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
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pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
furoya contribuiu para o dicionário com 7975 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
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rendirse fácilmente
Veja rendição, rendição, fácil, facilmente.

rent a car
Não é espanhol, mas inglês, embora tenha se tornado popular como um serviço de aluguel de carros; porque eles
apenas alugam um carro ou sua forma composta para transformá-lo em um substantivo em inglês aluguel de um carro,
eles significam "alugar um carro". Ver Inglês/aluguel ("aluguel" ), inglês/carro ("carro, carro") .

renuenciar
Claramente não é uma forma verbal de relutância. Mas pode ser um erro parar.

reñir lidiar
Veja discussão, acordo.

reñir lidiar
Bem, pelo menos desde que você briga, negociando, você ouviu a coisa do "espaço duplo". O resto, Niente.

reparto equitativo
Veja: elenco, particionamento, justa, equidade.

reparto equitativo
Veja: elenco, particionamento, justa, equidade.

reparto interesante
É definido como um anonimato de esmorga em uma revisão de filme dentro do dicionário inglês. Veja elenco,
interessante.

repelido
Particípio do verbo repelr. Expulso, rápido ou violentamente rejeitado.

repica
Voz do anel verbo.

repoio
Deformação de repost a palavra, para aproximá-la à palavra "repolho" (pr. "repolio"). É uma publicação de conteúdos
alheios sem a devida crédito ao autor.

repost
É a publicação de um post ou outro artigo em uma conta; Quando a fonte não é citada, é dito REPOIO.

reproducible

Pode ser reproduzido. É geralmente usado para obras que são autorizadas a serem exibidas pelo autor ou proprietário
original, embora ainda não esteja incorporada ao dicionário.

reproducibles
Plural reproduzível .

reptilario
Local de reprodução ou exposição de répteis. Eles geralmente são encontrados em zoológicos e centros de pesquisa
ou repopulação da vida selvagem.

repudiada
1st_ adjetivo feminino repudiado . 2o_ forma feminina do particípio do repudiário verbo .

reputación digital
Veja a reputação, digital.

requetecontra
É um superlativo da palavra contra o uso do prefixo festivo requete- ( pr . requete ). Dependendo do contexto, pode
não ser uma oposição extrema, mas uma reafirmação. Veja o recontra.

requeté
Grupo paramilitar Carlista formada em Espanha no início do século XX, que lutou contra os partidários da Segunda
República.

resepcion
Recebimento falhou.

resilente
Erro por resiliente, residente, repelente, . . .

resilicencia
Deve ser resiliência.

respaldado
1st_ Adjetivo para algo ou alguém que tenha ou seja apoiado em um backup. 2o_ Participle do verbo de volta .

respaldo
1o_ Parte de uma cadeira ou qualquer móvel que sirva para apoiar a parte de trás. 2o_ Em um sentido figurativo é um
apoio moral, econômico, logístico, . . . usado para alcançar um objetivo.

respetado
1st_ Adjetivo para alguma coisa ou alguém que tenha respeito; honesto, reverenciado. 2nd_ Particípio do verbo
respeito.

respetados
1st_ Plural do adjetivo respeitado . 2o_ forma plural do participle do verbo respetar .

respetuosos
Plural de respeitoso.

respuesta famable
É claramente um erro. A questão é sobre o quê. Veja a resposta, amigável, inflamável, inflamável.

respuesta parafraseada
É usar uma paráfrase da pergunta ( ou a proposta que dá origem à questão ) como uma forma de resposta. Embora "
34 parafraseado resposta; Pode ser interpretado conforme o caso, geralmente usado como uma zombaria ou ironia
para quem interrogado, às vezes como forma de reprovação, se é uma discussão ou debate. Em muitos casos, a
paráfrase é uma clara modificação ( mais do que uma simplificação ou reinterpretação da 41 original; que não deixa
dúvidas sobre seu caráter ludibrico. Veja: http://www.significadode.org/par afrasis.htm

resquebrajarse
Forma pronominal do verbo a desmoronar.

restaurant
Versão francesa do restaurante. É um lugar onde eles vendem comida pronta para comer no local. O nome vem de
uma pousada em Paris, que, em 1765, tinha uma placa com a inscrição em latim " O anúncio vem me omnes laboratis
et ego restaurabo vos " stomacho ( " Venha para minhas casa homens você tem estômago fraco e vai escoltá-lo "
41.; A frase tornou-se popular e casas de refeição começaram a ser chamado de restaurantes " " e os cozinheiros "
restaurador ".

restingas
Plural de Restinga.

restringida
Feminino de restrito.

retahila
Erro por String.

retahíla
Literalmente significa "linha reta". Série de elementos alinhadas em uma fileira, uma após a outra. Usado geralmente
no sentido da desaprovação para esses elementos.

retajila
Variante de sucata .

retamo espinoso
Veja ulex .

retarado
É usado como um insulto para muito. Consiste no prefixo re- (intensificador) idiota ( tolo ). Também pode ser um erro
retardado.

retirese
Deve ser um erro pela forma pronominal "retirar". Veja remover, verbos/remover

retírate
Forma pronominal para o segundo (como "você") singular pessoa imperativa para o verbo retirar. Exibir verbos/remove.

retoños
Plural de broto.

retrasado mental
Veja retardado, mental.

retronimo
Deve ser um erro do retro-simon.

retroreflectivo
Erro retroreflectivo . Ver retrô, reflexivo, 100<reflexivo .

retrorreflectante
Diz-se do material que reflete a luz na mesma direção de onde vem, independentemente do ângulo de incidência.

retrónimo
É um neologismo criado pelo jornalista americano Frank Mankiewicz (como retronym) para palavras ou frases que em
algum momento tiveram que ser modificadas ou atualizadas e assim evitar confusão para versões posteriores. Um
exemplo seria a "locomotiva a vapor", que em princípio era simplesmente "locomotiva" e depois tinha que ser ajustada
para se diferenciar de um diesel ou um elétrico.

retrónimo
É um neologismo criado pelo jornalista americano Frank Mankiewicz (como retronym) para palavras ou frases que em
algum momento tiveram que ser modificadas ou atualizadas e assim evitar confusão para versões posteriores. Um
exemplo seria a "locomotiva a vapor", que em princípio era simplesmente "locomotiva" e depois tinha que ser ajustada
para se diferenciar de um diesel ou um elétrico.

reubicar
Realoque algo que já tivesse um lugar. Ver prefixo re- ( "repetir" ) .

reubicarse
A forma pronominal do verbo se realoca.

reunidas
1º plural feminino do adjetivo reunido. 2ª forma feminina plural do particípio do verbo Muster.

reuza
Presumo que não estejam consultando em português ou spam. Mas se você quer ser espanhol, a consulta é uma
burrada atômica. O reaproveitamento do verbo na verdade não é válido, mas é usado (e reúsa -cuak-) em vez de
reutilização, por isso pode ser um terreno baldio para algumas de suas inflexões, bem como refusesa (lixo verbo).

revanchismo frances
Revanchismo francês é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Revanchismo francês", sendo o seu
significado:<br>A frase foi cunhada na segunda metade do século XIX, quando a França perdeu parte do seu território
na guerra com a Prússia. A partir de então, ele queria se vingar criando alianças com outras potências para confrontar
o Império alemão, que acabou levando a primeira guerra mundial.

revanchismo francés
A frase foi cunhada na segunda metade do século XIX, quando a França perdeu parte do seu território na guerra com a
Prússia. Desde então, ele queria se vingar, criando alianças com outras potências para confrontar o Império alemão,
que acabou levando a primeira guerra mundial. Ver revanchismo.

reveeria
Erro por "Resee". Veja a revisão.

revelar
Mostre o oculto. Do latim mostrou ("Retire a tampa") formado pelo prefixo re ("Backward") velum ("véu, cortina").

revenga
1o_ Revenga é um município da Espanha localizado na província de Segovia. O nome está associado ao temperado (
"água molhada, exala") por ser uma região banhada pelo Rio Frio, com o aqueduto do rio Acebeda (representado em
dois quartéis de seu escudo), vários pilares históricos (rega), nascentes e córregos. 2nd_ Inflexão do verbo revenir .
Ver verbos/revenga .

revengano
Gentilicio de Revenga (em Segovia, Espanha).

revengano, na
Veja ravengano, na.

reverendo
Digno de reverência. O tratamento para as autoridades eclesiásticas é usado antes do nome. Como ironia, reforça um
adjetivo desqualificador, mas é para uso coloquial.

revestidos
1st_ Plural do adjetivo revestido. 2o_ forma plural do participle do casaco verbo.

revitalizado
1o_ Adjetivo para o que recupera sua vitalidade. 2o_ particípio passado do verbo revitalizar .

revitalizar
Dê mais vitalidade ou vigor.

revolucionarias
Feminino plural de revolucionário.

revolvencia
Termo bancário ou termo de crédito para a forma como um empréstimo será reembolsado. É uma versão giratória do
inglês.

rey
Soberano que governa um reino. Deu seu nome ao principal Trebejo do Chess e à figura do valor o mais elevado na
plataforma espanhola (12) e nos franceses e no inglês (13). Vem do latim Rex, Regis ("rei").

rezar o resar
Assista rezando. E isso é tudo.

régimen
Conjunto de regras ou normas para um sistema. Pode governar um governo, uma sociedade, um contrapeso do
alimento, vem do regime Latin, minis ("regulamento, sentido").

rgb
É o acrônimo para um modelo de cor baseado na adição entre três cores primárias: vermelho ("vermelho" ), verde
("verde" ) e azul ("azul"). Todas as outras cores são formadas por sua combinação em diferentes quantidades. Não é
um método muito preciso, por isso, no design, use outros padrões. Ver rgba , cmy , cmyk , ryb , hsl , hsla , his , hsv ,
hsb .

rgba
Modelo de cor baseado em RGB, ao qual um canal de transparência alfa é adicionado. Ver cmy , cmyk, ryb , hsl , his ,
hsla , hsv , hsb .

rhea o choique
Rhea é um dos nomes comuns do Rhea pennata. Ver os Rhea.

riazano, na
Veja riazano, na .

ridiculeces
Plural de ridículo .

ridiculez
Tem caráter ridículo (em seu conceito de risível).

ridículo
1 ° _ pequeno saco de tecido vermelho, normalmente usado por mulheres para carregar itens pessoais; Reticulus latim
(reticulus, "net", "bolsa vermelha"). 2º _ movendo-se para o riso; Latim ridiculus (ridiculus, "risuenito").

rifarse por la banda
É entendido como "jogar por amigos", "arriscar para o grupo", "render-se para o seu próprio".

rigidas
Ver rígida, governado

rimense
Rimense é o gentio do distrito de Rímac, em Lima (Peru).

rincon del vago
Me ocorreu que há falta de sotaque para escrever "canto do bumbum" ou há muitos espaços para a direção
"rincondelvago". De qualquer forma, é um site com resumos para os alunos, entre outras informações.

ripear
Anglicismo por '' para rasgar '' ( lágrima, rasgar ) que é usada para descrever o processo que move um 40 conteúdo
multimídia; CD, DVD... ) outro apoio ( como um disco rígido, )

riqueza icitologica
Acho que esse oswin solicitará para "espécies de peixes". Veja a riqueza, ictiologia e, no caso, citologia.

rive droite
Parte norte da cidade de Paris, à direita do rio Sena. Apenas Rive Droite em francês significa "margem direita (do rio).

rive gauche
Parte sul da cidade de Paris, à esquerda do rio Sena. Apenas Rive Gauche em francês significa "margem esquerda
(do rio).

rizar el rizo
Trata-se de uma locução para "girar desnecessariamente sobre o mesmo assunto, exagerar na execução de uma
tarefa que realmente já foi concluída".

rizos
Onda plural.

robalete
Outro nome para o peixe chucumito.

robo hormiga
Tipo de roubo que é feito em pequenas quantidades, ao longo do tempo, para não chamar a atenção para o total do
saque. Em comparação com o trabalho das formigas, que cortar folhas ou corpos de rapina pequenas peças para
transferi-los para o monte. Veja: http: / / www. significado. Ant. org/contrabando htm

robopsicologia
Quando seu analista cai no sono no meio da sessão, mas o mesmo cobra. XD

robopsicología
Em espanhol deveria ser robotpsicologia, mas o triplo consoante não é fácil de pronunciar-se, portanto, para a tradução
desta ciência criado por Isaac Asimov para sua robopsychology sagas robótico usados, embora pareça feia e também
porque eles se encaixam melhor para robopsychology. O dia em que existir, certamente vamos chamar psicologia
robótica ou psicorobotica. No momento, um psicólogo, que tenta a complexos e traumas em inteligência artificial, é
ficção científica. Ver o cérebro positrônico.

robos hormiga
Plural de roubo de formigas.

robot
Foi usado pela primeira vez na obra de ficção científica '' 39 de Univerzální Rossumovi diversificado; ( '' 39 de robôs
da Rossum universal; ) o checo Karel 268; Vagner. Tem sua origem a palavra robota ( " " de trabalho forçado "
trabalho escravo " ) e serve para nome a uma máquina que faz o trabalho de um homem com alguma autonomia.

robotsicologa
Como isso é incorreto pode encaminhá-lo para robopsychology, que também não tem o sotaque, mas vamos ser
generoso e fazer a entrada correta no robopsychology.

roce
1st_ Ação e efeito que ocorre ao esfregar . Marque que pode deixar o atrito físico. 2nd_ Figurativamente falando é
lidar com outras pessoas, que podem ser confronto ou também por se relacionar com uma determinada classe ou
grupo de pessoas. 3rd_ Primeira (como 'eu'), segunda (como 'você') e terceira (como 'ele/ela') pessoas no modo
subjuntivo atual, e segunda (como 'você') e terceira (como 'você') pessoas em imperativo singular para o verbo rozar.
Ver verbos/roce .

rocha
1st_ outro nome para as ferrugem fungo . 2nd_ terreno limpo de ervas daninhas . 3o_ Em lunfardo é o rocho feminino,
vesre de chorro ou choro . 4th_ Locais e vários locais, geralmente homônimos, já que Rocha também é sobrenome.
5o_ Segundo (como 'você' ) e terceiro (como 'ele/ela' ) pessoas em modo indicativo presente singular, e segundo (como
'você' ) pessoa singular do imperativo para o verbo roubar. Veja verbos/rocha.

rocha argentina
Veja rocha, argentino, ferrugem, rocho, welt .

rocho
1. Na gíria, é o vesre Jet. 2. Fabuloso e gigantesco pássaro da mitologia persa, também chamado de ruc, farsi,
1585; 1582; rokh ( ). Ver: Jet.

rociasen
Segundo (como 'você' ) e terceiro (como "eles/eles" ) pessoas no plural do modo pré-subjuntivo indefinido, para o verbo
spray . Veja verbos/rociasen.

rockstar
Não é espanhol, mas inglês, mas por aqui é usado com um pouco de zombaria para o negócio da música. Significa
"estrela do rock", onde estrela ("estrela") é a figura brilhante que brilha entre seus pares. Veja popstar .

rodajes o rulimán
Ver brotos, ruliman, rolamento, roleta, . . .

rodamonte
Outro nome para a árvore do pagode.

rodear
Em princípio é "fazer roda", "colocar em volta", sempre tomando um ponto ou objeto como referência central. Isso deu
muitos significados literais e figurativos, como virar algo para evitá-lo, cercar algo ou colocar as coisas ao redor, falar
com circunlotores sem mencionar o ponto principal, . . .

rodelar
Mesmo que não seja incorporado ao espanhol, pode ser "braço ou proteção com cerca". Ou um erro para modelar,
cercar, rebel, . . .

rodiola
É um nome comum para a planta Rhodiola rosea.

rojiblanca
Mulheres de vermelho-branco.

rollitos
Plural de roll diminutivo . Isto é chamado frequentemente a gordura abdominal adicional que é visível na cintura e tem
"forma do rolo".

rollo
1o_ algo plano ou laminado que é curvado sobre si mesmo para formar um cilindro, sempre com várias voltas. 2o_
Apenas pelas voltas, você diz 'roll' para um assunto, mais se é complicado. 3o_ História, narração, anedota nem
sempre verdadeira, para contar como se você tivesse que desenrolar-los, porque eles são longos.

romper la paciencia
É um eufemismo e na verdade usado mais plural como quebrar as paciencias, mas ela não é um bem que significa
quebrar as bolas.

roncal
Outro nome para o pássaro rouxinol.

roncal
Tipo de queijo, provavelmente originário da região mencionada por FEDE.

ronfín
Se não é um bug por meio, deve ser spam.

ropajes
Plural de vestuário.

rosa
1st_ Flor de Rosa . 2o_ cor vermelha pálida; em algum momento identificado com a mulher eo feminino. 3o_ Pela
definição acima, também se estendeu ao homossexual, como um adjetivo genérico sem cor. 4th_ nome da mulher. .

rosa blanca
1o_ Rosa (flor) branca. Veja Blanca. 2nd_ planta Mozoquelite, oleada, realmente veio aqui porque é tão sinônimo
com a última.

rosa del nilo
Veja nelumbo nucifera; o que para mim é "nucífera", mas eles parecem aceitar os dois.

rosadita
1st_ É o diminutivo para o rosé feminino. 2nd_ na Argentina foi o nome dado a uma caverna financeira (onde a moeda
estrangeira foi trocada no circuito informal) ligada ao poder político na década de 2010 e que permitiu operações
através da empresa Globo Do Sul Investimentos.

rosbel
No início Rosbel é um nome feminino, embora existam alguns machos chamados Rósbel.

rosca
1o_ O que tem arredondado, forma circular, com um buraco no centro. 2nd_ bolo em forma de aro. 3o_ trecho helical
que permite girar uma peça usinada em outra para bloqueá-los. 4th_ Pelas voltas e, a fim de ajustar algo à
conveniência, discussão também é escondido ou negociação secreta. 5th_ Luta ou violência generalizada .

roseta blanca
Outro nome do óleo.

rosmar
Além do spam profuso já mencionado neste post, Rosmar é um nome masculino com uma etimologia pouco clara;
parece ser uma variante de "rosmaro", castelhano para o mítico animal nórdico nórdico hroshvalr, formado por hros
("cavalo") hvalr ("baleia"), como se tivesse as melhores características desses dois animais tão distantes. É também
um verbo galego para "rugir". Veja Galego/Rosmar .

rosquilla
1o_ Thread Diminutivo . 2o_ larva de verme ou inseto que cachos . 3o_ bolo ou fatura na forma de um aro ou anel

com diferentes tipos de doce. Veja rosquinha.

rosquillas
Donut plural .

roto
1o_ Adjetivo para o que está decomposto, danificado, festa. 2o_ forma indicativa singular em primeira pessoa para o
rotador verbo . Verbos/quebrados . 3o_ particípio passado do verbo break .

rottweiler
É uma raça de cão para guarda, de origem alemã. Em princípio, ele era um pastor de gado, mas através de travessias
ele se tornou no início do século XX um cão para uso militar. O nome vem da região de Rottweil (agora
Baden-Wurtemberg, Alemanha) onde foram criados.

rotweiller
Erro por rottweiler (raça de cão) .

rou
1st_ ROU é um acrônimo, que deve ser usado como sigla, da "República Oriental do Uruguai" 128578; . 2nd_ É
também o código de país iso e COI para a Romênia. 3rd_ e o código IATA para o Aeroporto de Ruse (Bulgária).

roya
1o_ nome de vários fungos que atacam as culturas, é considerado uma praga. 2o_ Primeiro (como 'eu'), segundo
(como 'você' ) e terceiro (como 'ele/ela' ) pessoas em presente singular do modo subjuntivo, e segundo (como 'você') e
terceiro (como 'ele/ela' ) pessoas imperativas singulares para o verbo roer. Veja verbos/roya.

royal baby
Não é espanhol, mas inglês. O termo bebê real tornou-se popular no Reino Unido pelo nascimento de todas as
crianças da família real, e a partir daí foi assumido por meios de comunicação jornalísticos do resto do mundo. [Nota:
Esta entrada é escrita com um espaço adicionado no final, mas o mecanismo de busca ignora, então ainda vale a pena.
]

ródos
Erro por rolos, alguns inflexão para rolar, rolos, Rhodes, rhodiums, roubos, lodo, cotovelos, vermelhos, quebrados, e
quem sabe o que mais

rra rra
"Arr arr" obviamente não é espanhol. Nem acredito que você também escrever em qualquer idioma. Pode ser porque
a expressão em inglês "inspirada" usado desde para qualificar do comportamento de alguém afetado até como
sinônimo de mentira ou falsidade ideológica; Mas pode ser qualquer coisa, eu acho.

rrhh
Deve ser um erro por 'RR. Hh. Uma maneira antiga de abreviar "Recursos Humanos" ou "Relações Humanas".

rss
Sigla para Sindicância Simples ("Sindicância Simples", onde 'sindicância' é para uma associação de agências de
notícias). É uma "fonte web" para distribuir conteúdo atualizado, que por ser feito em linguagem XML pode ser visto
não apenas em aplicativos específicos, mas em qualquer navegador. A sigla também tem outros significados, mas
também não estão em espanhol.

rsvp
Não é um acrônimo em espanhol, mas ainda é usado como fórmula em correspondência. Significa "Répondez S'il
Vous Plait" que se traduz do francês como "Resposta, por favor".

rubeóla
Claro que é rubéola.

ruborizarse
Forma pronominal do verbo blush.

ruidazo
Aumento do ruído, "rumble, squeezing".

ruido blanco
Tipo de sinal no qual todas as frequências estão localizadas em arranjo aleatório e com a mesma potência. O nome
refere-se ao som, mas é inspirado pela luz, onde a soma de todas as suas frequências visíveis com a mesma potência
resulta na cor branca.

rula
Síncope de " " de roleta. Forma familiar de chamar esse jogo de apostas.

rulimán
É uma forma de chamar a roleta ("rolamento").

rulo
1o _ é uma onda, um elemento curvo como um loop, algo que passa pela sua posição inicial novamente. 2o _
Hypocoristic muito familiar de Raul ou rolando.

rumbear
Embora existam várias definições, tendo " festejando " Rumba como derivado " " também usado como " fazer um curso,
uma estrada de ".

ruso
1o_ gentio da Federação Russa, sobre aquele país e sua língua onde ??????? ( russkiy ) . 2nd_ Em Lunfardo é uma
forma de nomear um judeu por sua ancestralidade, mesmo que ele não seja praticante religioso. A origem está no
pogrom do início do século XX na Rússia, quando muitos membros do coletivo fogem para a América e se instalam em
Buenos Aires. Como eles trouxeram documentos russos, eles eram popularmente associados a esse império, mesmo
que eles continuassem a manter suas idiossincrasias, diferentes das do povo russo.

rusofobia
Deveria ser o "medo dos russos ou russos", que para alguns fazia sentido durante a Segunda Guerra Mundial ou
mesmo durante a Guerra Fria (a URSS ainda era popularmente chamada de Rússia). É formado pelo adjetivo russo e
pelo componente Gentio 966; 959; 946; 959; 9> ( fovos "medo, fobia" ). Em porteño lunfardo você pode ter outra
interpretação; que é descrito em Russofóbico.

rusofobo
Erro russofóbico. Veja a russofobia.

rusófobo
Que ele tem uma Russofobia ("medo de tudo relacionado à Rússia") , que não é uma patologia, mas uma ironia para
nomear essa rejeição. Na Argentina pode ser um neologismo com outro significado, uma vez que em Lunfardo um
'russo' é um 'judeu', por isso estaria mais perto do antissemitismo e do medo de alguma suposta conspiração sionista
contra a Pátria.

rutas de aprendizaje
É um spam institucional colombiano, e outra coisa também. Ver Rota, Aprendizado.

rutinitis
Ironicamente, nomear tédio pela rotina, como se fosse uma doença, que deve ser recuperada. Você pode ser entendido
como infecção rotina " ".

rúcula
Nome vulgar da eruca sativa, planta de Folha comestível também conhecida como lagarta, Ruca, rúcula ou Roqueta. O
nome vem do italiano rùcola ("Ruca pequeno"), que parece originado no erucula Latin ("oruguita"), embora em um local
das etiologias mencione algum contato com urere ("ardor") para uma qualidade afrodisíaco alegada de suas folhas.

rúgula
É outro nome para a lagarta vegetal, ruca, rúcula ou rockta.

ryb
1o_ É a sigla para o modelo tradicional de cores primárias "vermelho, amarelo e azul" (Vermelho, Amarelo e Azul) hoje
é mantida nas artes plásticas, onde não são necessários métodos industrializados ou padrão. Permite obter uma
ampla gama de cores por combinação, mas as pinturas não alcançam um branco e ainda menos um preto por adição.
Ver rgb , rgba , cmy , cmyk , hsl , his , hsla , hsv , hsb . 2nd_ Código IATA do aeroporto do aeroporto do aeroporto de
R'binsk-Staroselyeen , no Oblast de Yaroslavl (Rússia).

s
carta 1o_ "aqui" . 2o_'s' é o símbolo da segunda (medição do tempo), ou também do número quântico do giro. 3o_ 'S'
é o símbolo químico do enxofre, também representa a superfície nas fórmulas físicas, e é abreviação de southern in
geography. Veja s . , s ( / 383;/ ) .

s. a. i.
Acrônimo para tratamento monárquico "Sua Alteza Imperial", para se dirigir a um príncipe. Ver sai , V . Para. Eu.. .

sabacos
Plural de sabaco .

sabana, sábana
Veja folha, folha.

saber a poco
Situação em que está localizada ou receber menos do que o que era esperado. Que " gosto pouco 34. Retórica é uma
sinestesia, uma vez que a quantidade não é medida pelo sabor.

saber-poder
São duas palavras unidas por um hífen. Em algum contexto, podem estar associados à frase "Conhecimento é poder".

sabesdes
Conjugação arcaica para a segunda pessoa plural do presente indicativo para o verbo saber .

sabiaccion
Claro 100< wiseness não existe, é um anonimato imaginado para outra invenção como 100< ignoflexia, eo site gera
uma consulta "séria" com isso. Veja sábio, ação.

sableado
1· Em heráldica é jateada, vidros preto " " 2 · Na confeitaria é o procedimento de detonação ou travaux em preparação
para uma massa; o francês sabre ( " 34 areia; 41.;

sacar con fuego
É outro pseudoquery que tem um espaço duplo nele (assim, digitando o texto no campo de busca já isso não aparece).
De qualquer forma, não é uma locução e não cabe em um dicionário; certamente é levado para atrair um fogo com
outro fogo. No caso de alguém cair aqui usando o motor de busca avançado: veja puxar, disparar .

sacar con fuego
Essa consulta já foi feita com a graça do espaço duplo, mas com a correção não ganhamos nada, e repito: ainda não é
uma locução e não cabe em um dicionário. Provavelmente foi retirado de um incêndio com outro incêndio. Veja para
fora, fogo.

sacar de cuajo
Neste caso o coalho não é sinônimo de coágulo, mas um erro de pronúncia de cunhas; É "enraizar", "excluir da fonte".

sacar el culo
Tem várias interpretações. Pode-se ser "retirar", neste caso há uma sincrotoque onde a bunda representa toda a
pessoa e tem versões como "carregar a bunda para cima. . . » por "subir (em algum lugar) " . Outra variante pode ser
"remover ou virar o rosto" de alguém em um sinal de desprezo ou qualquer outro, é claro que neste caso o "rabo" é
uma ironia para "rosto". Também pode ser um pouco mais literal e entendido como "esquivar-se do chute (por punição,
por expulsão).

sacar la bandera blanca
Veja puxar para fora, bandeira branca, bandeira da paz, rendição, também bandeira preta.

sacháyoj
1o_ O Sachatyoj ("Senhor da Floresta") é um personagem mitológico do grande Chaco sul-americano, onde há
pessoas que afirmam tê-lo visto e descrevem de muitas maneiras diferentes. É um protetor das florestas que pode
ajudar as pessoas que respeitam a natureza, e punir aqueles que não o fazem. O nome consiste em quechua sachá (
"floresta") yuq ( "o proprietário"). 2nd_ Localidade TO NE da província de Santiago del Estero (Argentina).

sacudió
Segundo (como 'você' ) e terceiro (como 'he/she' ) pessoas no plural do modo indicativo indefinido para o verbo shake .
Veja verbos/sacudidos.

sacudir la gallina
É como sinônimo de huasamandrapa, embora seja na verdade uma maneira bem-humorada e muito coloquial de
"masturbar um macho".

sadismo
É uma perversão sexual, ocorre quando alguém fica excitado causando o sofrimento ou humilhação dos outros; por
extensão é qualquer prazer em testemunhar ou causar danos. O nome vem do escritor francês Donatien Alphonse
François, marquês de Sade, que foi preso por 27 anos por crimes sexuais, época em que escreveu suas obras com
relatos de tortura, estupro e crimes, todos justificados por falsos raciocínios e sofismas, mas com descrições muito
reveladoras de sua parafilia.

sagno
Erro por Magno, sinal, saudável, Sarno (sarnar), Sango, sangramento (sangramento),

sai
1o_ 37365; (sai) é uma arma branca de origem japonesa, como uma espada curta com mais duas pontas, uma em
cada falcão. 2o_ Sai é uma vila localizada na província de Aomori ( Japão). também uma comuna no departamento de
Orne (Argentan-Est, França). 3o_ SAI é uma abreviação para a fórmula latina sine alter indicatio ("sem qualquer outra
indicação" ), e também a versão em espanhol de UPS (Uninterruptible Power Supply ) como "Power Supply System
(elétrico ) Ininterrupto" . Veja S . Para. Eu.. .

sala malecum
A transliteração tem sido feita de muitas maneiras, mas eu não acho que eu já vi "sala de malecum". Veja salam
alaikum.

sala porno
Neste caso, sala " " Portanto, " 34 teatro; Ver o quarto e o sexo.

saladita
1st_ na região de Bonaerense e Buenos Aires. . . É um pouco de spaam. Acontece que existe um lugar conhecido
como La Salada (Lomas de Zamora , Buenos Aires, Argentina), onde muitos vendedores e distribuidores de roupas e
acessórios foram instalados, especialmente atacadistas, o que fez uma reputação por oferecer produtos copiados das
marcas mais famosas e caras. Tem seu próprio estilo de clientes, que às vezes podem achar difícil chegar lá; é por

isso que lugares menores apareceram, mas com o mesmo perfil, em ou perto de centros urbanos conhecidos como
'Saladita'. 2nd_ diminutivo da fêmea salgada.

salafismo
É uma corrente religiosa sunita fundamentalista do Islã, que se baseia na interpretação literal dos ensinamentos de
Maomé e na prática das três primeiras gerações de muçulmanos. Há três tendências distintas no salafismo, a única
violenta e a mais conhecida é o jihadismo. O nome 1575; 1604; 1587; 1604; 1601; 1610; 1577; ( al'salafia ) vem da
expressão 1575; 1604; 1587; 1604; 1601; 1589; 1575; 1604; 1581; ( al'salaf salih "ancestrais devotos" [para as
três primeiras gerações de muçulmanos]).

salam alaikum
Voz árabe que significa " paz contigo " ( ou " com você " 41.; Se trata de 1575; 1604; 1587; 1604; 1575; 1605;
32. o; 1593; 1604; 1610; 1603; 1605; 1575; ou 1604; 1587; 1604; 1575; 1605; 32. o; 1593; 1604; 1610; 1603;
1605; ( como salam alikum ).

salam malecum
Seria um erro do salam alaikum.

salemalecom
Suspeito que seja um erro do salam alaikum.

salir de gira
" Ele deixou a turnê " ou melhor, " Ela estava em turnê, " É um eufemismo usado com atores, músicos e artistas em
geral públicas. Significa que a pessoa que é falada morreu, dando a entender que, embora não seja entre nós, mesmo
em algum lugar ele está fazendo o seu show.

salir del pas
O problema aqui não está na palavra saída ( "aposentar-se, sair de um lugar, uma situação" ), mas no que vem a ser
pas; porque pode se referir a "deixar um partido político socialista", "não ser mais uma pessoa muito sensível", "acabar
com o tratamento da TB", . . . Ou é só um erro por causa da locução de "saia do passo". Ver pas

salir del paseo
Possivelmente um erro pela locution "saia do caminho", ou talvez uma luxação para "ir para uma caminhada".

salirse
Forma pronominal do verbo para sair.

salirse del tieste
É um erro sair do caminho.

salobr salubre
Ver água salobra, seguro.

salpicaduras

Respingo plural.

salpingectomia
Erro de salpingectomia.

salsa baul
Veja molho, tronco, molho de tronco.

salsas
Molho plural.

saltacharco
Isso é, portanto, declarado em algumas regiões da América para a pessoa indesejável, embora a rejeição seria mais
por uma questão de restrições intelectuais ou econômicas. Veja também saltos .

saltar a la yugular
É o que animais predadores fazem quando querem matar rapidamente a vítima, atacar no pescoço para cortar a veia
jugular. Figurativamente, é dito por aqueles que enfrentam algo ou alguém sem consideração, sem compaixão.

saltar la banca a la lotería
Estée. . . Eu acho que esse "pular o banco para a loteria" é uma interpretação muito livre da consulta "pule algo para
o papagaio", que seria apenas mais um trolled sobre o "salto para a bullera".

saltarines
Plural de jumper.

saltarse algo a la lotera
Um dos muitos trolls para o "salto para a bullera" que tem consultas (e respondeu! 128561; ) profusamente este
dicionário. Já que estamos, veja pegar a oliveira.

saltarse algo a la torrera
Outra trolleada para saltar para o toureiro, saltar para o toureiro, pular algo para o toureiro.

saltarse los puntos sobre las ies
Sim, ela estava desaparecida. Por fundo, ver 100<' tomar os outros no "ies".

salud
Estado que não tem nenhuma doença ou doenças. Partir do latim salus, utis (saúde, saúde).

salud naturista
Veja saúde, naturista.

saluudaable
Deve ser saudável com erros ortográficos.

salvación emancipación
Veja a salvação, a emancipação.

salvador blanco
É a tradução do salvador branco inglês, um qualificador um tanto irônico para os brancos que viajam para territórios
com extrema pobreza (geralmente habitados por pessoas de etnia africana, asiática, indo-americana) e oferece sua
ajuda humanitária distribuindo pacotes de arroz, latas de sardinhas e até pares de óculos de sol, então tira selfies com
os nativos e volta para seu país sentindo um 'salvador branco daqueles pobres de outras cores'. Isso não seria muito
mais do que outro ridículo turístico, até que alguém pretende dar outro passo e criar centros de refugiados ou de saúde,
e então o dano que esses inconscientes fazem é muito mais grave do que uma humilhação, porque na maioria dos
casos seus beneficiários se tornam vítimas de improvisados (se não criminosos ou psicóticos) sem a proteção de
dsump ou governos ocupados de outros assuntos mais rentáveis do que seus próprios povos.

samanta
Samanta é um nome feminino, supostamente de origem aramaica, e que foi popularizada por alguns séculos graças às
folletinas e séries de televisão. No Sri Lanka é um nome masculino, sendo uma variante do deus Saman. A versão
"Samantha" não é espanhola.

sambodromo
Sambódromo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sambódromo", sendo o seu significado:<br>Avenidas
ou instalações, apresentando a escola de samba durante o carnaval.

sambolotudo
Não é um santo português que engorda comendo bolotas. Consulte zamborotudo.

sampar
Gislaine escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "comer", sendo o seu significado:<br>Outra maneira de
escrever " " comer. Sua origem parece ser um sombreamento do 34 som; Marília! " que evoca um movimento rápido e
violento. Mas tendo a vantagem de que, na consulta ele escreveu com " s " também pode arriscar uma pressa ou
pronúncia infantil de " " de carimbo por meio de impressão de fotos de um golpe de estado.

san genadio
Embora Genadio de Astorga não seja oficialmente canonizado, logo após sua morte em 936 ele era conhecido como
San Genadio. Foi uma cenobita beneditina que desprezou um bispado para viver dentro de uma gruta no Vale do
Silêncio (El Bierzo, Espanha).

san mateo
Um dos Doze Apóstolos de Jesus, que foi chamado levi de Alpheus. Ele escreveu um dos chamados Evangelhos
sinópticos. Ele deixou uma vida bem-feita como coletor de impostos do rei Herodes para seguir o Messias.

sanciones pecuniarias
Veja sanção, pecuniária.

sanduch
A única coisa que posso pensar é que é um erro para um Sandie. Veja sanduíche, sánguche, sanduíche.

sanduish
Veja sanduíche.

sandwich
Originalmente era um pedaço de carne entre duas fatias de pão. O nome é um epônimo de John Montagu, Conde de
Sandwich ( Inglaterra, 1718-1792 ) De acordo com as línguas era um jogador para não deixar seus cartões de jogos
usando carne cozida entre pão para o almoço, porque eu poderia comê-la com uma mão enquanto brincava com o
outro. Hoje é chamado de sanduíche qualquer '' ingrediente entre pães ''.

sandwichito
Sanduíche diminutivo.

sanfasón
É um gallicismo ainda não incorporado ao dicionário inglês para a expressão sans faon (sans fazón "sem maneiras,
sem direção") que é interpretado como "algo feito ao descuido, à pressa".

sanfazón
É uma versão do Sanphason Galacticism, que eu acho mais em consonância com o original francês sans faon.

sangre
1 o _ líquido que faz parte do sistema circulatório de animais superiores que transporta oxigênio e nutrientes para o
corpo, além de hormônios e células de defesa, também remove o desperdício. Do latim sanguis, INIS com o mesmo
significado. 2o _ diz-se da linhagem, das características herdadas da família. 3o _ segundo (como "você") e terceiro
(como "ele/ela") pessoas no presente singular do modo subjuntivo, e segundo (como "você") e terceiro (como "ele/ela")
pessoas em imperativo singular para o verbo sangrar. Ver verbos/sangue.

sangre de los dioses
Veja sangue, Deus, icorosa, Icor.

sangre por sangre
Princípio jurídico da vindicação, onde o infractor ou criminoso é punido com o mesmo dano que causou. Embora seja
uma prática antiga entre tribos, havia preceitos que o regulamentavam, como o código de Hammurabi ou a lei de
retaliação.

sangre por sangre guatón byron
É um grito de guerra de gangues chilenas. Veja sangue para Blood, Guatón, Blutrache.

sano
1st_ Adjetivo para aqueles que não estão doentes, que estão saudáveis; também é dito o que é inteiro e sem quebra.
2o_ Primeira pessoa singular deste indicativo do verbo sanar . Veja verbos/saudáveis.

sansculotte
Ele também pode ser encontrado como "sans culotte" ou "sans-culotte". Foi cada membro armado das classes mais
baixas francesas que lutaram no início da revolução de 1789. Seu nome significa "sem calcinha", como o culotte foi
usado pelas classes superiores e eles diferiram usando calças mais longas do que a chamada cueca.

sansonismo
É uma denominação para a força histérica, tomada do nome do caráter bíblico Samson, que possuiu a força física
extraordinária.

santo grial
Nome dado em literatura e lendas medievais que o cálice que Jesus usou na última ceia.

santo macarro
Se não é uma maneira de se referir aos pães multiplicados, ou aqueles compartilhados na Sala Superior - ambos
cristãos - então é a pronúncia bastante comum, mas errônea de santo mocarro. Veja macarro .

santo macarro santo mocarro
Ver saint macarro , santo mocarro , santo , macarro , mocarro .

santo mocarro
É um jogo infantil, onde uma criança é deixada para sujar o rosto na frente de seus amigos, e se alguém ri, então ele
perde, e toma seu lugar para manchá-lo. O nome vem do meleca ("moco pendurado sujando o rosto" ), e a coisa
"santo mocarro" é para a exclamação "santo pirralho!" chamar as crianças quando elas fazem travessuras.

sapatras
sapatras é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Príncipes", sendo o seu significado:<br>Certamente um erro
de escrita pelos sátrapas " ". ( Ver sinônimo ).

sapeta
Embora eu suponho que também é aceito, a coisa certa é zapeta.

saq
Além de vários significados como "Serviço de Assistência Cirúrgica", "SAQ" é o código IATA para o Aeroporto de San
Andros na Ilha andros (Comunidade das Bahamas).

sarabada
Outro faltando é o dicionário japonês. Não é usado em espanhol, e a verdade é que não em Japonês; É a
transliteração de uma saudação cerimonial de despedida de idade, que é atribuída ao samurai como 12373; 12425;
12400; 12384; ("Sara da"). Hoje você pode usá-lo como uma piada, porque parece muito deslocado. Por algum
engano, veja Zarabada, Saravá.

saramari
Se não é alguma tentativa do spam, deve ser um erro por dois nomes fêmeas junto. Embora o segundo seja mais de
um diminutivo ou um Hypocoristic. Veja Sara, Maria.

saramugo
É uma palavra portuguesa para o nome de um peixe comum na Península Ibérica. Ver samarugo, jaramugo.

saramuyo
Annona squamosa. Árvore de fruta também conhecida como anon, atis, rim, anona, aratiku, noina achta. Pertence ao
gênero Annona, pertencente à família Annonaceae.

sarasa
Eunuco, por homossexual gay, extensão, afeminado. Vem do árabe para o espanhol, mas você provavelmente tem
uma história hebraica onde havia uma palavra semelhante para "castrado" ou "celibatário".

saravá
Embora não seja uma palavra típica espanhola, é uma voz conhecida pela influência brasileira, onde é usado como
uma saudação, bons desejos. Sua origem parece ser Bantu, trazido para a América por escravos africanos, ou talvez
uma má pronúncia de "salve" ou "Save", usado como um desejo de "sorte" ou "saúde". Um fato curioso: no Japão
existiu durante o século XVIII uma saudação que soou "Sara", "ou Sara" ou "retirado", mas não encontraram um
contato com Saravá.

saravilla
Uma saravae mesquinha? Na verdade, 'saravilla' é o nome que o escritor Adolfo Sarabia deu ao tipo de estrofes em
nono que ele criou para sua tradução em espanhol de "A Caça do Snark" (Lewis Carrol, 1876). Veja também
Spencerian, quintilla, round, oitava.

saraza
É um americanismo de discurso incoerente nome dos bêbados. Por extensão, qualquer conversa de alguém que não
sabe o que fala. Veja os paronyms: sarasa, chintz.

sarely
É usado como nome de mulher, mas eu não sei a origem.

sargear
É um anglicismo para a noite do "elevador" para fora, especial nos machos que tentam seduzir; Embora o termo foi
estendido a outras situações sem objetivos sexuais, simplesmente por agradar, recebendo a atenção de outra pessoa.
A etimologia não é clara, mas o que eu mais gosto é o gato do guru sobre sedução Ross Jeffries, chamado "sargy J.
Cat ", que saiu todas as noites para procurar casais e foi inspirado pelo verbo para sarge. Vejo que tem uma carona.

sargeer
Deve ser mal escrito sargear, embora ninguém diga que estes verbos Castilianized devem estar na primeira
conjugação.

sarpado
Na gíria seria o particípio do verbo o verbo sarpar. Como adjetivo é alguém que se move do limite, descontrolado. Ver:
Sarpar.

sarpar

34 Vesre; gastar " É exceder, cruzar um limite.

sarrapastroso
Veja Zarrapastroso, Scruffy.

sars
SARS significa um tipo de pneumonia conhecida como Síndrome Respiratória Aguda Grave.

sars-cov-2
SARS-CoV-2 é o nome do "coronavirus 2 da síndrome respiratória aguda grave" que causa a doença de Copia-19.
Apareceu pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. O genoma do vírus é classificado
como RNA de um único fio positivo, pois forma uma única cadeia de RNA. Permanece ativo fora do corpo por vários
dias em superfícies como mármore ou aço inoxidável, de onde é levantada pelo contato e, assim, atinge olhos, boca ou
nariz para um novo contágio; também entra no corpo através de microgotas de saliva infectadas que são respiradas.
Veja sars.

sartucho
A menos que seja um localismo (ou um sobrenome), ele deve ser um erro por cartucho, barcôcho, barsucho, San
Trucho,

sashimi
É o nome de um prato japonês preparado com peixe cru ou frutos do mar cortados em fatias. A palavra 21050; 36523;
( sayimi "carne em espeto" ) consiste em 21050; ( sayi "beliscado, definido" ) 36523; (minha "carne" ).

satanizado
1o_ Como adjetivo é sinônimo de "demonizado", algo que é possuído por Satanás ou que tem qualquer uma de suas
características. Por extensão é algo que é percebido como prejudicial ou perverso, mesmo que não seja. 2o_ Partle
do verbo demonizar .

satanozado
Deve ser um erro demonizado.

satélite
Corpo que segue ou acompanha a outra e de alguma forma é dependente. Diz-se dos corpos celestes que orbitam
para outro major, e também de que são artificiais. As pessoas que rodeiam os reis ou imperadores são seus satélites.
Os países que pertencem a sindicatos ou Confederações levaram um poder. A voz vem do latin satelles, ( " acólito,
seguidor " 41.;

savia bruta
Seiva bruta é escrita incorretamente e deve ser escrita como "sábio bruto, bruto wise" sendo seu significado:<br>Pode
ser um erro de digitação por " 34 bruta sábio;. Embora não muito comum, a expressão " 34 bruta sábio; usado com
animais que demonstram uma sabedoria instintiva natural para resolver uma dificuldade ou esquivar de um perigo,
apesar de sua falta de inteligência que você escapar o raciocínio humano.

sábado

Dia da semana dedicado ao descanso de acordo com a tradição judaica, daí seu nome 1513; 1489; 1514; (shabbat
"descanso semanal") que os romanos incorporaram como sabático, substituindo suas mortes saturnias ("dia de
Saturno"), e que herdamos no discurso espanhol.

sábana de sonido
É uma expressão que não tem um significado definido. O mais comum que você pode encontrar é um . . . Analogia à
parede de som?; que, neste caso, não seria um bloco de som formado por muitos instrumentos por trás do estilo Phil
Spector, mas sim uma camada de base rápida e uniforme de um solista estilo Coltrane. No entanto, e como essas
definições pseudopublicitas servem tanto uma varredura quanto uma esfregação, eu encontrei-o classificando o efeito
produzido por uma máquina experimental de geração de ruído branco que ajudaria a dormir.

sádico
Que você tenha o sadismo, goza com o sofrimento dos outros. Ver: sadismo. Ver: masoquismo.

sándwich
Originalmente em inglês era um pedaço de carne entre duas fatias de pão. O nome é homônimo (espanhol apenas
com sotaque) por John Montagu, Conde de Sanduíche (Inglaterra, 1718 - 1792); que de acordo com as línguas ruins
era um ludopata que não abandonar seus jogos de cartas carregava carne cozida entre pães para seus almoços,
porque ele podia comê-lo com uma mão enquanto brincava com a outra. Hoje qualquer "ingrediente entre pães" é
chamado de sanduíche. Veja sanduíche, inglês/sanduíche.

scalabriniano
Religioso da Congregação missionária para Sancte Carolo (Congregação dos Missionários de San Carlos Borromeo),
da Igreja Católica. Eles tomaram o nome de scalabrinian em homenagem ao fundador do instituto, bispo Juan Bautista
Scalabrini.

scaner
scaner é escrito incorretamente e deve ser escrito como "scanner", sendo o seu significado:<br>Ver: Scanner. Ver:
varredor. Veja: http://www.significadode.org/esc aner.htm

scanner
De acordo com o filme Scanners ( 1981 41 de Cronenberg; é um dos mutantes humanos por causa de um
medicamento tomado por suas mães durante a gravidez, que adquire habilidades telepáticas e telecinese.

scarbroita
Mineral também é conhecido como "tucanite". O nome é homônimo pela aldeia de Scarborough, na Inglaterra, onde foi
descoberto.

sci-fi
Não é um acrônimo espanhol, mas inglês para ficção científica.

scort
É realmente um erro de pronúncia da escolta Inglês ("guarda-costas, companheiro pago"), e por algum motivo
tornou-se popular em vários países de língua espanhola, onde também está associado com a prostituição. Acabou
sendo um curioso caso de regressão por esnobidade? Diferenciação com uma acompanhante que não oferece sexo?
128558;; o ponto é que sua origem pode estar na palavra latina sequor, sequi ("seguidor, companheiro") ou talvez em

scortum, i (prostituta"), e como visto, em nenhum dos dois há um 'e' inicial.

screenshot
É a voz em inglês para o espanhol conhecido como " screenshot " ou " " captura de tela. É literalmente " 34 tela tiro;
porque para as câmeras inglês é " atirar " para tirar uma foto. Ver: screenshot.

sdmo
Acrônimo para "síndrome de disfunção multiórgão", que ocorre em um paciente quando ele ou ela tem falhas em
múltiplos órgãos ao mesmo tempo; por exemplo, como resultado de uma resposta inflamatória exagerada do corpo.

se agrio
Viu, eu sei, azedo.

se amargo
Pode ser um erro para "ser amargo" ou "amargo". E None é uma consulta de dicionário. Para ver ser, amargo,
amargo.

se come las uñas al revés
É uma locução que eles usam para nomear um amanerado gay, embora eu não tenha a etimologia. Assistindo os
pingos de sorvete.

se daño la comida
Veja se, dano, verbos / danificados, alimentos .

se derrama a raudales
Mostre derramando, fluxo.

se dío cuenta
Ver se (pronome), verbos/dio , conta (razão , consideração ) .

se me chispoteo
Certamente ele quer ser "squeaked" mim, mas mal escrito.

se me chispoteó
É a mangueira usada pelo Chavo (um personagem de Roberto Gómez Bolaños) quando ele estava faltando algo
impróprio. A coisa certa a fazer seria "Eu fui desencadeada". Embora o verbo chispotear não é aceito pela RAE,
tornou-se popular graças à comédia televisiva e hoje é entendido-pelo menos-em toda a América Latina.

secarse
Forma pronominal do verbo para secar.

seco de carnes
Com certeza a consulta vem da descrição de d. Quixote. Significa magro, magro, que é marcado com ossos. Veja na

cara.

secuenciado
1st_ adjetivo por série; dividido ou classificado por sequências relacionadas. 2 _ particípio da palavra de sequência.

seculorum
Em latim significa " 34 séculos; Forma é no caso genitivo, que geralmente indica o pertencimento, e sintacticamente
complementa determinantes. Veja: no se levantem.

sede y cede
O que é? Veja sedar, rendimento, verbos/sede, verbos/cede.

segundo
1o_ seguindo para o primeiro de uma série. É abreviado como '2. º' . 2nd_ Divisão do minuto no sistema sexagesimal
e angular. Ele vem do latim minutum secundum ("pequena medida de segunda ordem") que eventualmente entendeu
demais o "minuto" e foi chamado apenas de "segundo". O símbolo para a medição do tempo é 's' , e para a medição
angular é uma marca de cotação dupla. 3o_ nome masculino.

seignificado de tepache
Veja o significado, tepache.

selene
Selene é um nome de origem grega, em sua mitologia é uma deusa filha dos titãs Hyperion e Tea, representa a lua e é
por isso que nosso satélite natural leva seu nome.

selenizar
Daria a um elemento alguma característica de selênio. Certa vez, ele especulou que seria necessário usar o verbo em
vez de pousar, já que ao descer nas luas de outros planetas teria que começar a fazer uma diferenciação; mas então
para a nossa lua seria 'aselenize' (pelo seu nome Selene) e, assim, seguir a mesma estrutura de pouso, marizing,
aquatização, cocking, . . .

selficidio
Palavra bem humorada que é "suicídio" nas redes associados publicando um comprometimento selfie.

selk&#39;nam
Outro nome para a tribo patagônica e etnia ona.

semana
1o_ No grupo de sete . É uma sincope da septimana latina ("do sétimo"). 2nd_ Período de sete dias consecutivos em
princípio já estabelecido de acordo com a cultura ou costume, por exemplo, de segunda a domingo (semana civil, de
acordo com a ISO-8601 ), ou de domingo a sábado (por influência católica) ; embora também seja usado como "sete
dias a partir de. . . "designando qualquer um como um começo. Veja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado,
domingo.

semantizar
É dar um significado ou uma forma semântica a algo que, em princípio, usa outro tipo de linguagem, ou que lhe falta. A
palavra escrita ou falada semanitiza um fato, um objeto; mas também na arte ou design você pode modificar um texto
para que seu desenho reforce o significado ou modificá-lo, ou alterar a pronúncia ou acentuação de uma voz para que
ele evoca outro com significado diferente (neste caso seria bastante "remantizing").

semejantes
Plural de similares .

semejarse
Forma pronominal do verbo semejar .

semenes
Erro por 'sêmen' (plural de sêmen), ou semanas, ou 'serenes' (inflexão à serenata), ou 'semejes' (inflexão para se
assemelhar) , ou . . .

semiautónomo, na
Veja semiautônomo, semiautônomo, auto-, -nomía, na.

semidesierto, ta
Ver semi-deserto, semi-, deserto, ta .

semimueva
Eu ia colocar algo sobre mover-se a meio caminho, mas claro que é semi-novo mal escrito.

seminuevo
Que algo é "novo no meio", é dito por "quase novo". É um neologismo muito coloquial, mas o conceito acabou
incorporando na língua.

semipermanente
Neologismo mal criado com o sentido de "quase permanente". Claro que se for permanente, não pode ser
parcialmente, e o prefixo semi realmente significa "metade, metade", embora já em latim foi usado como "algo, quase,
incompleto", para que possamos deixá-lo passar.

semiseco
Tradução do francês demi-sec. Ver: à parte.

senala
Senaa é o nome de uma população em Tuvalu (Oceania). Por algum erro ver também apontar

sencillos
Plural simples.

sendos
Adjetivo usado no plural, pois é sempre aplicado a vários substantivos; significa "um para cada" de algo. Para alguma
interpretação errônea, em alguns lugares é usurpada como "muitos", "grande", "realçado" e mesmo "freqüente".

senecto
Personificação da velhice na mitologia romana, conhecida como Senectus. A versão grega leva o nome de Geras.

senito
Diminutivo de mama . Ou talvez um erro por menino, o que também seria diminutivo, mas em alguns lugares quase faz
sentido.

senna
Gênero de plantas tropicais da família Fabaceae.

seno
Função trigonométrica de um ângulo de um triângulo que é a relação entre o pé oposto e a hipotenusa. O nome vem
do seio Latina ( " oco " 41.;

sentarse
Forma pronominal do verbo sentar.

sentecioso
Essa decisão, que diz, ou contém um juízo moral. Ver: sentença. Ver: Acórdão.

sentir o recibir un viento del sudeste
Eu realmente não sei o que eles significam por ' sinônimo '. Veja dar um Siroco.

sentir un dolor muy fuerte
Veja sentir, um (artigo), dor, muito, forte, ver as estrelas.

señar
É para colocar um sinal, como uma marca ou como um avanço em uma transação comercial a fim de fixá-lo para o
senante.

señas
Sinal plural.

seño
Inflexão do senar verbo

señores
Plural de senhor.

separados
1o_ Plural do substantivo e do adjetivo separados . 2o_ forma plural do participle do verbo separar .

separatas
Plural de offprint.

septubre
Neologismo por dois meses " setembro - outubro de ".

sepulcro
Tumba, enterro. Do latim sepulcrum, com o mesmo significado. Veja também tumba sagrada, tumba branqueada,
cripta.

sepulcro blanqueado
A frase original é "túmulos branqueados", mas como um adjetivo e entrada dicionário que, obviamente, defini-lo em
singular . E é o caminho de acordo com o Evangelho (Mateus 23 : 27), em que Jesus chamou os hipócritas, falsos e
vãos que se preocupavam mais com sua imagem do que com sua alma, que ficam bem do lado de fora, mas são
corruptos por dentro.

sepulcros
Plural de tumba.

ser
1o _ muito irregular verbo espanhol, que ao contrário de outras línguas foi separado de ser, e às vezes é usado como
um tem. 2o _ embora possa haver diferenças filosóficas, entende-se por um ser ao qual tem uma entidade, uma
essência e natureza própria.

ser amable
Veja ser, gentil.

ser asexual
Veja ser, assexuado, assexuada.

ser boleta
Se boletado. Ver sinônimos.

ser chivo expiatorio
Veja ser, bode expiatório, cabra, expiar.

ser condescendiente
Veja ser, condescendente.

ser costilla de otro costal

É um transplante de costela? 128530; Veja costela, saco.

ser creído
A frase inteira iria ser acreditado, que é auto-explicativo e está associado com pago se mesma, pedante.

ser de cajon
Se você não está pedindo para um habitante para El Cajon (E.U.A., que também deve ser escrito com til), então é um
erro para a frase ser de Cajon. Veja também frase gaveta, é gaveta, que não será bem levantada, mas pelo menos
não têm erros ortográficos.

ser de cajón
"Ser (algo) da gaveta" é uma locução usada quando parece um fato óbvio, esperado naquele tempo, que cabe
perfeitamente mesmo se não é correto, mas é usual. A origem está no ajuste da palavra (tal como uma "gaveta"),
como nós falamos sobre algo que cabe para a direita no lugar, no tempo ou na situação.

ser delicado
Veja ser. delicado.

ser dichoso
Veja, feliz.

ser gato
Lunfardo é ser uma prostituta, ou alguém que leva dinheiro para um terceiro. Ver Jack para a definição expandida.

ser íntegro
Veja ser, no meio .

ser la gota que colma al vaso
Outra versão (plus ) para a "gota que enche o vidro" . Veja sendo a gota que enche o vidro.

ser la media naranja
Veja ser, metade laranja, média, laranja.

ser la víctima
A consulta teve origem em um anonimato de "metros bucos". Veja ser, vítima.

ser odioso
Veja ser,odioso.

ser piola
Diz-se que algo é " piola " Quando é manhoso, conveniente, calmo, ou você deve ser qualquer avaliação positiva. É
uma Argentina. Pertence o lunfardo Río de la Plata. Nascido como uma regressão da palavra " 34 Tweety;. Desde
então em espanhol inglês um " piola " É uma sequência de caracteres e seu derivado " 34 Piu-Piu; Seria um bem piola.

Lunfardo contato é feito através de um recurso chamado Dissimilação festivo no seu caminho para vesrica. " Piu-Piu "
é uma deformação do vesre de " 34 limpo;. E entre os criminosos, " 34 limpo; significa falta de registros, não têm
entradas na polícia. Então, um Piu-Piu ( mais tarde " uma piola " semelhança fonética com o giz, ) é alguém muito hábil
para não ser assinado e que por não ter antecedentes policiais, se parou suspeita poderiam ser tranquila desde
certamente era para ser lançado. De lá para fora todos os significados favoráveis do que é " ser piola ".

ser piola
Diz-se que algo é " piola " Quando é inteligente, tranquila e conveniente, ou qualquer avaliação positiva você cabe. A
origem é uma regressão da palavra " 34 Piu-Piu, que é um " -piola mais fina " Mas como pertence a voz de gíria de Río
de la Plata é modificada através de dois recursos: a dissimulação festiva e o vesre. " Piu-Piu " É o vesrica de forma "
34 limpa; e entre criminosos, " ser limpo " Significa falta de registro, não tem nenhuma entrada na polícia. Então, um
Piu-Piu ( mais tarde " uma piola " semelhança fonética com o giz, ) Alguém é suficiente negócios para não ser assinado
e por não ter a polícia, se eles pararam por suspeita poderia ser tranquila, já que certamente ia ser lançado. A partir daí
o significado positivo do adjetivo.

ser pusilánime
Veja ser, pusillanimous.

ser querido
Veja ser, querida.

ser un crack
Na Argentina é usado com o mesmo sentido como em inglês: " qualificados atleta de excelência ". Por extensão,
qualquer pessoa que se destacam em seu campo.

ser un don nadie
Veja ser, ninguém.

ser un garca
Em lunfardo, sendo um cagador, uma pessoa que machuca os outros, mesmo sem um benefício pessoal. Para a
etimologia, consulte Garcar.

ser un marica
Consulte o Maracá, bicha, bicha.

ser un pela gatos
Veja ser, a , verbos / pela , gato , pelagatos .

ser un petardo
"Ser alguém que tem explosões raivosas", "ser alguém inquieto, que pode sair com qualquer imprevisto" , "ser alguém
divertido", "ser alguém travesso". Veja sendo, uma bombinha.

ser un poco tartaja
Veja pouco, Tartaja, Tartara,

ser una manta tan mojada
Veja cobertor molhado.

ser uno
Veja ser, um.

serenarse
Forma pronominal do verbo sereno.

serenísima
Serena está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "La Serenísima", sendo o seu significado:<br>Tambo
criado na primeira metade do século XX na Argentina, que mais tarde se tornou indústria e planta de lácteos. O nome
foi copiado por seu fundador da inscrição em alguns aviões de sua casa, onde 34 Itália; A Serenissima " Era uma clara
alusão à Serenissima Repubblica di Venezia.

seres ficticios
Veja, ficcional.

seres malignos
Veja ser, o mal.

serieadicto
É um neologismo para o viciado em séries de televisão ou na internet, como um "seguidor obsessivo e incondicional".

seriéfilo
Amante de séries de TV ou web. A palavra une série (televisão ) com o sufixo -filo . Ver seriesadact .

serían sinónimos
Veja ser, sinônimo.

serpiente
Animal ofidio, réptil de corpo alongado, sem pernas, que se move rastejando. Muitas espécies têm uma mordida
venenosa. De latim serpens , entis ("arrastando, rastejando") .

serruchar el piso
A locução descreve a atitude de sabotar e desacreditar o trabalho de um superior (anonimamente e discretamente) com
a intenção de assumir seu posto quando for demitido ou rebaixado; é "seruchar o chão" para que caia.

sesentera
Sesentero feminino ("em relação aos anos 60").

sesentero
1º_ Em relação aos anos 60, à década de 1960. Às vezes é usado sesentoso, mas é meio depreciativo. Veja 60 anos

de idade. 2nd_ soldado que atira com uma arma calibre 60.

sesentero, ra
Ver sesentero , RA .

sesgados
1st_ Plural do adjetivo sesgado . 2o_ forma plural do participle do verbo sesgar .

sesquipedal
Para a excelente definição de Felipe Lorenzo del Río só aproveito para acrescentar o fragmento original de Quinto
Horácio Flaco e alguns links relacionados. Diz « A citação de Epístula ad Pisones ( "Epístola aos Pisones") ou Ars
poetica ( "Arte Poética". . . proiicit ampullas et sesquipedalia verba . . . » ( " . . . deixar a grandiloquência e a
palavra de pé e meio [longo]. . . " ) e a recomendação é dirigida a Téfême e Peleu. Outras vozes relacionadas são
magnófobia, megalogofobia, macrolexifobia, macrolexifilia, sesquipedaliofobia, cultiloquente, altiloquente,
dolicologofobia.

seta de san jorge
É um dos nomes comuns para o fungo comestível Calocybe gambosa, muito apreciado no norte da Espanha.

setear
É um anglilicismo do verbo a definir, que em espanhol é usado principalmente em tecnologia para configurar o modo de
operação de um equipamento programável. Ver Reset .

setearse
Forma pronominal para o verbo setear .

seucy
De acordo com a mitologia da Amazônia Tupi, Seucy era uma virgem de origem divina que deu à luz o filho do deus
sol, a quem chamaram yurupary, que quando adulto foi o iniciador de mudanças culturais que tiraram o poder social e
político das mulheres.

severendo
Em alguns países é um qualificador que significa "grande, exagerado, que reforça a categoria de substantivo". Claro,
se o RAE ainda não aceitá-lo, ele já vai fazê-lo, embora eu agora fazer a consulta para ensaiar uma etimologia. Não
vem de severo, nem é mesmo um cultismo para a interpretação já errónea dos sendos; é rather uma pronúncia pobre
do "Reverendo" como uma ironia, esse uso que lhe é dado geralmente à hierarquia um adjetivo insultuoso ou
desprezível. (E, sim, não deve ser usado ou endossado. )

sevillanas
Plural de "Sevilha". Arma branca de lâmina retrátil, geralmente com um mecanismo de mola para liberá-lo da alça.

sexapil
Versão em espanhol do inglês " " sex-appeal. Significa atração sexual e é geralmente aplicado a pessoas com uma
grande atracção física.

sexo adicta
Erro por sexadact feminino . Veja ninfomaníaca.

sexoadicto
Ele é um "viciado em sexo, sexo compulsivo". Na verdade, é um neologismo que não está no dicionário, mas é usado
porque "satânico" ou "donjunic" soa muito pior. Veja satiriasis, donjuanismo, priapismo, ninfomaníaca.

sexomania
É quase certamente um erro por sexmania.

sexomanía
É mania ou obsessão com relação ao contato carnal, pornografia, relação sexual.

sextorsion
Neologismo por extorsão sexual " ".

sexualmente
Sexualmente, em relação ao sexo.

sé más recatada
Isso aparece em uma lista de sinônimos de resgate.

sécula
Veja em saecula saeculorum . Por algum erro veja amido, recula (recular), sucula, secura, sículo, . . .

shacar
Em Lunfardo há uma pronúncia mais próxima do italiano do que sua variante chacar ("roubo, golpe por dinheiro") que
vem do sciacc genoese, schacciare; e que também existe na napolitana : sciac ( "quebra, esfregar" . Para mais
significados e etimologia, consulte achaco.

sharp
Embora seja uma palavra inglesa que praticamente não é usado em espanhol, nós vamos para justificar a sua inclusão
no dicionário com uma breve história sobre isso. Como um substantivo é o nome do sinal musical " 34 sustentado; (
x266F; ) , embora é ruim; 40-) É usado como octothorpe, que é o número ( ) em espanhol, na verdade, o nome mais
comumente usado em inglês para este outro símbolo é apenas " número assinar ". Algo semelhante acontece na
nossa língua, onde o numeral é chamado " almofada-" TicTacToe " " e outros ainda mais estranhamente. A confusão
tornou-se visível quando apareceu com telefones de teclado DTMF, que, em sua última linha, usam o asterisco, o zero,
o numeral e carta; sem saber seu verdadeiro nome, começou ele é chamando de qualquer maneira.

shemagh
Não é uma palavra espanhola, e deve obviamente ser espanholizada; é um dos nomes para um lenço semelhante a
pashmina usado no Oriente Médio e Próximo para cobrir a cabeça e o pescoço do frio, sol e areia. É amplamente
utilizado pelas milícias, mas também tem conotações políticas e sociais. No Ocidente é usado principalmente pela
moda. Vem do árabe de 1588; 1605; 1575; 1594; ( yemaag ), e tem outros nomes que, em muitos casos, dependem
de cor e design, ou país de origem.

shibboleet
Palavra inventada por Randall Munroe para o seu livro de quadrinhos XKCD, onde é uma senha sonhada por qualquer
um que já tenha chamado um suporte técnico assistido por pessoal não qualificado, uma vez que apenas proferir é
comunicado com um engenheiro é comunicado com um engenheiro treinados para entender nossa consulta. É
formado pela palavra shibboleth unida com leet, para implicar que é a maneira de reconhecer-se entre os melhores
preparados em tecnologia.

shibboleth
De origem hebraica, esta palavra hoje é usada como sinônimo de "Santo e sinal" entre grupos de pertença, definindo
conceitos que são eles mesmos-mesmo exclusivos-de uma comunidade. Da mesma forma, ele também serve para
reconhecer quem não pertence ao grupo. É retirado do antigo testamento, onde no livro de juízes (12:6) os Gileaditas
fizeram aqueles que tentaram atravessar o rio Jordão pronunciar a palavra hebraica 1513; 14< 1473; 1489; 1465;
1468; 1500; 14> 1514; (yibulet "caminho, atual"), mas desde que seus inimigos Ephraimite não tinha em sua língua a
primeira consoante, eles não pronunciá-lo corretamente e disse 1505; 14< 1489; 1465; 1468; 1431; 1500; 14>
1514; (sibulet "punição, sofrimento"), então eles foram então reconhecidos e mortos.

shiome
Vesre del lunfardo rioplatense mishio.

shippear
Versão em espanhol do inglês "transporte". É a União de dois caracteres (produto de mídia real ou imaginário,) que
promove ou apoia o grupo de fãs. Relacionamento não necessariamente deve ser romântico, nem ser entre objetos; e
normalmente é chamado por seus nomes.

shirley
Shirley é um nome de origem celta, provavelmente topônimo, pois significa "brilhante, claro, ensolarado" referindo-se a
um prado, a um pasto. É por isso que ela era inicialmente masculina e também um sobrenome, mas a partir do
romance Shirley (Charlotte Bronte , 1849 ) onde a protagonista tinha esse nome, ela começou a usá-lo como um
feminino.

shockeado
É um anglicanismo que vem do choque ("hit, concussion"), significaria "chocado".

shome
Versão elidizada de shiome lunfardo (vesre de mishio "pobre" ). Veja shomería.

shomería
Em lunfardo é dito de algo berreta, que mostra pobreza ou miséria. Veja shiome, mishio.

shoto blanco
Outro nome para o óleo.

shovo
Ele obviamente não é espanhol. A primeira coisa que cruza minha cabeça é que eu posso ser russo, onde 1096;
1086; 1074; 1086; (yovo) seria "costura, costura, show, exibição". Mas devemos saber de onde eles conseguiram, e
consultar no dicionário respectivo; porque pode até ser mau inglês escrevendo para "empurrar, introduzir".

show porno
Assista ao programa, pornô.

shumo
Embora eu acho impossível conectá-los filologicamente, faço um paralelo entre a voz guatemalteca 'suma' e o lunfardo
rioplatense shiome ou shome, uma vez que soa muito para ser uma versão local, o que significa quase o mesmo:
"pobre, comum, baixo nível". Claro que o original seria lunfa, pois é uma vesre típica para mishio. Veja também
mishiadura .

shunga
Estilo de arte erótica japonesa entre os séculos XVII e XIX. Voz 26149; 30011; (Yunga "folhas de primavera") é
realmente de origem chinesa, e poeticamente associa a temporada de primavera com o tempo de amor, sexo e
fertilidade.

si
1 o _ ' Yes ' é o símbolo químico do silício. 2o _ conjunção que pode ser usado como condicional, hesitante,
ponderação. Não é um advérbio afirmativo, está escrito Sim.

si no o sino
Veja se, não, ou , mas.

siam
Sigla para sociedade Industrial de misturadores mecânicos, para metais da empresa Argentina que então terminaram a
fabricação desde aparelhos industriais e familiares aos automóveis, transformador de média tensão, diesel de
locomotivas e bombeadoras de óleo.

siames
Siamês é escrito incorretamente e devem ser escrito como "Siameses", sendo o seu significado:<br>Natural de Sião (
41 Tailândia hoje. Os gêmeos xifópagos primeiros fisicamente para alguma parte do corpo que se tornou popular em
um circo veio de Sião, e por aqueles que sofrem esta deformação são conhecidos como gémeos siameses.

sibarita
Habitantes de Sybaris, antiga colônia grega na Itália atual; Ele era famoso pelo luxo e requinte de seus habitantes, o
que originou o adjetivo acima mencionado.

sicoemocional
sicoemocional é escrito incorretamente e deve ser escrito como "emocionais", sendo o seu significado:<br>Embora
muito comum, na verdade é um erro se a palavra se refere a mente ( ou alma ) e a emoção, porque deve ser "
emocionais " grego 968; 965; 967; 951; psyke ( " a alma, inteligência, consciência, " ) e latim emotio, onis ( " o
movimento em direção à mudança de atitude, " 41.; Se estiver escrito corretamente, seria uma referência a sacudir
causando comer figos ( 963; 965; 954; 959; Nathana " fig. " 41.; -)

siempreviva azul
Um dos nomes para a fábrica de Limonium Sinuatum, vulgarmente chamado capitão, mão de ferro.

sienes de oliva
Suponho que a consulta vem do México, pois este é um fragmento do seu hino nacional. E não é entendido porque
está incompleto. A estrofe é: "Ciña O Patria! sua azeitona sienes / paz o arcanjo divino / que no Céu seu destino eterno
/ pelo dedo de Deus foi escrito". É entendido como: "Oh, Pátria! Que o arcanjo divino se sentar em seu siens a coroa
de azeitona [da vitória] e da paz, [o que foi] escrito pelo dedo de Deus no Céu como seu destino eterno."

sieno
Pode ser um erro para o siene, Siena, Sileno, pesaroso (sensação),

siesta dormir
Veja a soneca, durma.

sig de siente
A consulta está errada e eles escrevem pior; Não só eles colocam mais "significado de", mas eles encurtá-lo, e
encurtá-lo sem o ponto, e em cima ou consultar para um verbo conjugado ou por uma palavra com erros ortográficos.
Ver sentir, sentar, verbos/sentir, novo, dente,

sigma aldrich
Spam? 128169;

significado de autoconocimiento
Como a entrada do dicionário é mal pensado, mas pelo menos é bem escrito. Veja o autoconhecimento.

significado de encodificador
Consulte codificador

significado de huracán
Ver: furacão.

significado de ivette
Pena que a consulta está errada, porque Ivette pode ter uma etimologia interessante, mesmo que não seja um nome
muito hispânico que dizemos

significado hazak
Como a consulta é mal feito, você deve encaminhá-lo para o significado e 'hazak' entradas, mas este último é ou parte
do nome de um personagem de videogame que seus seguidores já sabem, ou é spam de uma organização judaica
para idosos e de meia-idade; então eu não vinculo nada.

signifikado de vistiendo
Veja o significado, vestir-se.

signo cifra arabiga
Certamente se refere a figuras de arábicos, que são também utilizados no Ocidente. Base 10 e são 0; 1; 2; 3; 4; 5. o; 6.
o; 7; 8 e 9. Eles foram incorporados na Europa para resolver operações algébricas, algo muito difícil de usar números

romanos então conhecido.

siguenos
Deve ser "siga-nos". Veja verbos/siga, siga.

silampa
Se lendário folclore, nativa do Panamá. Tem forma de pano branco, a flutuar no meio do nevoeiro a wasteland, embora
também pode ser visto com o rosto de uma mulher idosa, que seria coberto pela tela. Em algumas versões não só
assustar as pessoas, mas que ele devora-los.

silvestre
Em relação a um local selvagem, inicialmente selvhatic. Não é cultivado ou domesticado. Vem do latim Silvester, estris
("sevsic, arborizado").

similia similibus curantur
"Similia similibus curantur" (" O similar é curado com similares" ) é uma locção latina para um conceito hipocrático
popular no século IV a.C. C. , que envolvia a cura de uma doença usando substâncias que causariam ao paciente os
mesmos sintomas, mas fornecendo muito pouca quantidade.

simonía
É a compra de sacramentos, dispensas ou encargos eclesiásticos. A origem está no Novo Testamento (Atos 8: 18)
onde Simão, o Mago, se ofereceu para comprar o poder de realizar milagres para o Apóstolo Pedro.

simón
Simon é um nome de homem, provavelmente de origem hebraica onde 1513; 14< 1473; 1502; 1456; 1506; 1493;
1465; 1503; ( shimeon) significa "quem ouve", embora também possa vir do grego 963; 953; 956; 959; 9> ( ymos
"ñato" .

simpatía
1o_ Sentindo uma inclinação afetuosa, natural e espontânea para algo ou alguém. Diz-se que um ser animado tem
"simpatia" quando produz esse efeito de atração em outros. A voz grega antiga 963 foi originalmente compreendida;
965; 956; 9< 945; 952; 949; 953; 945; ( sympátheia "sentimentos compartilhados" ) como algo mais como piedade,
e é formado pelo prefixo 963; 965; 956; ( sim, "juntos, reunião" ) 9< 945; 952; 959; 9> (pathos "doença,
sentimento, experiência de vida" ). 2o_ Uma acepção para física e fisiopatologia é a relação de trabalho induzida ou
conseqüente entre órgãos ou qualquer grupo de elementos sem conexão direta entre si.

simpléctico
Em relação a um ramo da matemática aplicada especialmente para a mecânica e a geometria. Permite o estudo de
formas bidimensionais e sua projeção em dimensões superiores. Hoje aplica-se, entre outros casos, para resolver
situações levantadas pela teoria das cordas, com base na simetria de espelho.

simprificar
Aposto que é um erro para simplificar.

sin

Custodial preposição, indica que ele não continue na frase. 2º _ prefixo proprietárias, é parte de palavras que
geralmente tinha que 'pecado' da preposição. 3º _ lua sumério dios. letras do nome _ 4 em alfabetos árabe e fenício.

sin astucia
Ver não, astúcia

sin censura
Ver a censura.

sin cuernos
Veja sem, chifre, cuttle, mocho, desmogue, moton.

sin efecto
Veja sem efeito.

sin equilibrio
Veja sem, balance.

sin escusas ni distingos
Veja desculpa, distingue.

sin excusas
Veja sem, desculpe.

sin gente
Outra má interpretação do conceito de anonimato, que vem aqui da consulta "para ser inclinado", que eu quero
acreditar que é uma locution.

sin mancha
Veja sem, mancha.

sin ningún costo
Vista sem, não, custo, grátis, grátis.

sin ropa
É como um sinônimo em pelao, também em chirisique. Veja sem.roupas.

sin voluntad propia
Ele queria ser um suposto sinônimo de 100<persogar (realmente, apersogar), mas para alguma questão técnica, ele
não conseguiu.

sina

Prefixo de China; Embora seja discutível uma vez que é apenas uma das tribos que habitavam o território nomeado.
Agora é pouco usado.

sincera
Feminino de sincero. (E não, sua origem não tem nada a ver com a cera).

sincero
Verdade, sem enganos. Se trata da falta de preenchimento com zeros os números à esquerda, que as tornava mais
compreensível para olhar. O espanhol leva Bah, mentir, desde o latim genuíno (original, intacto) com respeito a
opinião, a palavra e a atitude. Ver sincero.

sincuento
Ver as palavras sem história.

sindemia
Acrônimo para a situação médica na qual mais de uma epidemia ou endêmicas é feedback e melhorar uns aos outros.
Anglicismo de syndemic, que é uma epidemia de sinergia (epidemia de sinergia).

sindhén
Ele não é espanhol, mas javanês, ou quer ser. É como uma consulta porque eles colocam como sinônimo de
'100<pasindhén', que eu suponho que pode ser pronunciado com algumas diferenças, mas é mais referenciado com
'pesindh' para um cantor solo e 'sindhen' (sem sotaque, muito menos um afiado como nesta consulta) para o refrão.

sine cuanon
Consulte a condição sine qua non.

sinestesia
1o_ figura retórica onde um sentimento ou percepção é atribuído a algo que não corresponde a ele, mas pode ser
entendido como metáfora. 2o_ instalação quase patológica possuída por algumas pessoas para perceber um evento
com outro sentido que não é natural, como "ouvir" uma cor, "cheirar" um som.

singulares
Plural singular (para qualquer interpretação de "único em seu tipo") .

singularísima
Feminino de muito único. Veja singular.

singullarísima
Acho que é um erro para o superlativo no singular feminino.

sinhogar
Deveria ser uma tentativa de castiliano aos sem-teto ingleses, e não seria uma construção incorreta, já existe uma
história de "sem" um substantivo (interminável, sinhueso, incontável, . . . ), que estão instalados. Embora existam
alternativas usadas em cada país, a verdade é que nenhuma ainda foi imposta.

sinigual
É uma forma léxica para a frase (que não se torna uma frase) "sem igual". E não está incorporado ao Dicionário da
Língua Espanhola.

sinnimodeexpertis
Essas consultas não devem mesmo ser respondidas, mas se o que eles estão procurando é um sinônimo de ' expertise
' (que não é espanhol, mesmo se usado), há um dicionário para isso. Veja synoimo/perícia.

sino
1st_ Hado, destino. 2o _ conjunção adversa (se não) que afirma um fato conseqüente a outro que foi recusado
previamente.

sino o si no
Veja, mas, sim, não, se não.

sino y si no
Mais uma vez? Veja, mas ou se não, sim, não, mas.

sinofilia
Um afeto ou inclinação à literatura chinesa, embora em princípio seria para sua escrita ou sua língua, uma vez que o
prefixo "sino" se aplica mais à língua chinesa, e talvez à sua cultura.

sinograma
Caráter ou ideograma chinês. Veja cjk .

sinograma
Caráter ou ideograma chinês. Veja cjk .

sinonimo aprender
Ver sinônimo, aprender, sinônimo/aprender .

sinonimo de driblar
Veja sinônimo, drible.

sinonimo de estupro
Ver estupro e https: / / www. significado. org/sinônimo/estupro. htm

sinonimo de hociquirromo
Veja sinônimo, focinho, braco, yon.

sinonimo de pañuelo
Eu não sei o que um 100< synomous, em qualquer caso, a consulta está errada. Veja sinônimo, lenço, sinônimo/lenço.

sinonimo de quiroptero
Consulte https: / / www. significado. org/sinônimo/include. htm

sinonimo de sobresaliente
Veja sinônimo, notável, notável, substituto, excreção.

sinonimo desatina
Ver sinônimo, verbos/desatina.

sinónimo de desvaneció
Ver sinônimo, desvanecer, verbos/desaparecer .

sinónimo de fama
Veja sinônimo/fama, sinônimo, fama.

sinónimo de retardar
Ver atraso e, claro, pseudónimo/atraso.

sinónimos
Plural de sinônimo.

sinónimos de antora
Veja sinônimo, antora. [Nota: como detalhe curioso, 'antora' parece vir do grego 945; 957; 964; 953; ( anti-"oposto" )
966; 952; 959; 961; 945; ( phthora "destruir" ), que seria um "antídoto"; apenas para seu outro nome 'aconito' (
128558; ) , que também tira do grego 945; 954; 959; 957; ( akon "dardo" ), uma arma com uma ponta envenenada
para caçar lobos. Ambos foram latinizados por taxonistas. ]

sinónimos de salubrista
Ver sinônimo, saudável ( ? ) , synonimo/salubrista.

sintoismo
Xintoísmo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Xintoísmo", sendo o seu significado:<br>Expandindo a
definição de Alfredo Edgardo Alvarez Ahumada, o nome vem do japonês Xintoísmo ( 31070; 36947; Xintoísmo ) que é
uma transliteração do chinês e significa " Caminho dos deuses ".

sintonismo
Característica de personalidade que lhe permite adaptar-se ao meio ambiente. Se trata de " 34 ajuste;.

sirena
1. Barulho de chamar a atenção; o nome alude a canção das sereias da mitologia grega. 2. Criatura fantástica que
foi encontrada em rochas marinhas e atraiu com seu canto irresistível dos marinheiros, que terminou seu fundador de
barcos e devorados por eles. Eles tinham forma de pássaro com cabeça de uma mulher, apesar de na idade média,
seu nome foi associado com as Náiades. Ver: Ondina.

sismo
Movimento telúrico, tremor importante da crosta terrestre. Do grego 963; 949; 953; 963; 956; 959; 9> ( seismos
"terremoto" ).

sismografía
Medição e registro de movimentos telúricos. É formado pelas vozes gregas 963; 949; 953; 963; 956; 959; 9> ( seis
queimaduras "terremoto" ) 947; 961; 945; 966; 949; 953; 957; ( grafein "write" ) .

sismorresistencia
Capacidade de resistir a um terremoto que algumas construções especialmente projetadas para áreas com movimentos
terrestres têm. Veja terremoto, antissímica, terremoto.

sistemática
1st_ fêmea de sistemática . 2o_ Ciência que estuda e classifica espécies de acordo com sua evolução e parentesco.
Por extensão, qualquer ciência ou técnica que use um método ou critério organizacional.

sitio que habitualmente busca el norte
Este é um Autoboycott, o link não é uma consulta, mas uma incoerência como suposto sinônimo (obviamente
extraviado acima repost, é REPOIO!) Gerado pelo site para pontos cardeais.

sitofilia
Fetiche pelo qual a comida está incluída nas práticas sexuais. Do grego 963; 953; 964; 959; 9> ( sitos "cereal, trigo,
em geral é pão, comida" 966; 953; 955; 953; 945; ("amor, inclinação emocional").

situaciones
Situação plural.

situación operativa
Você teria que saber o contexto, mas para começar, ver situação, operacional, estado operacional.

siu quiu
Ver a cidade de siu kiu.

sizo
Ele não existe em espanhol, pode ser um erro por suíço, siso (Sissing), Curl, fez (fazer),

símil
Semelhante, semelhantes; também usado como 'imitação'. A retórica é uma figura em comparação.

síndrome de la cabaña
Outra invenção jornalística para uma situação de "própria inércia social", onde uma pessoa que é forçada a ficar em
casa com pouco ou nenhum contato externo se acostuma com a situação e rejeita a ideia de sair novamente. Isso
ocorre naturalmente quando as férias acabaram e não queremos voltar ao trabalho, ou no caso inverso quando nos
aposentamos e queremos ficar no trabalho. Por trás da chamada "síndrome da cabine" pode haver uma fobia

pré-existente, e uma adaptação a situações desagradáveis (externas) que são finalmente perdidas durante um
confinamento por estado de cerco, inverno, doença, quarentena, apocalipse zumbi, . . . Ela se origina da febre da
cabana inglesa, que em espanhol já é conhecida como "loucura da floresta", "loucura da montanha".

síndrome de madame bovary
Embora o nome se refira a uma personagem feminina, não há razão para um macho não sofrer. É um sentimento de
insatisfação, uma depressão por não atingir os objetivos desejados na vida, na maioria das vezes por ser ilusório ou
fora de alcance. O escritor francês Gustave Flaubert descreveu esse comportamento em seu romance Madame
Bovary (1856), onde a protagonista se sente sobrecarregada sentimental, econômica e sexualmente pela vida maçante
que leva com seu marido, longe daquelas descritas em romances românticos e foliões; então procure por amantes e
assuma dívidas que nunca são suficientes para satisfazê-lo.

síndrome de stendhal
É uma condição psicossomática que ocorre ao contemplar em um lugar uma ou mais obras de arte de grande beleza.
A emoção gera suor, palpitações, vertigem, tremores, . . . Em Florença (Itália) foi documentado por mais de cem anos
por casos de turistas que apresentaram esses sintomas, e foi descrito pela psiquiatra italiana Graziella Magalhães no
livro "La sindrome di Stendhal . Il malessere del viaggiatore di fronte alla grandezza dell'arte" ( "Síndrome de Stendhal .
O desconforto do viajante diante da grandeza da arte.") O nome o tirou de uma descrição do romance de viagem de
Stendhal "Roma, Nápoles et Florença" (1817), onde o personagem narra a emoção física de sua visita à basílica
florentina de La Santa Cruz.

síndrome de wendy
Embora não seja uma patologia clínica, tem uma série de atitudes e comportamentos que são reconhecíveis. Qualquer
um que se dedica a agradar os outros (geralmente sua família) deixando de lado suas próprias necessidades e
aspirações, e se sente culpado quando não pode satisfazer os desejos de outras pessoas, mostra claramente a
síndrome de Wendy. O nome vem de um personagem da peça Peter Pan e Wendy (James Matthew Barrie, 1904),
onde uma jovem solícita Wendy Sara Moira Angela Darling sempre cuida e diverte seus irmãos mais novos com
histórias, então Peter Pan decide levá-la para casa na Terra do Nunca para ser a mãe adotiva das crianças perdidas
que a habitam.

síndrome del falso recuerdo
Não é considerado seriamente como uma síndrome psiquiátrica, e é amplamente discutido - entre várias razões - por
ser um argumento usado contra vítimas de abuso infantil. É suposto ser possível implantar psicologicamente uma ideia
que será interpretada como uma memória em alguém que realmente não a viveu, e há casos comprovados de pessoas
jurando ter visto coisas que podem ser provadas não existir, mas aconteceram fortuitamente ou em fatos anedóticos,
como garantir que as calças do Mickey Mouse se encaixassem com alças quando o desenho nunca as teve. Manipular
a memória do abuso infantil é mais difícil se isso acontecer. É por isso que a "síndrome da falsa memória" está mais
associada ao déj vu ou ao chamado efeito Mandela do que à lavagem cerebral. O termo foi criado pelo matemático
americano Peter John Freyd depois que sua filha, agora adulta, o acusou de abuso sexual infantil lembrado durante
uma sessão de psicoterapia.

síndrome del salvador
É uma imagem ou papel que uma pessoa assume quando se dedica a ajudar ou proteger as pessoas de seu ambiente,
que em princípio são seus pares, seus pares, e não têm que considerá-las como pais ou professores. É quase sempre
o resultado de um complexo de superioridade; embora do ponto de vista pessoal - e não de suas ações ao meio
ambiente - o "salvador ou redentor" também seja um complexo. Veja a síndrome da Wendy, síndrome do salvador
branco.

síndrome del salvador blanco

A resposta do Anonymous tem o conceito mais apertado. A resposta de Danilo Enrique Noreña Benítez parece ser
uma interpretação equivocada de um caso específico (jornalístico), que foi interpretado como geral; mas também pode
ser uma ironia para a pessoa que fez a consulta, enfatizando as consequências visíveis pela 'síndrome', em vez de na
origem, que poderia ser um complexo (considerando a frouxidão desse termo na psicanálise). De qualquer forma, veja
o salvador branco.

sínonimo
Ver sinônimo.

skinny
Não é espanhol, nem sequer ouvi isso como um apelido. Veja inglês/magro.

skopje
Skopje é a capital da Macedónia.

slow motion
É inglês, mas é usado em espanhol, mesmo que haja câmera lenta. É um procedimento técnico usado em filmes para
mostrar cenas a uma velocidade mais lenta do que natural. Lento ( "lento" ) e movimento ("movimento" ) . Veja ralenti
ou marcha lenta .

smaug
Dragão da mitologia criada por J. (R). (R). Tolkien no Senhor dos anéis.

sms
Short Message Service, uma mensagem típica de telefones celulares. Em inglês há mais desenvolvimentos para este
acrônimo, mas eles não são usados em espanhol.

snak
Se não for spam, é um erro para o dicionário de inglês e não para o inglês. Veja inglês/lanche, inglês/cobra,

snapchat
O Snapchat é uma rede social para compartilhar imagens temporariamente, e também suporta mensagens e até envia
dinheiro. Foi desenvolvido em 2011 pelos alunos Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown como um projeto
universitário. O fato curioso é a rejeição geral que teve na época o fato de que as imagens foram excluídas após um
certo tempo, algo que hoje é exigido da maioria das redes como função padrão.

snaptube
Aplicativo Espam para baixar vídeos na web.

snob
É um adjetivo criado nas sociedades monárquicos onde se qualificam como " s/nob " ( " sem nobreza " ) para
aqueles que foram nobres círculos sociais geralmente por meios económicos sem uma linhagem de título ou família.
Vem a contração da expressão latina " sine nobilitate ".

so ar que te regalan y comes panelas
E não você sonha com ovelhas elétricas? Alguns são fatos tão ruins que não consegue lidar com o ' n'ou acentuados
vogais.

sobolo
Forma pronominal da terceira pessoa singular do passado perfeito do verbo sobAr. Pensando na definição de
Rsandoval, com um critério muito lunfa e extraviado, ocorreu-me que assim poderia ser um reforço bolus como uma
redução de "boludo", ou talvez uma rápida pronúncia de "SOS". Mas mais do que pensar é divagar.

sobraban
Inflexão de ultrapassagem verbo.

sobreesdrújula
Feminino overedrújulo, embora para evitar vogal dupla ao compor a palavra é preferido oversdrújulo .

sobremesero sobremesera
Veja muito.

sobrerepresentar
Erro de superrepresentação .

sobresaliente etc
Exibir Excelente, etc. .

sobresdrújula
Oversdrújulo feminino, que praticamente não é usado porque sempre se refere a uma palavra ou acentuação que são
tônicos em uma sílaba transantepenúltima (e em ambos os casos esses substantivos são femininos).

