016.

bantú
Nome para identificar grande parte da população da África Central e Merdista, especialmente por sua língua. O plural é
Bantu. Veja Suajili.

bañarse
Formulário pronominal do banho do verbo.

baño de bosque
É o nome de uma terapia popular no Japão que consiste em reduzir o estresse e, assim, aumentar as defesas do corpo
visitando uma floresta. De acordo com alguns estudos o que ajuda a equilibrar nas pessoas são os fitocídios liberados
no ambiente pelas árvores e que são respirados durante a terapia. O nome japonês é 268> 26519; 28020; ( "banhos
florestais" ), composto por 268> 26519; ( yinhrin "floresta" ) 28020; ( yoku "banheiro, banheira" ). Veja o ecosex.

baño impracticable
Parece uma nota feita em um avião por um encanador para um arquiteto ruim; mas não, é como o anonimato de "que
encalhou".

baños de asiento
Bidê de higiene íntima.

baqueta
Haste ou vara, o italiano 40-bacchetta; baketa, faixa de " " ) você tirar isso do báculo de latim, eu ( cana-de-" " 41.;
Esta palavra é chamada Rod costumava para tocar o tambor ou a bateria como uma vara, bem como servir para limpar
o cano das armas de fogo. Outro significado é que dos '' batendo '' o exército está dando o soldado punido com fortes
elementos tais como o linha-dura.

baquetearse
Forma pronominal de baquetear. A definição de Danilo Enrique Noreña Benítez é uma forma figurativa de dizer
aprender a sucessos, da maneira mais difícil.

bar bad
Se não for um erro de dicionário, pode ser um erro de digitação por 'barbad' (barra de barras).

barajarsele el seso
Ver shuffle, cérebro.

barajársele el seso
Ver shuffle, cérebro.

baral
1st_ Baral é uma cidade do Paquistão localizada na província de Punjab. 2nd_ Outro nome do carneiro azul ou cabra
azul do Himalaia (Nepal, Tibete, China, Paquistão, Índia). Seu nome científico é Pseudois nayaur.

baral o varal
Veja baral, viril.

baranda
Lunfardo é odor " " , em princípio, de uma pessoa, mas se estende a qualquer cheiro desagradável. Na Wikipédia há
duas etimologias interessantes, o primeiro associado o termo corrimãos ou corrimões para o transporte público de
passageiros, que estão sujeitos o tejadilho do veículo e forçar para levantar os braços para agarrar Esta evidência
qualquer cheiro de axilas para a pessoa que está do lado. O segundo ( 41 mais credível; é o que vem da palavra
espanhola '' vaharada-'' Qual é a entrada de névoa, com seu odor.

baratijas
Plural de Trinket. Veja também barato.

barba de chivo
Veja barbas de cabra, também facada.

barbaridades
Plural de barbárie .

barbie mapache
Depois da descrição detalhada de João eu já pensei em ignorar essa pergunta sobre o farandulesque chusmerío
espanhol originado em meados da década de 2020, mas como Margarito Cazares Guerrero fez uma interpretação
interessante, eu aproveito e começo com mais dois. Não tenho certeza se as Bonecas do Mundo da Mattel incluem
uma versão Apache, mas há uma Barbie chilena com algum acessório sombrio (ou paródia?) Cultura mapuche; e o
qualificador de 'Barbie Mapuche' para uma bela mulher dessa etnia americana é bastante comum. Também é usado
como escárnio racista. Por outro lado, e fazendo um pequeno spam, há uma linha de pedregulhos infantis chamados
Apache, com alguns modelos inspirados no universo das bonecas Barbie.

barcazo
Aumento de barco. Veja barcaça.

barco
Grande navio que move-se sobre a água.

barcos normales ejemplo galeón
Mostrar o barco, normal, por exemplo, galeon,

bardear
Em lunfardo rioplatense é "fazer bardo". Quando você desnuda alguém é que você está recebendo uma vida livre e
publicamente complicado com bullying, escândalos, provocações; só por incomodá-lo. Quando não dirigido a uma
pessoa, é fazer algo ordenadamente, desordenada, desorganizado. Veja o bardo.

bardo
Em Buenos Aires lunfardo significa escândalo 34, " " " " exagerado folga prolongada de atitude ". Vem o vulgar italiano "
34 Bard; usado pelo desconforto " " ou transtorno " " quase sempre causada por incompetência ou falta de
consideração de alguém. Seria uma distorção de " balurdo " ele nomeia um tolo ou, por metonímia, o inconveniente que
isto provoca.

barideimofobia
Não sei se será realmente uma fobia ou parte de uma psicose : é o "medo de perder o favor divino". Era comum na
mitologia e literatura gregas que alguém muito afortunado (e mais se ele fizesse alguma pergunta sobre isso) acabou
com algum tipo de punição por não manter a remedida. Vem de 946; 945; 961; 965;- 948; 945; 953; 956; 969;
957; ( bary-daimon "perdendo o favor dos deuses") 966; 959; 946; 959; 9> ( "medo" fovos) . Veja hibris, sofrosina.

barista
Especialista na arte de fazer e servir café (infusão). Vem da palavra bar ("lugar de bebidas" ) o sufixo -ista ("comércio,
profissão").

barra diagonal
A má escolha barra " " ( desde não vinculando qualquer par de ângulos ) é o personagem '' / '' conhecido
simplesmente como " barra " e serve como um sinal de divisão aritmética ou fração, separação em partes de data,
breves definições ou significados. Há também a " la barra invertida " '' '' e a barra vertical " " '' | '' como sinais
matemáticos ou gráficas, bem como outros bares com aplicações decorativas ou específicos.

barrancón
É um barranco aumentado, e também o nome de alguns sítios geográficos. Por algum erro, veja também os quartéis.

barrani
Nesta entrada há algumas confusões com o uso lunfardo do 'barrani', certamente para interpretar mal as chamas em
tweets, ou artigos locais escritos para quem entende o contexto. Em princípio ,"barrani" ou "barani" é tirado do turco, é
usado como "negro", mas para a raça, porque em árabe é "estrangeiro, imigrante" e árabes na África considerados
estrangeiros (como Albarraní) para os nativos que entraram em suas posses, ou que até mesmo abraçaram o
islamismo. Na América (talvez já na Espanha) simplesmente se tornou a cor. Como a transação econômica informal
(sem recibos ou assentos, para sonegar impostos) é chamada de "de preto", alguns membros da comunidade turca na
Argentina também começaram a dizer "barrani".

barrendiches
Plural de barrendiche .

barreta
Haste de aço com uma extremidade achatada e curva usada intrometer nas capas ou portas e então puxar para cima
em seu site.

barretero
Um ladrão que costumava a saltar as portas ou janelas do lugar onde se trata de roubar de um touro.

barú
Península colombiana, no departamento de Bolivar.

bastardl
Neste dicionário temos o mau hábito de interpretar o bruto ou trollado que eles colocam como consultas, e é errado
porque os encorajamos a continuar escrevendo-os. Embora às vezes alguns aparecem que nos permitem divagar um
pouco. 128521; Dublagens mexicanas muitas vezes tomam muitas liberdades com os roteiros originais e nomes da
série que vão para o latim espanhol, e alguns resultados são engraçados como o de Pierre Nodoyuna, um personagem
que falhou em cada uma de suas tentativas de ganhar uma corrida ou pegar um pombo. Mas acontece que seu nome
verdadeiro é Dick Dastardly (por dastard, "desprezível"); e quando eu vi essa consulta me ocorreu que Bastardly
(evocando bastardo) não teria sido um nome ruim para nomeá-lo.

batacazo
Palavra do burrero lunfardo turf ( ) Isso é usado quando um cavalo que é suposto para ser mau corredor ganhou um
favoritos da corrida. A frase comum é " bateu o galo! 34.; Vem do espanhol, onde é uma onomatopeia do golpe dado
por uma forte queda e representa " 34 desmaio; a inesperada vitória do presente. Por extensão, qualquer surpresa
sucesso.

bataclana
Cabaré da bailarina, não importa se ele dança mal, porque ele tem outros talentos para exibir. Se trata de " BA - clã " ,
famoso Cabaré parisiense.

bataclanes
Para a etimologia, ver também grisaux.

batatazo
1. Bata com uma batata doce. 2. Galo. Ver: galo.

batidor
Informante, que "bate a bengala" e trair seus companheiros com uma autoridade para propósitos egoístas. Sua forma
vesrica é "ortiba" (ver sinônimos). Também é um utensílio para misturar alimentos, tintas e qualquer material que pode
ser agitado.

batitú
1st_ American Bird (Bartramia longicauda ) ou "batitu correlimos". 2o_ Em Lunfardo é uma forma festiva de dizer
"batedor", precisamente por uma cruz com o significado anterior; embora além de "delator, ortiba" possa ter um
significado mais suave como "decisivo, conta".

bavazo
Erro para bagaço, bala, bávaro, mudo, lesma, . . .

bayonetas

Baioneta plural.

bazuca
Tem vários significados, mas todos parecem bazu relacionado ou bico, que é uma maneira de chamar a trompa de
Eustáquio ou tubo. É um instrumento musical artesanal com tubulação ajustada. Também um pessoal de lançador de
granadas em forma de bico que é montado no ombro. Outra definição americana é a bebida alcoólica de baixa
qualidade, e que bebem em excesso; Seria através do tubo da garrafa, sempre na boca como uma trombeta.

bazuco
Cigarro de maconha de cocaína. O nome é uma variação da base (pasta base de cocaína, paco) com bazooca ou
bazuca (para cilíndrica).

bazuquero
1 _ que traficadas ou é viciado no bazuco. 2º _ bêbado bebendo bazuca.

báculo corto
Definição como sinônimo de xafranio. Veja o pessoal, abreviação.

básculas
Escala plural.

bbva
Sigla do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria .

bcterias
É um erro para bactérias, baterias, potes, tolice. . .

bd
1o_ 'bd' é o símbolo baud (unidade de transmissão de dados). 2nd_ 'BD' é uma forma de abreviar "banco de dados".
3rd_. bd ' é o domínio da internet para Bangladesh. 4th_ Acrônimo de vozes estrangeiras que não vamos mencionar
porque estamos em um dicionário inglês, e também de empresas que vamos evitar porque é espam .

beatlemanía
Quando a banda de pop-rock dos Beatles The Beatles (1960 - 1970) teve sua maior popularidade, o fanatismo que
provocou em seus fãs foi chamado de "beatlemania". Ainda hoje ele tem fãs robustos que se qualificam como
"beatlemaniacs".

beatlemaníaco
Você tem (ou teve) uma beatlemania.

beatriz
Beata, feminino '' 39 BL.;. É usado como um nome de mulher.

bebetear
Na verdade, o verbo 'bebetear' é para uso coloquial e fora do dicionário inglês, e uma das desvantagens para defini-lo é
que seu uso e origem dependem do contexto. 1o_ É uma deformação de beber, geralmente em um ambiente festivo.
O que essa rescisão faz é reforçar a ação, de modo que seja interpretada como "beber (álcool) excessivamente ou com
grande prazer". 2o_ Tomando como referência ao bebê, pode ser "comportar-se imaturamente", "simular uma atitude
infantil (aqui está relacionada a bobotear) " ou "buscando como uma conquista amorosa e / ou sexual um casal muito
jovem".

bebeto
Não é incorporado no dicionário, mas em alguns ambientes é uma maneira coloquial de chamar uma pessoa muito
jovem, mas não necessariamente uma criança, pois é quase um depreciativo, ou um exagero. Diz-se ser a união das
palavras feto do bebê, mas parece mais uma metatese beever para o uso pejorativo.

bebé
1st_ criança. Ele também é usado carinhosamente com pessoas maiores ou até mesmo animais de estimação. 2o_
Segundo (como 'vos' ) pessoa em imperativo singular para o verbo beber . Veja verbos/bebê.

bebida cola
Beber kola 40 baseado em noz; o nome da árvore é coca-cola acuminata ) que tem um monte de cafeína ( mas ela
deve ser verdadeiramente chamada " colaina " ) e foi usado como uma chamada medicina. Hoje é um refresco ou
refrigerante.

bebotear
É comportar-se, ou melhor, o 'bebota'; geralmente a atitude do bebê, algo afetado, é usada por mulheres para seduzir.

beet
Nunca vi isso em espanhol, mas em ingleshttps: / / www. significado. org/inglês/beterraba. htm

beige
É um galismo para uma cor, que em espanhol tem a versão bege. . . embora ninguém o use. Seu código
hexadecimal é 'F5F5DC'.

beiques
Deve ser um erro para o plural de buhuitihu.

beis
É um tom muito claro de marrom ou laranja, cuja referência hexadícica é E8C39E. É a castellanização do bege francês
(beiye "cor crua, natural, e especialmente a da lã" ) que é mais utilizada em espanhol.

belar meta
Ou é um spam, ou é Basco. Em qualquer caso, não deve estar aqui. Consulte https://www. Significado.
org/euskera/Belar. htm, https://www. Significado. org/euskera/meta. htm, https://www. Significado.
org/euskera/Belar-meta. Htm

belcro

erro Velcro.

belice
Belize (Belize) é um país da América Central cujo capital é Belmovan.

belicosos y ordinarios
Veja belicose, e, ordinária.

belleza dominicana
Outro nome para a árvore caimoni.

bellezon
Acho que é um erro de Bellezón.

bellezón
É uma forma aumentada de beleza, o fato curioso é que ela se torna masculina, mesmo que seja finalizada para ambos
os gêneros.

bellota
Fruto do carvalho ou da azinheira. O nome vem diretamente do árabe hispânico xFE91; xFEE0; x 651; xFEEE;
xFEC3; xFE94; (ballota "Bolota"), embora haja quem supõe que os mouros tiraram o x3B2 grego; x3B1; x3BB; x3B1;
x3BD; x3C9; x3C4; x3B7; (balanote "qualquer fruta com a aparência de bolota").

belonefobia
Medo de agulhas. 946 grego; 949; 955; 959; 957; 951; 32. o; ( belone, agulha " " ) e 966; 959; 946; 959; 9> ( "
fovos " ) de medo.

bendar
Você deve querer vender, embora com a quantidade de Spanglish que aparece, também poderia ser a dobrar.

bendecile
É como se "Santinho", uma inflexão pronominal do verbo abençoar, à maneira do voseo.

beneficios
Plural de benefício.

bengala
Aparelho de pirotecnia que aciona o céu quando ligado a terra de luz.

benjamín
Benjamin é um nome masculino de origem hebraica; de acordo com o Antigo Testamento ele era o filho mais novo e
preferido do patriarca Jacó e de sua esposa Rachel, por isso ele também é usado como o "filho mais novo de uma
família", "o mais novo de um grupo". O nome original é 1489; 14< 1468; 1504; 1456; 1497; 1464; 1502; 14< 1497;

1503; ( Binyamin ), formado por 1489; 14< 1468; 1504; 1456; ( bin "filho" ) 1497; 1464; 1502; 14< 1497; 1503; (
yamin "correto, virtuoso").

benzatino
Em relação a um benzoato ( benzone ) .

beodo
Bêbado, bêbado, bêbado. Desde o latim bibere ( " bebida 34, " ser incorporado " 41.;

berfa
Ele veio aqui como sinônimo de bola verde.

berlinave
Além do espam para as empresas de transporte colombianas, você pode inventá-lo. . . , eu digo, encontre algum
outro sentido. E eu tinha criado o mesmo que Henry Escobar Marin colocou, embora com mais desenvolvimento.
Acontece que existe um tipo de veículo chamado saloon , que hoje é usado especialmente em carros esportivos
urbanos de dois lugares; e como esses carros high-end são frequentemente chamados de "navios", "berlinave" pode
ser um neologismo para nomeá-los.

berrear
Gritar, chorar escandalosamente, figurativamente é "cantar errado". Vem da palavra derramamento, pelo grito do
porco, ou talvez da onomatopeia pelo choro do bezerro.

berreta
Sem valor, de má qualidade. É uma redução de BERRETIN a palavra. Veja: http: / / www. significado. org/berret n.
htm

berretín
Capricho sem base ou valor. Da União das palavras de lunfardo beguen e baratin.

berrionda
Berriondo fêmea, se possível em todo o caso.

berriondo
Eu ia começar dizendo que berriondo estava mal escrito. E talvez esteja verificando com erros ortográficos; Mas lendo
algumas definições é possível que nos deparemos com um caso de enantiosemia dissimilated com a mudança de v por
b, que é um recurso já visto (embora todos nós suspeitamos que a origem é a ignorância daqueles que criaram o
segundo significado 128521; ) . O que finalmente me impressionou é como você pode interpretar o mesmo adjetivo
de duas perspectivas diferentes, que acabam sendo mesmo opostos. Nós já sabemos que verriondo qualifica um
porco masculino no calor, o garanhão do incubatório, e também que o termo se estende a qualquer animal nas mesmas
circunstâncias; Mas acontece que em um macho e visto de um lugar (digamos) feminista a definição pode ser negativa,
enquanto do ponto de vista (mais uma vez, digamos) macho tem um caráter positivo. E mudar uma carta pode ajudar a
diferenciar os dois termos. Veja também Verraco, o que um Squeak!

bestezuela

Diminutivo de " " de besta. Muitas vezes é usado como um amoroso, embora recriminatorio, em direção a uma pessoa
lidar.

beteque
Beteque é uma vila na África Ocidental, Guiné-Bissáu.

beteraba
Outro nome para a betervava.

betervava
Outros nomes de beterraba podem ter sua origem no nome genérico da planta, beta.

betsua
Embora em algumas línguas que não usam telha gráfica você pode digitar assim, este nome da mulher em espanhol é
betsua .

betsúa
Variante do nome feminino betsabé .

betty bought a bit better butter!
É parte de um trava-língua em inglês.

bezero
Se você não confundir este dicionário com o de Basco, deve ser um erro por bexsero, que é uma marca registrada da
vacina contra a meningite (e eu já estou lamentando colocá-lo como se fosse spam).

bias
Nome de um sinal magnético de sobre 100 ou 150 kHz que é gravado na fita analógica fono para melhorar a
remanência e o registro de altas frequências.

bibelot
Na gíria utilizada para descrever uma coisa linda, mas de pouco valor. Provavelmente uma deformação da expressiva
reduplicación bel-bel; Francês-" belle " ( pr. Bel ) que é '' 39 lindo;.

bibliofago
Isso é uma ironia, um cultismo so-called tragalibros " ". Consulte: Tragalibros.

biblioteca
É o lugar onde os livros são armazenados em uso, pode ser um móvel, um quarto ou um prédio. É criado a partir do
grego com as vozes 946; 953; 946; 955; 953; 959; 957; ( biblion "livro" ) e 952; 951; 954; 951; ( theke ,
"guarda-roupa, caixa") .

biblioteca de papel

Uma vez que muitas bibliotecas já estão digitalizadas, a frase "biblioteca de papel" pode fazer algum sentido para
nomear um tradicional. Mas suspeito que seja um erro da "biblioteca Babel" Borgean. Ver biblioteca, papel.

bibliófilo
Do grego 946; 953; 946; 955; 953; 959; 957; ( biblion "livro" ) 966; 953; 955; 959; 9> (bordas "amigas"). 1st_
Mais do que por uma parafilia é simplesmente dito de uma "pessoa muito interessada em livros e leitura". Ver
bibliomania, bibliofilia, bibliomancia. 2nd_ 'The Bibliophile' (Bookworm) é um supervilão da série de TV Batman (1966 1968).

bicha
1st_ bug feminino, mas apenas em seus significados pejorativos. 2o _ Viper, é usado por aqueles que
superstiticiamente acreditam que chamá-lo pelo nome traz má sorte, e que não, usa-lo igualmente para seguir o fluxo.
3o _ também muito colloquially, é toda a doença virotic contagiosa, mais geralmente venereal.

bichectomía
É o nome dado à cirurgia estética que consiste em remover alguns sacos de gordura encontrados nas bochechas, para
ajustar as características faciais. Esses aglomerados adiposos que não têm função são conhecidos como "bolas de
Bichat" (por Xavier Bichat, que as descreveu corretamente no início do século XIX), e "bichectomia". . . Não é um bom
tributo à sua memória.

biches
Plural de biche (que não está cheio).

bicho
Do latim bestius, i ("besta, animal"). 1 o _ animal pequeno, geralmente seu uso para insetos, mas como é um
depreciativo pode ser chamado assim que todo o animal. Veja o bug. 2o _ maneira carinhosa de abordar alguém, por
Antífrase do anterior. 3o _ por exagero é o vírus ou bactérias que causam uma doença infecciosa. 4o _ como um
adjetivo pode ser alguém feio (como um inseto) ou muito habilidoso, astúcia como pequenos animais, para fazer o bem
ou o mal.

bichota
Inseto fêmea.

bichote
1st_ bug Augmentative. 2nd _ distribuidor de drogas ilegais que controla uma área. Ironically (ou não) vem do tiro
grande inglês (tiro grande "(tiro grande, que dá o sucesso grande, bem sucedido).

bichotita
Você deve saber o contexto onde ' bichotita ' aparece. Porque poderia ser uma forma afetuosa em diminutivo de
bichota, que é uma palavra lexicalizada de um aumentativo em Português para uma mulher querida, embora em
espanhol o mesmo poderia acontecer desde bug que é também um tratamento amoroso para ambos os gêneros; mas
despeja que em alguns países pode ser um diminutivo fêmea raro do erro um distribuidor novo da droga, saliência em
sua área ou sócio da saliência.

bicicletero
Reparar ou vender bicicletas. Relação ao uso da bicicleta.

bicisandwich
Na verdade, é um spaam para uma bicicleta que vende como amá-la você mesmo. E eles promovem comparando sua
montagem com a facilidade de fazer um sanduíche.

bicromo
Duas cores. Processamento de gráficos que usa apenas duas cores ( como fotografia ou impressão ).

bide
bidé é escrito incorretamente e deve ser escrito como "bide", sendo o seu significado:<br>Também chamado de bidé,
vem o francês bider " " passeio e bidette ( pr. '' bidé '' ou mais exatamente '' bidé '' ) É algo como " cabalgadurita " ou o
cavalo pequeno. A Associação vem porque tivemos de " montá-lo " bem como para a fixação do banheiro para si
mesmo o Awrah.

bidente
Absinto é escrito incorretamente e deve ser escrito como vidente, sendo seu significado: possivelmente querer pedir
SEER; ou talvez Pitchfork ou qualquer coisa que tenha dois dentes. Ver: Trident.

bidé
Também chamado de bidé, vem do francês bider "ride" e bidette (pr. 'bidé' ou, mais precisamente, 'bidé') é algo como
"cabalgadurita" ou cavalo pequeno. A associação é porque tivemos que "andar", bem como este banheiro luminária
para banhar o Awrah.

bien
1o_ O que é bom, positivo, certo para o seu caso. 2nd_ Utilitário, lucro ou patrimônio líquido com valor econômico.

bien vestido
Veja bem, vestido, vestido.

bifidobacteria
É o nome comum para Bifidobacterium, um gênero de bactérias encontradas nos intestinos e auxilia na digestão
alimentar. Ver médico/floculação, reação .

big brother
Não é espanhol, mas inglês, embora o usemos como referência ao icônico Big Brother ("Big Brother") que representa o
estado totalitário e controlador da população no romance distópico "1984" de George Orwell ("Nineteen Eighty-Four").
No final do século XX, o produtor John de Mol criou para a televisão um reality show chamado Big Brother, onde um
grupo de pessoas estava trancada em uma casa sem saber o que estava acontecendo no resto do mundo enquanto
era assistido 24 horas por câmeras ao vivo; também evocando a vida nas cidades da Oceania criadas por Orwell.

bignonia rosa
Nome da planta Podranea ricasoliana. É uma videira nativa da África do Sul.

bilin
O mais próximo que posso pensar é a aldeia de Bil ' in na Palestina. Veja o formulário bilíngüe espanhol.

bilín
Nome de uma cidade no estado da Palestina, na parte central da Cisjordânia.

billetal
Parece que o _al sufixo, o que indica uma grande quantidade; mas a consulta deve ser através do vale billetal, perto de
Hamburgo (Alemanha).

billullo
Variante biyuya.

billullos
Plural de billullo. Veja biyuya .

billuyo
billuyo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "biyuya" no sentido de:<br>Billuyo é uma forma de macho de "
biyuya " misturado com " " o bilhete. Significa '' dinheiro '' ( em sentido geral, ou melhor se é em 41 eficaz; e vem o
piemontês " begieuia " ( gravura, especialmente do bilhete ) embora também isso está associado a 34 o francês; bijou
" ( joia, objeto de valor 41. É muito provavelmente criou nos bancos de River Plate e desde que lá é feito popular em
outras regiões da América Latina.

bimilenario
Durando dois milênios. Consiste nas vozes latinas bis ( "double, twice" ) mille ( "mil" ) annus ("ano").

binorma
Isso se encaixa dois padrões. No caso de TVs analógicas, alguns vieram preparados para receber o sinal em dois
padrões diferentes de transmissão e palavra eles anunciados como binorma, que se tornou popular. Na gíria de
Buenos Aires era bissexual ou homossexual, também ativa e passiva, mas já não é usado.

bioacumulación
É o acúmulo excessivo de produtos químicos em um organismo vivo, que geralmente são tóxicos ou prejudiciais.

bioacumular
Bioaccumular um organismo vivo.

biobanco
É um banco de material biológico ( "banco de sangue", "banco de sêmen").

