DICIONÁRIO ESPANHOL
furoya

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
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trolo
Lunfardo é " gay homossexual masculino, 34, " " especialmente o passivo. A mais aceita é o 34 Italianate; troio " ( "
masculino troia " meretriz ) usado para designar gays e que pode vir a germano " drol " ( 41 francês ou desonestos; "
34 cómica; ( estranho, engraçado ) embora haja a etimologia de culinária onde o " carne de porco para o Trojan " é um
porco de enchimento, então na Lombardia chamada Troia " " cerda ou Leitão, assim como a prostituta ( pelo conceito
machista que ela também " " preenchê-lo ) então você usaria em homens. Outra história que originou a palavra em
inglês, " 34 trole; ( cabo que une o públicos veículos com motor elétrico 41 linhas; e seus derivados tróleis ou carrinho
( veículo urbano elétrico de 41 passageiros; a analogia aparece porque não foi a porta para subir para a frente, mas (
que é, " carregado de pessoas atrás de " 41.;

troncado
Particípio do poço. Diz que algo desenvolvido no núcleo, na origem de vários ramos, embora também é usado como
um sinônimo para o ramo ou derivação de um canal principal.

tropezón traspié
Veja tropeçar, eu frepped.

tropia
Oftalmologia é uma disfunção binocular onde o desvio dos eixos visuais "dobra" imagens que são percebidas.

troyano
Chama-se " 34 Trojan; um tipo de malware que está instalado no computador ou computador escondido em outro
programa. O nome vem da lenda do cavalo de Troia. Veja: cavalo de Troia.

trucha
Feminino de truta. Ver: Trucho.

trucho
Falso, ilegal, pouco credível. Vem o dia espanhol, truchaman ou truchiman é uma pessoa astuta e enganosa.

truco
Jogo de cartas para o deck espanhol muito popular na Argentina e América do Sul. De origem espanhola, o nome vem
do truc catalão. Você joga em pares.

truco de acceso
Ver truque, acesso .

truhan
Briby, sem vergonha que está envolvida em embuste e decepção. Vem-nos do truand francês, evolução do mais velho
Truant ("pedinte, miserável"). Na idade média, ele era mais um bobo, um mendicante que excursionou as Senhorias
contando histórias engraçadas.

truhanería

Um ladino atua. Veja: http://www.significadode.org/truh an.htm

truhán
Versão truhan com um sotaque como se fosse afiada. Embora a palavra é uma monosílaba, por costume, considera-se
que o Hache intermediário pode indicar uma separação por causa de uma pronúncia aspirada (como Jack) ou um
antigo EPHE. Este não é o caso, e desta vez a RAE decidiu ignorar a separação em duas sílabas que é comum na fala
de muitos lugares.

truncar
Curtail uma parte de um todo, para reduzi-lo ou limitá-lo. Vem do latim Truncus, A, hum (cortado, mutilado).
Figurativamente, você pode truncar de uma carreira profissional para a parte decimal de um número.

truñería
Merda, em sentido figurado é o fato de algo errado. Consulte truñó.

truño
Na Espanha é o zorete, Marco. NoEn Espanha é o Marco zorete. .

truple ciego
Deve ser um erro triplo-cego (ensaio clínico).

tsukiyomi
Outra ortografia para o tsukuyomi xela ao Deus.

tu
Adjetivo possessivo, como apocope de sua (para a segunda pessoa singular). O plural é "tus". Até mais.

tu cuerpo es una copia de venus y siteres
Verso de bolero "Perfume de gardênias", que homenageia vários poetas que anteriormente quando comparadas com
mulheres com a deusa Vénus (ou Afrodite) chegando na ilha de Citera, Citerea ou Siteres.

tu o tú
Veja o seu.

tuba bebida alcoholica
Ver tuba (bebida), bebida (substantivo), alcoólatra .

tubin
Se você não é um espião de um distribuidor de tubos, certamente é a castellanização da tubulação inglesa
(pseudo-esportes, entretenimento arriscado).

tubo
Cano, geralmente cilíndrica, que pode ser feita de material flexível.

tucanita
Outro nome para scarbroite ou scarbroite.

tuche
É uma transliteração do idish de 1514; 1495; 1514; (trastes, bunda), que na verdade é pronunciada como "tajas", mas
chega ao espanhol americano a partir da ortografia alemã Tuches (pr). ) trazido pela imigração europeia; e em Buenos
Aires eles tiraram os 's' para torná-lo singular 128558; (de qualquer maneira). . . ) . Veja tuje .

tuco
O molho italiano do tomate e da carne, acompanha geralmente massas. O nome tem origem genovesa, onde é
conhecido como T' Cco (di carne) porque foi preparado com toda a carne cozida, em seguida, acrescentou o tomate
que lhe deu a sua cor característica, e na Argentina a carne é quase nem usado, e é preparado com mais legumes e
especiarias , mais do que um molho de tomate.

tucutucu
É também o nome de um roedor sul-americano do gênero Ctenomys.

tuete
Vernonia patens árvore comum.

tueteo
Deve ser um erro por tweeting, tweeting, talvez futeo (futeo). Bem, você também pode ver tweeting e tweeting.

tuetes
Tuete plural .

tufo
Emanação de refrigerante com odor desagradável; qualquer tipo de mau cheiro. Aborrecimento causado pelo tufo, e
por extensão qualquer desconforto. No tufo antecedente latino também significava "infulas, orgulho", mas não se
tornou popular em espanhol, que manteve a remota origem grega de 964; 965; 966; 959; 9> ( tifos "fumaça, vapor" )
. Veja também atufar, trilhos, stendron, vento, catinga.

tugurio
Hostel pobre e decadente, sem serviços. Por extensão, fechado pouco bom lugar para estar. Do tugurium Latina, eu ( "
" 34 galpão cabana " 41.;

tugurios
Plural de favelas.

tugurización
Convertendo os edifícios em favelas. Ver: favela.

tuiteo
Ato de enviar ou postar um tweet. Veja tweeting, twitter .

tuje
Forma supostamente singular de tujes. Veja tuche por etimologia.

tujes
É "traste, bunda". Em lunfardo tem o mesmo significado que em Idish, e foi trazido para a América pela imigração
judaica. É a pronúncia da ortografia de Tuches germâneos para hebraico 1514; 1495; 1514; ( "traste , baixo) . . Veja
tuche, tuje.

tuk-tuk
É a maneira de chamar um triciclo motorizado, amplamente usado como táxi. O nome é um onomatopeeya do barulho
que faz seu motor.

tula
No Chile eles chamam tula no pênis. Encontrei várias etimologias imaginativas, mas gostei de um que aparece em um
site chileno que explica como ultracorrecion de chula, a evitar a pronúncia do 'ch como um' ye ou 'Soares pessoas
vulgares soando, culturosa pessoas adicionado t' começa l e assim deixaram tchula em vez de shula; Qual uso
terminou em tula.

tullidos
Plural de aleijado .

tulsi
Outro nome do "manjericão roxo" (Ocimum tenuiflorum). Também é usado como nome de mulher. Veja catutritaba .

tumultuosas
Plural feminino de tumultuado .

tuq
TUQ é o acrônimo para identificação do Aeroporto de Tougan ( Sourou, Burkina Faso).

tuque
É um dos nomes para o típico chef ou chapéu chef. Vem do tuque francês ( pr . tuc ) onde significa "boné". Veja o
toque branco.

turandot
Ópera de Giacomo Puccini.

turca
" O Turco " ou " Turca palha " É a relação sexual intermamario de chamada de maneira vulgar. Diz a lenda que foi
criada por um escravo do sultão Soliman " O magnífico " , e graças a esta prática sexual tornou-se sua sultana.

turismo
Viaje ou visite um lugar, como recreação ou descanso. Na verdade, é "uma viagem de ida e volta", que é feito com a
intenção de voltar para casa. O espanhol tirou-o do turismo inglês, evolução da turnê ( "turn" ), mas em qualquer caso,

a origem está no latim tornus que o tirou do grego 964; 959; 961; 957; 959; 9> (tornos) e ambos significam "virar,
virar".

turismo sepulcral
É o tour visitando cemitérios, necrópoles, catacumbas, ou em qualquer lugar relacionado com tumbas, cenotáfios ou
sepulturas.

turmogo
Antigo povo celtiberiano antes da invasão romana, que habitava a atual região de Castela e Leão. Provavelmente o
nome foi tirado do rio Tormo.

turpial o mochilero
Ver turpial (pássaro), ou (conjunção), mochileiro (pássaro).

turra
Feminino de turro.

turro
1. Aférese de Baturro. 2. No Río de la Plata gíria, como em outros lugares na América Latina, é um desonesto, uma
pessoa má; Pode vir de uma pronúncia igual para germania "idiota ou estúpido", ou uma variante do tuno espanhol,
talvez juntar-se com astúcia palavras atorrante.

tuteo
Uso do pronome espanhol 'você' para a segunda pessoa singular nos verbos . É uma forma que implica um grau de
confiança com o interlocutor.

tuyo-mío
Veja o seu, meu.

tuyú
Palavra de origem guarani, que significa argila, lama, lama. É o nome dado a ele pela expedição do governador
bonaerense Hernando de Arias (composto por vários Guarani) no início do século XVII para uma área costeira da
província argentina de Buenos Aires.

tú
Pronome de gênero invariante em segunda pessoa singular. Até você, você.

tú acudes
Segunda pessoa do singular do presente do indicativo do verbo com o pronome.

tú te vas
É inacreditável, mas eles queriam passar isso como um anonimato. . . Você está vindo!

tv
1st_ "TV" é uma forma de abreviar a TV. Veja tevé. 2nd_. tv' é o domínio da internet para Tuvalu.

u2
O Lockheed U-2 ( conhecido como " 34 de Lady Dragon; ) É um espião americano que foi o personagem principal em
um incidente com a União Soviética em 1960. Embora o nome da banda de Paul David " Bônus " Hewson deve provir
do inglês parofono " você também " ( Você também " " ) Soa-" U2 " ( iu - seu ).

uba
Símbolo da Universidade de Buenos Aires, ( Argentina-).

ubero
Ubero é o nome de uma cidade mexicana. Embora também possa ser um erro por Uvero, ibérico, Overo, cubo,

ubicarse
Forma pronominal do verbo locate.

ubtc
Abreviatura de microBitCoin, ou milionésimo de um bitcoin; também micro; KIT MÃOS-LIVRES. Ver cbtc, Repúblico.

ubtc, mbtc y cbtc
Ver ubtc, Repúblico e cbtc.

uchun
Cidade em Samarkand, Uzbequistão, perto do Rio Zeravyan.

uds
Pode ser um acrônimo ou quase um acrônimo, na maioria dos casos fora do espanhol; mas as chances são de que é
um erro pela abreviatura de "você", você está escrevendo. .

uds.
Na capital você. ' é a forma abreviada de "você" (plural de "você" ) e é usado em correspondência de negócios ou
protocolo. Em minúsculas você. ' é a abreviatura para "unidades" (plural de "unidade") . Veja também os pcs de
abreviatura.

ue
Sigla para União Europeia.

ufologia
Má tradução do inglês " 34 Ufologia; Desde que a sigla UFO existe em espanhol como UFO ( objeto não identificado
voando ) o que deve dizer é Ufologia " " Ver: Ufologia.

uji

UJI significa identificar a Universitat Jaume I (Universidade Jaime I) em Castellón de la Plana, Espanha.

uju
Na verdade, é ujú, uma variante do aha.

ujú
É uma interjeição de acordo, variante de aha .

ulteranía
Mistura de mais remoteness? Não, não existe em espanhol. Nem mesmo como um erro para ' 11199; Luteranía ',
porque é Lutheranism. Se para algum caso poético ou filosófico é usado como um neologism, terá que ser visto no
contexto.

ultería
Talvez um erro para Cultería. Ou uma variante de alteridade como regressão de alguma versão com um prefixo que
modifica a raiz ' ALTER _ ' (como adultério ou ulterior), mas é dar muitas voltas à palavra.

ultimo modelo
Assassino a um manequim 1285(. Veja o último modelo, último modelo.

ultra mega meloso -sa
Veja ultra- , mega- , ultra, mega, mellow , . . . e '-sa' não é um sufixo, então com isso eu não posso ajudá-lo.

ultra moderno -na
Veja ultra, moderno e 100<-na não é um sufixo.

ultra nacionalista
Às vezes ultra e nacionalista são sinônimos, mas neste caso o erro deve ser do ultranacionalista.

ultraexclusivo-va
A verdade é que não significa nada. São duas vozes que se unem por um roteiro que não têm seu próprio significado.
Veja ultra-exclusivo, vai.

ultrajar
De acordo com algumas etimologias, é "mais aberta do que deveriam". Esta denúncia é, talvez, uma influência do
francês outrager; Porque na verdade provém do latim ultraticum ("limite de transferência"). É usados em sentido
figurado, a morais, éticos, limites de educação e decoro: sem prejuízo, em adição, um insulto físico.

ultraje
Assim como um substantivo, é também uma inflexão de ultrajar o verbo.

ultravioleta
Diz que é da radiação eletromagnética das 400 nanômetros, que coincide com o limite do visível luz ( 41 violeta; e da

qual já não é captada pelo olho humano. Alguns raios UV podem ser cancerígenos, mas outros têm utilitários práticos
em decoração ou a esterilização de alimentos.

ululado
Particípio do verbo piar. Adjetivo para o som forte que só gemer ou alterna entre tons.

ulular
Faça seu Otus de voz. É onomatopeico e também nomeia qualquer som que oscila entre dois ou mais tons, como o
alarme ou avisos de emergência ou o assobio do vento entre as árvores, as cortinas, aberturas.

umbia
Será uma forma poética para se referir a qualquer característica do umbigo. Para a SAR não existe.

un cuento de una mariposa
Esta consulta não pode ser true View Tale, Butterfly.

un dos por ters
Erro com a locução "dois por três". Veja também outras variantes publicadas "dois por três", "e em duas vezes três",
"diga algo dois por três", "a cada dois por três", "a cada duas vezes três", "em um 2 x 3".

un valor añadido
Apesar do que o diRAE pensa, o valor agregado (ou valor agregado) não são locuções e são perfeitamente
compreendidos. Exibir valor, adicionado, adicionar .

un viento de fuerza extraordinaria
Entre outros, é uma definição de Tempest, e eu pensei que foi retirado daqueles "sinónimos" que alguns costumam
publicar; Mas não é, a coisa mais próxima é outra pergunta absurda como grande tempestade com ventos de força
extraordinária.

una
1st_ fêmea de um e um . 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 singulares do
imperativo para o verbo se unir. Veja verbos/a.

una nimiedad
O artigo é extra. Veja nymiedad, nimio.

una panadera
Feminino de um padeiro. Ver Baker

una sirena
Veja a sereia.

una vulgaridad
E por que apenas um? Veja um, um, vulgaridade.

unámimente
Não só ele tem um sotaque sobrando, mas eles escreveram qualquer coisa. Ocorre-me que pode ser visto por
unanimidade (embora o coerente seria "unanimemented").

unánimemente
Por unanimidade.

uncid
Inflexão do jugo verbo.

unesco
Acrônimo para Nações Unidas educacionais, científico e Cultural organização ( organização das Nações Unidas para
educação, ciência e cultura ).

unicausal
Embora tenha uso em medicina de saúde para doenças de origem específica, não é o único modelo em que o conceito
pode ser aplicado. Obviamente, refere-se ao que tem apenas uma causa.

unicultura
Embora compreendida, não existe em espanhol, onde a monocultura é usada. Veja monocultural.

unidos
Plural de unida. Ver junção.

unidos sexualmente
Veja unida, sexualmente.

uniones
Plural da União.

unises
Erro de Ulisses , unissex, verbos/unieses, verbos/unistes , o plural de anis, o plural de ônix, o plural do Unix , . . .

unix
UNIX® é um sistema operacional de computador inicialmente desenvolvido pela Bell Laboratories. Era destinado a
servidores, e seu nome era Multics, um acrônimo para Multiplexed Information and Computing Service, mas a versão
posterior para um usuário foi apelidada de UNICS (Uniplexed Information and Computing System), que acabou se
tornando 'UNIX'.

unífago

Ou é univorous, ou é monófago.

128530;

unívoro
Ele come um tipo de comida. É usado de forma mais figurativa, consumindo um único tipo de bens, cultura ou
educação. Do latim unus , a , um ( ("one , unique" ) o sufixo voro ("come" ) . Veja onívoro.

uno
1st_ Como adjetivo, um atalho é frequentemente usado; aponta para o primeiro ou único de uma espécie ou série. 2o_
pronome indeterminado para si mesmo, para o elemento único ou over-the-top. 3o_ artigo indefinido no macho
singular. 4th_ nome do número "1". 5o_ como (em seu conceito de cartão ou guia de marca única) .

upite
34 o Quechua; upiti " média do ano.

urbanas
Plural da fêmea urbana.

urcu
Não é espanhol, é quechua. Ver urku , Quechua/urqu .

urdidas
Feminino plural de empenamento. Consulte conceber.

urpi
Quechua, genericamente chamado de pássaro e especificamente a pomba.

ursina
Ursino fêmea (como seu próprio substantivo e como adjetivo).

ursino
1o_ Em relação ao urso ( animal de formação vegetal). Do latim ursinus, um , um com o mesmo significado, que vem
de ursus , i ( "urso") . 2nd_ Ursino é um nome masculino. A origem é a mesma da anterior: como o urso é considerado
um animal forte Ursus foi usado como apelido para alguém forte, e um de seus descendentes ou parentes (geralmente
um filho, mas não necessariamente) foi chamado de 'Ursino'. Veja Drácula.

urss
U. (R). S. S. É a sigla em espanhol do 1057; 1057; 1057; 1056; 1057; 1086; 1102; 769; 1079; 1057; 1086; 1074;
1077; 769; 1090; 1089; 1082; 1080; 1093; 1057; 1086; 1094; 1080; 1072; 1083; 1080; 1089; 1090; 1080;
769; 1095; 1077; 1089; 1082; 1080; 1093; 1056; 1077; 1089; 1087; 1091; 769; 1073; 1083; 1080; 1082;
(Soyuz Sovetskij Sotsialisticheskij Respublik "União das Repúblicas Socialistas Soviéticas"); uma União de 15
repúblicas no continente euro-asiático com um governo marxista-leninista que existiu de 1922 até 1991.

urto
Erro de roubo, Orto.

urubu chombo zoncho
urubu, chombo e zoncho são colocados como sinônimos mal formatados em galinha, além de várias entradas que são
quase cópias, em vez de escrever uma e colocar links 128530; . Veja jote,, samuro, sucho.

urubú cabeciroja
Certamente é um erro do urubú ruivo .

ushuaia
Capital da província argentina de Tierra del Fuego, Antártica e Ilhas do Atlântico Sul. O nome significa "no fundo da
baía", "atrás da baía".

utilisimo
muito útil é escrito incorretamente e deve ser escrito como muito útil, sendo o seu significado: Veja muito útil, muito útil
também.

utilizado
1o_ Adjetivo para algo que já foi usado. 2o_ uso do componente Verbo .

utilísima
Nome de um programa de TV argentino ( que mais tarde se tornou o canal de televisão por satélite ) dedicado a donas
de casa com seções sobre saúde, culinária, DIY... Mulheres com habilidades para a tarefa de mano foi chamado 34-los;
Menina 34 Utilisima;.

utilísimo
Masculino superlativo de útil. Consulte úteis.

utop
"UTOP" significa "Unidade de Operações Táticas da Polícia" da Bolívia. É também o nome de hotéis e resort, mas em
um dicionário eles não são feitos espam.

uu
Abreviatura formato algo velho para "Unidos" (como nos EUA) Eua. Para os Estados Unidos). Sigla de várias
empresas e instituições.

uv
Acrônimo de ultravioleta, ele é usado mais pela radiação do que pela iluminação.

uva de mar
Outro nome do uvero colocado como sinônimo. Veja também belcho .

uvicado
Falha por localizado.

uvo de playa
É outro nome para o uvero.

uxoricidio
Embora haja mariticida, a palavra "uxoricida" é usada para o caso em que o marido mata sua esposa. De latim uxor , é
( "esposa" ) o sufixo -cidio .

úlcera varicosa
Entende-se o que se refere a partir de úlcera e varicosas, uma vez que a ferida é aberta por causa das varizes; Ver
também varizes, veia varicosa.

últimos tiempos
Veja o último, o tempo.

único solo
As palavras só e só poderia ser sinônimo. Também parte de um jogo de palavras cruzadas ou definições.

v. a. i.
Acrônimo para o tratamento monárquico "Sua Alteza Imperial", para se dirigir a um príncipe. Veja S . Para. Eu.. V..
Para. .

v. a. i.
Acrônimo para o tratamento monárquico "Sua Alteza Imperial", para se dirigir a um príncipe. Veja S . Para. Eu.. V..
Para. .

v. o.
Em espanhol 'V . Ou. ' significa "versão original" (quando há vários produtos, ou em dublagens), ou para "versão
oficial" (quando há rumores, ou apócrifas).

v.º b.º
'V. O B. o' é a abreviação de "visto bem". Ver exibição (marca gráfica) .

va
1st_ 'va' é o domínio da internet para o Estado do Vaticano. 2nd_ 'VA' é o símbolo do voltiampere. Veja V . Para. .
3rd_ Segunda (como 'você' ) e terceira (como 'he/she') pessoas em modo indicativo singular presente para verbo ir .
Ver verbos/va .

vac
1st_ apocope multi-palavra, como vacina, férias, vaga, vaccino, . . . 2o_ Em alguns aparelhos elétricos, 'VAC' , após
um valor numérico, representa a junção de 'V' ( 'volt' ) 'AC' (altern corrente 'corrente alternada'). 3rd_ 'VAC' é o código
IATA para o Aeroporto de Varrelbusch, na cidade de Cloppenburg (Baixa Saxônia, Alemanha). 4o_ A sigla para
fechamento de vácuo assistida , técnica de sutura usada em feridas e cirurgia, também é a sigla para fechamento de
vácuo.

vacaloca
É chamado de " maus vacas loucas " ou melhor, " encefalopatia espongiforme " para uma doença degenerativa que
causa danos ao sistema nervoso dos bovídeos e quem pode obtê-lo aos seres humanos através do consumo de sua
carne. O animal doente é contado " vacaloca " Porque por causa do cérebro deterioração começa a comportamento
instável e até mesmo violento.

vacas locas
Ver vacaloca

vacuencia
É meio vazio, insubstancial, improcedente. A voz é muito usada na República Dominicana.

vacuencias
Plural de vacuence. Veja também o vazio

vacuna
É uma preparação com vírus atenuados de uma ou mais doenças infecciosas, é inoculado em uma pessoa saudável
para gerar anticorpos específicos para essas doenças e, assim, imunizá-lo do patógeno natural. O termo foi sugerido
por Louis Pasteur, em reconhecimento a Edward Jenner, que batizou a doença de variolae vaccinae ("varíola de vaca"
em latim) para a doença cujo vírus naturalmente atenuado foi usado para criar a primeira vacina de varíola humana.
Assim, a voz latina vaccinae ( "bovino, vacina, vaca" ) acabou associada à vacina para imunização.

vacunología
É a ciência que trata do estudo, desenvolvimento e produção de vacinas biológicas. O nome é um híbrido entre as
vaccinadas latinas ( "da vaca" ) e a grega 955; 959; 947; 953; 945; ("conhecimento" lodge).

vacunólogo
Especialista em vacunologia.

vacunólogos
Vacunologista plural.

vafangulo
Lunfardo pronúncia do vaffanculo italiano, que é outra deformação fonética de '' Você sairá em culo ''. Embora a
tradução mais exata seria " Witn sodomizando " é entendida mais como " Vá a merda, " , ou " E um foda-se ". Veja:
http: / / www. significado. org/para levar o rabo. htm

vaginófilo
Não é uma parafilia, mas uma invenção berreta. . . Para aqueles que sofrem de satiriasis?; obviamente formado por
vagina, de origem latina e 966; 953; 955; 959; 9> (bordas "amigo, inclinado a" ), que é grego.

vaina con vaina
Consulte sambumbia.

vale un huevo
Isso vale muito, que tem um salário muito alto custo. Alude ao testículo, como " algo que é pago com um bem precioso
". Veja: http: / / www. significado. org / custou um olho da cara. htm

valiosas
Plural do feminino de valor.

valla o vaya
Mais uma vez?. Consulte o original (e também a entrada inapresentável) ir ou cerca . Ah, e também ir, verbos/uau,
cerca.

valle de lágrimas
É uma expressão para um lugar ou momento doloroso que temos que transitar, em um sentido amplo é a nossa
passagem pela vida. Vem do reino religioso, no Antigo Testamento encontramos "Passando pelo Vale do Baca ( "Vale
das Lágrimas") torná-lo uma primavera, também as primeiras chuvas cobrem-na com bênçãos" (Salmo 84 : 6 ). Mas a
verdadeira origem do discurso está no Salve da liturgia católica: "Deus salve você, Rainha e Mãe da Misericórdia, vida,
doçura e esperança nossa. Deus te salve. Nós choramos para você, os filhos banidos de Eva; nós suspiramos,
gemendo e chorando neste vale de lágrimas.

valonas esquinadas
A frase segura foi extraída do cavaleiro de Olmedo escrito por Lope de Vega. Eu não sou completamente certo porque
eu não o li, mas eu penso que fala dos pescoços largos do pano que foram usados naquele tempo, e neste caso o
coberto nas pontas, que poderia igualmente adornam a extremidade das luvas nos pulsos. Veja esquina, esquina,
Walloon.

valores de lucha
Veja o valor, lute.

valores morales
Veja o valor, moral.

valores para luchar
Veja o valor, lute.

valproico
Ácido usado como um medicamento para a epilepsia.

valpróico
Erro valproico.

vamos a hacer el amor
Veja ir, verbos/ir, fazer amor.

vamping

É uma palavra em inglês para a noite e o uso compulsivo de mobile ou as redes de conexão. Se trata de vampiro
(apenas porque se trata de noite) e embora poderia ser aplicada para aqueles que assistem TV de madrugada, talvez
não é um neologismo tão infeliz como "Nomofobia" ou outros piores.

vangloriarse
Forma pronominal para o verbo vaagloriar .

vantablack
Série de materiais, inicialmente produzidos em 2014 pela empresa NanoSystem a partir do carbono, da cor "preto preto
mais preto" que havia sido criada até então (em hexadecimal : 020003 ) e que pode absorver até 99 , 965% de luz
visível. Isso iniciou uma espécie de competição que permitiu que outros laboratórios melhorassem a tecnologia para
obter negros ainda mais escuros. O nome é um acrônimo para Verticalmente Alinhado NanoTube Arrays ("conjunto de
nanotubos alinhado verticalmente) preto ("preto"). O artista Anish Kapoor comprou os direitos de uso exclusivo do
pigmento, e embora a venda tenha uma cláusula de uso artístico, muitos são contra a apropriação intelectual ou
comercial de uma cor.

vaquero mirlo
É um dos nomes comuns para o pássaro Molothrus bonariensis

vara
1o _ embora ' vara ' é hoje uma bengala, cajado, cayndo ou simplesmente uma cinta ou elemento muito mais longo do
que o seu diâmetro, mas manualmente gerenciável, sem levar em conta a sua terminação, em suas origens só foi
chamado para que fosse rústico e até penteado, não muito reto, não muito reto, . Ele vem da vara Latina, AE
("slob-Bear" ou "Crossbar"). 2nd _ unidade velha para medições de comprimento, cerca de 86 centímetros. 3o _
segundo (como ' você ') e terceiro (como "ele/ela") pessoas no modo indicativo presente singular, e segundo (como
"você") pessoa em imperativo singular para o verbo varar.

varatijas
Erro pelo plural de Trinket.

varato
Não existe em espanhol. Pode ser um erro para barato, encalhado, Varazo, caro,

varilla
Diminutivo de " Rod ". Haste pequena.

varitas
Plural do diminutivo da vara.

vasio
1o_ Vasio é o nome de uma localidade em Trento (Itália). 2nd_ Divindade de origem celta, reconhecida pelos romanos.

vaso de precipitado
É um recipiente cilíndrico, à base de apartamento, mais alto do que uma placa de Petri, usado em laboratórios
químicos. Ele é usado não só para obter um precipitado em líquidos, mas como um recipiente em geral. Veja o copo.

vasos
Plural de vidro.

vaya o valla
Veja ir, verbos / vaya , cerca, e uma vez que também somos bagas.

vágido
É um americanismo por vaído, ou um erro per vagido, válido, . . .

váter
Castilianization e apocope do watercloset inglês. Pode ser o mesmo banheiro ou casa de banho.

vectora
Feminino de vetor, usado como um adjetivo, substantivo é invariável.

vegetariano
Apoiador do vegetarianismo, que não come qualquer alimento que vem do sofrimento animal. É a versão espanhola do
inglês vegetariano, e embora sua etimologia pareça vir do "vegetal" como uma planta, a origem Latin vai um pouco
mais profunda como o vegere é um verbo relativo ao crescimento, ao desenvolvimento saudável. Veja veganismo,
vigoror, Ortorexia, frugal.

vejete
Então pejorativamente de " 34 velho;.

vela del viento
Ver vela (náutica), vento (ar em movimento).

velocipedo
Erro de velocidade .

vena inflamada
Além de seu sentido literal, alguém é dito para "ter uma veia inflamada" quando irritado. Mas há outro uso
conseqüente, uma vez que "irritado" tem de sinônimo de "quente", que também é "levantada, sexualmente despertada",
e alguém associado na "veia inflamada" masculina com "ereção"; e é a explicação que alguns filólogos do café
argumentam para que o pênis vulgarmente chamar de "vena". Veja veia, inchada, inflamação.

venéreo
Respeito de Vênus Venera. É a deusa romana do amor, a sensualidade, a reprodução; e é por isso é chamado de " 34
venéreo; no que diz respeito a sexo ou instinto sexual.

veni vidi vici
Expressão latina que se traduz como [i] "veio, viu e conquistado ' [/ i]. O romano geral Julio César usada para
descrever a vitória rápida ao Senado antes do exército de Farnaces II. (pr. ('veni, vidi, viki').

venia
1 º _ perdão, permissão; Vem do latim venia, AE ("favor, consentimento, perdão"). 2 º _ saudação militar colocando a
mão na altura do templo, e de preferência com o capacete ou a tampa; O nome tem a mesma origem, mas o gesto é
medieval, como os cavaleiros com armadura teve que descobrir seu rosto em um sinal de respeito aos seus pares ou
superiores e por isso eles seguraram a mão ao leme e manteve a viseira levantada como saudação.

venirse a tierra
Terra de forma controlada ou violenta, e é quase sempre usado na última direção. É cair no chão, cair em geral, e até
mesmo no sentido figurativo. E o pronominal já implica a existência de algo ou alguém a cair, além de que o verbo "vir"
indica a posição terrena do orador.

venirse a tierra algo
Veja também chegar em terra.

ventana digital
Não sei se é realmente chamado assim, mas essa consulta me lembrou de uma intervenção urbana sobre a qual não
tenho mais muitos dados, e usando mecanismos de busca para confirmar o que eu tinha na memória encontrei projetos
universitários, comerciais, hashtags, até "janelas virtuais para papelada online" (que deveria ser "janelas") ; mas
nenhuma arte. Ainda deixo o que me lembro no caso de alguém querer investigar e completar o bilhete. Na década de
2010, um artista usou duas telas de publicidade nos veredictos de duas cidades distantes para fazer uma conexão de
áudio e vídeo entre elas, para que em uma pudesse ver e ouvir o que estava acontecendo na outra. E as pessoas se
aproximaram por curiosidade para acabar descobrindo que podiam conversar em tempo real com transeuntes a
quilômetros de distância como se fosse através de uma janela. Acho que em alguma crônica eles a chamavam de
"janela digital". Ver janela, digital .

vento
Lunfardo é dinheiro. Tem um genovês origem, onde além de '' '' do vento é '' dinheiro '' , embora não haja nenhuma
associação clara entre os dois significados.

venus pandemus
É latinizado ( e talvez algum erro declinativo ) do grego nome Aphrodite Pandemos, embora para os romanos Vênus
Popularis expressão foi mais comum. Em ambos os casos é a mesma deusa, e o epíteto mais tarde significa " todas as
pessoas " " 34 pessoas.

veña
Erro por venia, ele também pode ser por veia.

verboides
Embora eles vêm de verbos, os verboides não compartilhar todas as suas características, pode haver falta de tempo,
pessoa e/ou número. Os exemplos mais comuns em espanhol são infinitivos ou gerúndios, sintacticamente não
funcionam como ação ou palavra.

verdades
Plural de verdade.

verde

1o_ Cor que é primária em algumas paletas (como RGB ) e secundária em outras (como RYB ). É o quarto de um
espectro iridescente. Em formato decimal está escrito como 0 , 255 , 0 ; e em hexadecimal 00FF00, embora em
paletas identificadas pelo nome pode ser confundido verde com cal. 2nd_ Se diz de frutas imaturas. Por extensão, e
figurativamente, qualquer coisa ou pessoa que não esteja totalmente desenvolvida. 3rd_ em relação a plantas e
hortaliças. 4th_ natural e biologicamente associado à ecologia.

verde musgo
É um tom de verde. Veja musgo.

verdiblanca
Verdiblanco feminino. Veja vert blanc .

verdoso-blanquecino
Veja esverdeado, esbranquiçado.

verdulera
Espécie de acordeão, que é jogado enquanto pendurado nos ombros e pescoço. O nome é uma comparação com a
bandeja usada por vendedores vegetais pendurados sobre seu peito.

verga
Mastro, lança, vara, ramo, pênis, qualquer item que a forma alongada. Do virga Latina, ae (vara, ramo"). Embora seja
um erro, o significado de 'pênis' normalmente escrever berga.

vergación
A palavra originou-se na voz galo (guetos), em seu sentido de 'pênis'.

verguenza ajena
Ver o embaraço.

vergüenza ajena
Você deve enviar a consulta para entradas vergonha e alienígena, mas a verdade é que "vergonha" já é um clichê e
claro nomeia essa sensação desconfortável de testemunha ou simplesmente ouvir um ato ridículo, desubicado,
prematura, realiz desenhado por outra pessoa. Tem a ver com a identificação de gênero comum, grupo, nível ou
simplesmente ser humano.

verle las patas a la sota
É descobrir um engano no momento, para alguns é antecipar o perigo. A origem da frase não é clara. Borges supunha
que o knave era uma carta de mal presságio e que era brujuleaba de baixo; Outros linguistas acreditavam ver uma má
interpretação de "Ver os pintos para o Jack" para conhecer a vara, sem explicar por que o Jack, ou para o que; Eles
também vieram para jogar Sota por seu senso de Casquivana mulher, uma vez que no passado as senhoras
respeitáveis não levantar suas saias para mostrar as pernas. Talvez ele está relacionado com os jogos de cartas, onde
você teve que mostrar a mão vencedora e alguma astúcia tentou passar um macaco por cavalo sobrepondo as cartas.
E é que a partir de cima (se pudermos disfarçar o detalhe do número) ambas as figuras são iguais, mas a partir de
baixo as pernas do Jack têm calos, e os do cavalo, capacetes.

vermivoro
Erro vermívoro.

verronizar
Por experiência, eu acho que isso está incorreto; Mas se ele existir, deve ser para nomear um porco por um garanhão.
Bah, eu acho que ver verron.

verseador
Ver versero, verso em lunfardo.

versero
Na gíria, há um 'mentiroso'. Ver o verso, verseador.

verso
Lunfardo é "mentira bem contada", comparando com o mentiroso ou malandro com um poeta que encontra-se com a
arte.

vert blanc
É francês, e significa "verde branco" ou melhor " (uva) branco imaturo". Mas acho que é melhor ver aligot.

vertebrados
Plural de vertebrados

vertir
Burro derramando. Embora, por Dissimilação pode ser parte de outras palavras com a mesma etimologia, como
divertido, não é um sinônimo de derramar.

vervos
Se não for uma burrada pelo verbo plural pode ser um erro de digitação, também por versos, servos e um pouco mais.

vespertilio
Vespertilio é o nome em latim para o morcego, hoje é como um gênero para alguns chiropters. A origem da noite, Onis
nós encontrá-lo em Vesper, é ("Sunset"), porque estes animais saíram à queda do sol.

vestir al enano
Eu nunca ouvi isso como uma locution, e como uma frase pode ser usada tanto quanto qualquer um em sua
circunstância. Um caso que me lembro é para uma celebração em Las Palmas (Espanha), onde há um grupo de atores
que a cada 5 anos "vestir-se como um anão" com trajes que se referem a Napoleão Bonaparte e, assim, cantar e
desfilar pelas ruas.

vestirse elegante y fino
Veja vestido, elegante, bem.

via ferrata
Erro ferrata .

viajado
1st_ Adjetivo para alguém que viajou muito mundo. 2nd_ Particípio da viagem do verbo.

vialino
É o nome do torcedor do clube de futebol chileno Arturo Fernández Vial, e tudo relacionado à instituição. Veja
aurinegro.

vialino, na
Veja vialino, na .

viandas
Plural de vianda .

vibraciones
Vibração plural.

vice-almirante
Eu não acho que ele nunca foi escrito com um roteiro, mas em qualquer caso, hoje você escreve Vice Almirante.

vida sana
Seria melhor "vida saudável", mas vivo e saudável já compreendido. Veja também médico/eubiótico

videoinstalación
É uma videoinstalação, em seu sentido artístico, como uma obra de arte feita com imagens em telas de vídeo ou
projeções.

videojugador videojugadora
Assista ao reprodutor de vídeo .

vides
Videira plural.

vidilla
1st_ Diminutivo da Vida. 2nd_ Animação em algo ou alguém.

vie
Não é espanhol, e se não for um acrônimo você terá que consultar em Inglês, Francês, e alguns outros que escapam
de mim.

vieja verdulera
Locução para nomear alguém escandaloso, que grita muito. Certamente a comparação é com os vendedores
ambulantes dos vegetais que expressaram seu produto.

viejenials
Mesmo que eles já estão usando-o como uma marca, verifica-se que ele tem a sua definição. É uma ironia baseada
em termos como centenais ou milenares, e usado com o final plural ' ls ' que não existe em espanhol para ser mais do
que uma paródia do original em inglês. Segue a linha de nomes meio-absurdos que a sociologia inventa (e por que nos
enganar, o marketing) para uma faixa etária que por 2020 seria 50 anos ou mais, mas eles tiveram que se adaptar ao
uso da tecnologia digital, com o qual eles não foram educados. Claro, vem da velha palavra. Veja também Baby
Boomer, geração x, geração y, geração z, xenials.

viejia verdulera
Deve ser um erro para o velho "greengrocer". Veja também velho, velho, greengrocer, verduera.

viejo
1o _ é algo velho, velho, por extensão também é uma pessoa idosa, embora neste caso pode ser uma palavra
ofensiva. Tem suas origens em latim Vetus, com o mesmo significado. 2o _ maneira afetuosa de chamar o pai.

viejo conocido
Veja o velho (antigo), conhecido (como adjetivo ou substantivo).

viejo que se come a los jóvenes
Além do tempo em que a consulta é extraviada, acho que também está incompleta. Mas desde que passei por aqui,
recomendo ver comepibe. 57430;

viejo verde
Isso é coloquialmente chamado de adulto mais velho ou de meia-idade que sente uma atração óbvia por mulheres
jovens, mulheres velhas para serem suas filhas ou netas. Você também pode extremo o termo para nomear o pedófilo.
Veja búfalo, compibe, pedófilo, hebefilia.

viejo vizcacha
El Viejo Vizcacha (na antiga Viscacha) é um personagem do poema Gauchesco La vuelta de Martín Fierro (José
Hernández , 1879). Taimado, cínico, ladrão, explorado, mentiroso, e acima de tudo grande conhecedor de misérias
humanas, dedicou-se a ensinar seus caminhos e sua experiência ao jovem filho de Fierro enquanto ele era seu tutor.
Toda sua filosofia representa a forma de sobreviver a um gaúcho sem valores, que em muitos aspectos se opõe ao de
Martín Fierro. Veja o diabo sabe pelo diabo, mas mais sabe pelo velho.

viento
1o _ corrente natural do ar movendo-se sobre longas distâncias através da atmosfera. 2nd _ Trail cheiro. 3º
flatulência. 4 ª seção de instrumentos orquestrais, como bronzes ou madeiras. 5o _ Primera (como ' I ') pessoa no
singular do presente modo indicativo para o verbo Vent. Ver verbos/vento.

vientos planetarios
São os ventos que possuem extensas viagens ao redor do mundo. Eles são principalmente causado pela rotação da
terra e se movendo em seu próprio hemisfério (Norte não cruzar para o Sul e vice-versa).

viernes
Dia da semana entre quinta e sábado. O nome vem do latim Veneris dies ("Dia de Vênus").

vigilia vegana
Versão da vigília matadouro ("véspera de matadouro") que começou no Canadá e oferece conforto para os animais que
vão ser sacrificados para tornar-se comida, em sua última noite. Os grupos são geralmente animais direitos que parem
os caminhões de gado para se aproximar de vacas, ovelhas, porcos ou galinhas para dar água e tentar aliviar o
sofrimento.

vigüela
Jaqueta tipo dizer vihuela, guitarra. Ver: Vihuela.

villa miseria
É chamada de "vila da miséria" na Argentina para um tipo de bairro com construção informal e precária, um
assentamento com vizinhos de recursos socioeconômicos muito baixos, geralmente em terras usurpadas ou ocupadas
ilegalmente. O nome é uma ironia para as luxuosas vilas europeias, onde vivem as pessoas mais ricas ou no verão;
mas como ninguém se lembra hoje, os termos villa e villero (habitante da vila) para o argentino são sempre pejorativos.

villurca
Nome de família muitas vezes dão a vizinhança ( em Buenos Aires, ) Villa Urquiza.

villurquense
Habitantes de " Villurca ". Consulte: Villurca.

vilma palma
Veja Vilma, palmito, palma da mão e vampiros.

vilma palma e vampiros
O nome de uma banda da cidade de Rosário, Argentina. Foi tirada de um show que foi apresentado com esse título,
que por sua vez, copiou-o dos restos de um graffiti parcialmente apagado pelo tempo. Eu disse originalmente " Vilma
Palma e vampiros de trabalhadores 34 crianças;

vimana
Não é espanhol, e há alguns problemas de interpretação para a voz de origem sânscrita 2357; 2367; 2350; 2366;
2344; (vimahan). Pode ser uma palavra a respeito da medida na arquitetura, que foi associada com a religião com a
construção de templos sagrados, e às Torres piramidal chamadas vimanam, que podem ser parte dos palácios
inspirados por contas Vedic, onde alguns tiveram o Capac para voar. A mitologia hindu menciona diferentes Vimanas
como artefatos de rolamento, flutuantes ou voadores, de tronos a palácios, mas na maioria dos casos eles foram
arrastados por animais fantásticos e usados por seus deuses para se mover. É por isso que a tradução mais apertada
hoje é "avião", embora haja um fluxo de UFOs que os considera naves espaciais criadas por antigas civilizações de alta
tecnologia já foram ou por seres extraterrestres confundidos com deuses por residentes indianos.

violencia de ge´nero
Veja violência, gênero.

violencia machista
Veja violência, machismo, machismo.

violento
1st_ com força excessiva, descontrolada, no caso de alguém que a atitude pode ser motivada pela raiva. Também é
dito quando você tem um controle, mas viola a dor, como é o caso com um esporte de impacto ou um jogo muito
mobilizador. 2o _ primeiro (como "eu") pessoa no presente singular do modo indicativo para o verbo violento. Ver
verbos/violentos.

violento, airado
Veja violento, irritado.

vipado
Autorizado a entrar numa zona de V. (I). P. Ver vip.

virgo
Mesopotamico-sexto Signo astrológico do zodíaco ocidental, seu símbolo é 9805; e sua imagem de uma mulher (
supostamente virgem ).

virgoncho
Depreciativo virgo " " ou " 34 virgem; no masculino. Ver: Virgo. Ver: virgem.

virgulilla
Diminutivo de vírgula, galo ultradiminutivo. No gráfico há uma linha não necessariamente na forma de uma haste ou
listra reta, mais curta que hífens, como o apóstrofo, o tilde, a círia, tipicamente a linha na letra /n/ ( jan ) que forma a
letra /ñ/ ( eñe ).

viricidio
É usado como um "assassinato do marido", embora seu escopo seja mais amplo e inclua o assassinato de qualquer
homem pelo seu status masculino. Inicialmente foi um tipo de genocídio, uma vez que a seleção de jovens machos
para lutar em uma guerra que os governos fazem, muitas vezes como uma desculpa para o controle populacional, tem
mais um viés genocida. E especialmente em lutas tribais onde os vencedores executam os machos adultos e ficam
com as mulheres e crianças dos derrotados. Vem do latim vir , i ( "marido, homem, herói" ) o sufixo -cidio .

virilla
1o _ diminutive de vira, em vários de seus significados. 2º Rio Costa Rica, na província de Heredia.

virome
É uma palavra de inglês, que une o genoma do vírus ( " genoma vírus " 41.;

virtualización
Converta-se para Virtual , faça uma representação simulada de um fato ou objeto real. Embora também possa ser
virtualizado com um objeto que já é virtual, mas em outro ambiente, como um videogame ou sistema operacional em
uma plataforma para a qual não foi desenvolvido.

visarro
Certamente um erro para bizarro.

visebersa
Burrada por vice-versa.

visionaria
Visionária feminina. Veja também vidente .

visorro
Erro por visory, bisoño, bizarro,

visto
1 _ particípio do verbo ver. 2o _ primeira pessoa singular deste indicativo do verbo vestir, que também pode ser
pronominal. 3rd_ adjetivo por vista, visto ou revisado, confirmado. 4o _ para o caso acima há um sinal gráfico ou
marca que tem o mesmo nome, e é a maneira de gravar uma revisão; tem diversos projetos, mas para altofalantes
espanhóis o mais comum é verificação ("verific") 10004; , embora existam outros formatos e nomes (como "TIC" ou
"revisado"). Embora seja suposto ser uma marca positiva, é realmente apenas uma chamada wake-up assim,
dependendo do contexto, ele também pode sinalizar um erro; na verdade, o seu desenho é nada mais do que um til
vertical de cima para baixo, a linha inclinada para a direita seria a mancha que deixa o carvão vegetal ao remover o
lápis e é por isso que ele é projetado com um golpe mais fino. Há mais nomes para a marca ' seen ', como ' ter ', '
diplosoma ', ' ' ou ' pombo ', mas eu encontrá-los não sérios.

visualizadas
1o_ plural feminino do adjetivo exibido . 2o_ forma feminina plural do participle do verbo visualizar .

visvaporú
Aqui não há como classificar a entrada como spam 128513; . É a deformação do nome de uma pomada centenária
para aliviar o congestionamento respiratório que na verdade é chamado comercialmente de "VapoRub vick", embora
tenha mudado seu nome várias vezes de sua aparição nos EUA para o final do século XIX. De acordo com a lenda, o
inventor do creme, Lunsford Richardson, adicionou o "Vick" pelo nome de seu cunhado e dr. Vick, talvez para dar-lhe
algum endosso médico; diz-se também que é pela planta de vick ou Plectranthus hadiensis, embora não esteja na
composição e suas folhas realmente não servem para assustar o snot, mas os espíritos malignos 128558; . A coisa
vaporub é a união do vapor de vozes inglesas ( "vaho" ( "frotar" .

vitalicia
Vida feminina.

vivat imperator
É latim. Veja o vivat imperator em aeternum .

vivienda básica
A frase pode ter significados diferentes dependendo do organismo ou ambiente em que é aplicado, mas em todos os
casos deve ser compreendido com habitação e básico.

vídeomontaje
Erro de montagem de vídeo (técnica de edição cinematográfica [que não precisa ser prejudicial] ).

vladimir
Nome masculino de origem eslava. É composto por " vladi " ou " vlad " quais nomes de poder, o mestre, a hierarquia e
mers " " ou mir " " para nomear o que é conhecido por todos, global. Pode ser traduzido como " mestre do mundo ".

vo
1o_ Como abreviação ou sigla para espanhol pode ser "rota oral" (na medicina). 2nd_ 'Vo' é uma referência usada em
fórmulas físicas para "velocidade inicial", V 8320 também é usado; (ver abaixo de zero ) . 3rd_ Vo' é uma maneira
abreviada de chamar a comuna italiana de Vo' Euganeo, na província de Pádua. 4th_ Também pode ser uma forma
reduzida do vocativo "vos". No Uruguai é usado "bo", embora existam discussões sobre se deve ser escrito com 'b' ou
'v'. Veja V . Ou. V.. O B. º .

vocálico
Em relação às vogais (letras e fonemes), mas não usado em relação às vogais (voz).

vocánico
Pode ser um erro de vocalico, vulcânico, botânico, . . .

vocecita
Voz diminuta.

vocifero
Primeira pessoa do singular do presente do indicativo de gritar.

volada
1st_ Fêmea do adjetivo voador. 2o_ forma feminina do particípio da mosca do verbo. 3o_ Em gráfico ou impressão
está a letra reduzida e o conjunto mais alto (semelhante a um sobrescrito) para formar abreviaturas. [nota : Um caso
típico é abreviado ordinals; p . E.g. nesta entrada o 'terceiro' é escrito como '3o_' ( 3 'o' voleio '_' ), embora seja um
erro ortográfico intencional, uma vez que a forma correta '3 . o ' pode ser confundido pelo ponto com o fim de uma
entrada anterior. O sublinhado simula outra ortografia correta para abreviaturas que seria o sublinhado da mosca sem
o ponto. ]

volantero
Uma pessoa que distribui panfletos para promoção em público.

volar
Mova-se através do ar sem apoio em terra ou água. Geralmente é feito com asas, mas há artefatos que usam outros
meios de comunicação. Ele é usado figurativamente como "movendo-se rápido" e também como "material explosivo"
(que também é dito ser "voando pelo ar") .

volo
Eu não acho que ele está tentando ser espam de algum trio lírico ou uma cadeia de caixas de sorvete, por isso, em
espanhol, deve ser um erro por voar , bolo, voto, triste, sozinho, ou dezenas de outras palavras.

volver en sí
Usado para expressar que alguém recuperou a consciência ou seus poderes após um desmaio ou perda de sanidade.
O verbo é conjugado de acordo com o caso, e o pronome é concorda com a pessoa.

volver las aguas a su
A frase está incompleta. Veja, água.

vose
1st_ 'VOSE' é um acrônimo usado em cópias de filmes e filmes para indicar que é uma "versão original legendada em
espanhol". 2nd_ 1042; 1086; 1089; 1077; 1098; (Vose) é o nome de um distrito no sudeste da República do
Tajiquistão.

votar el chupo
Ver botar, chupar.

voz de cazallero
Eu era como este 9758; 9756; perto de enviar a consulta para ver voz e czar. Mas me pareceu que eu já tinha lido
como uma expressão em um artigo espanhol, então eu procurei por ele. E sim, é "ter uma voz rouca e quebrada, como
depois de tomar um monte de estalo (conhaque de Sierra Snapping).

vótice
Deve ser vórtice.

vu
VU é a unidade de volume (em inglês unidade de volume) medido em linhas telefônicas. Referencie o DB 0 em áudio
para calcular um valor de voltagem elétrica equivalente. Abreviatura do vumeter inglês ("vu"). Veja também decibel.

vuelta de tuerca
É uma expressão semelhante a dar "outra virada" para um assunto, encontrando-lhe mais possibilidades, novos pontos
de vista, "ajustando-o um pouco mais".

vulcano
Planeta fictício no universo Star Trek. Seus nativos são chamados os vulcanos ou vulcanianos.

vulnerado
1 º particípio do verbo a infringir. 2º adjetivo para deficientes, estuprada, abusada.

vurlose
Deve ser um erro para 'burlose'. Veja verbos/escárnio, provocando.

vúmetro
Instrumento para medir o nível de volume de áudio quando convertido em sinal elétrico. Quando a medida for as
variações da tensão, não gosta de um voltímetro mas "arredonda" os valores para simular graficamente a resposta do
ouvido humano aos sons.

vv
O verdadeiro "duplo Vee"! Seria realmente um "duplo Vee", para evitar confusão com a letra "W". É um acrônimo ou
abreviatura de vários usos, um com algo antigo formato é como parte de ' VV AA ' ("vários autores"), ou ' VV FF '
("verdades fundamentais").

w
1st_ É uma consoante incorporada ao alfabeto espanhol para escrever palavras de outras línguas. Isso cria problemas
com sua pronúncia, já que em inglês soa como /u/ , e em alemão como /v/ , e espanhol respeita essas pronúncias para
cada caso (quando não castiliano e resolve o assunto de uma pena). O nome proposto pelo SAR é "uve duplo", que
não é o nome usado em todos os países de língua espanhola. 2nd_ 'W' é o símbolo do "watt" (watt). 3rd_ "W" em
física representa "trabalho". 4th_ 'W' é o símbolo químico do "tungstênio" (wolfranium). 5th_ 'W' representa o oeste em
pontos cardeais. Veja O .

wacha
Pode ser uma consulta para o dicionário Quechua, ou um wacho feminino. Veja guacho, huacho.

wachiturra
Wachiturro feminino? Veja huachiturro, Huacho, Turro.

wailer
Claro que não é espanhol, veja inglês/Wailer.

wangdafa
Não existe em espanhol, é encontrado em muitos casos como nick, caráter fictício e nome comercial. ( Na verdade,
algumas das definições desta entrada parecem se referir a uma loja que comercializa produtos chineses em Bogotá
-Colômbia-Colômbia-, . . . embora ele seria deixado com um 'fa' 129300; . )

waranda
1o_ Oude Waranda é uma cidade dos Países Baixos, província de Brabante do Norte. 2o_ Pode ser uma pronúncia
vulgarizada de Guaranda (Equador).

wasap
wasap é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Whatsapp", sendo o seu significado:<br>Formulário de pedido
de nome e serviço do Whatsapp em espanhol.

wasca
É quechua e nomeia uma cunha ou tira de couro. Consulte para significado em lunfardo: Guasca.

web pay
É uma expressão em inglês para "pagamentos web", "usar a internet para fazer pagamentos bancários, serviços ou
bens". Na América Latina aparece em anúncios, porque em inglês fica mais legal.

webgrafia
Erro do Webgraph .

webgrafía
Acho outra palavra desnecessária e caprichosa. É a "referência encontrada na web para algum trabalho,
apresentação, tese, artigo; também uma coleção de obras criadas e/ou postadas na web". A origem está em palavras
como bibliografia, filmografia, discografia, . . . e o erro de conceito está em confundir o meio com o suporte.
Historicamente, os textos eram distribuídos em livros, filmes em filmes, música em discos, e mesmo quando trocavam
apoio os nomes de referência não eram alterados. Ao usar um novo meio de distribuição de rede, o conteúdo
permanece o mesmo, e então menos é justificado um novo nome. Mas alguns modernos são servidos para se
destacar entre aqueles que sabem menos do que sabem.

weblog
Página da Web como um log ou blog, com artigos e atualizações cronológicas sobre um assunto ou tópico específico.

website
Voz de origem inglesa que se traduz como "site" ou "site", que também contêm anglicismos já incorporados ao
espanhol. É qualquer página, aplicativo, serviço que é acessado com um endereço da Web ou URL.

which one
Não é e não é usado em espanhol. Veja inglês/qual deles.

white hat
É inglês, e literalmente se traduz como "chapéu branco. Na verdade, é uma categoria de hacker que usa suas
habilidades computacionais para melhorar sistemas, relatar vulnerabilidades ou colaborar na resolução de crimes. O
nome é tirado dos westerns ("filmes sobre o Velho Oeste Americano") onde os bons cowboys usavam chapéus brancos
e chapéus pretos ruins.

wichoo
Ele claramente não é espanhol (onde ele estaria 'uichú'? 129300; ) . É uma deformação de com você (com você) que
é usada metade em brincadeira.

wile e. coyote
Wile E. Coyote ("O Coiote") é um personagem de desenho animado da Warner Brothers criado pelo animador Chuck
Jones em 1949, embora nem sempre tenha sido apresentado com esse nome. Em princípio, ele foi partnaire de Road
Runner (The Road Runner) em uma das séries animadas mais ir surreally violentos na televisão, embora os
personagens raramente tiveram contato físico.

wipala
Outra ortografia para quechua/wiphala. É assim usado na Argentina e equador, embora com pronúncia diferente. Veja
quechua/liaphara-wiphala .

wiracocha
Veja também Huiracocha, Viracocha.

wow acronimo
Um não é espanhol, o outro está escrito errado. Veja wow , acrônimo .

wuhan-400
É o nome fictício de um vírus criado como arma biológica na versão de 1996 do romance de 1996 "Os Olhos das
Trevas", do escritor americano Dean Koontz. 'Wuhan' é da cidade chinesa onde o laboratório que o criou foi, e '400'
pela quantidade de vírus que eles usaram para o desenvolvimento. Como fato curioso, a (real) epidemia de
coronavírus iniciada no final de 2019 teve seu paciente 0 naquela mesma cidade; mas é a única coincidência.

wuhan400
Deve ser um erro de Wuhan-400.

wwiii
Dito em si, 'Segunda Guerra Mundial' pode ser o acrônimo para a futura guerra mundial, pela Terceira Guerra Mundial
Inglesa. Para o espanhol que estaria faltando alguns pontos, mas a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra
Mundial já estão instalados.

x
Ponto x do alfabeto latino ( originalmente nomeado 34 34 ex; ) em espanhol é pronunciado como " 34 cs. Evoluiu a
partir da letra grega Chi ( 967; ) como gráfico, embora a fonética era mais parecida com o xi, ( 958; 41.; Em álgebra,
ele representa o desconhecido. Não deve ser confundido com o sinal de multiplicação ( 215; ) , ou com a marca
transversal ou 40 desprezados; x274C; ) ou a Cruz em sautor ( x 2613; ) que eles são diferentes caracteres ou
símbolos.

xamprada
É marca registrada de um espumante feito com uvas chardonnay em uma cava espanhola. Sim, obviamente
128169;xamprada® é espam.

xan
1o_ Variante do nome galego Xoán ( "John") . 2nd_ Alternativa do título oriental Kjan ou Khan; 1061 mughal; 1072;
1085; (xa an) ou turco ka 611;an (caan), que é interpretado como "o governante mais alto".

xaxpqduajl
Trecho do primeiro texto escrito pelo macaco Borel.

xelo
Se eles não conseguiram o dicionário errado e acontece que é galego/xelo ( gelo), então deve ser uma forma
pesquisada para Chelo (hipocorista de "Marcelo").

xeneize
Dissimilação por zeneize. Ver: Zeneize.

xenials
Também chamados de "xennials", eles são a geração que nasceu no final da década de 1970 e início de 1980,
coincidindo com a sua infância com a mudança de analógico para a cultura digital. O nome refere-se à passagem da
geração x aos Millennials.

xenocracia

Governo de um lugar que está nas mãos de estrangeiros. 967 grego; 949; 957; 959; 9> ( xenos, " 34 estranho,
alienígena; ) e 954; 961; 945; 964; 959; 9> ( kratos, autoridade " " 41.;

xenofobia
Medo de estranhos ou estrangeiros, também é a sua rejeição da irracional (ou desculpas ridículas). 967 grego; 949;
957; 959; 9> (xenos, "estrangeiros, estrangeiros") e 966; 959; 946; 959; 9> (fovos; medo).

xenofóbico
Que sofre de xenofobia.

xerocopiar
Nome comercial e promocional de fazer fotocópias com uma máquina da empresa Xerox, que fabricaram o primeiras
copiadoras seco com um método denominado como " it xerografia " que na verdade têm uma origem técnica, desde
que em grego significa " 34 secar impressão;. Ver: Xerox.

xerox
Uma empresa que fabrica impressoras e copiadoras. Eles criaram a primeira máquina de fotocópia seco para escritório
com um sistema chamado xerografia, nome usando as palavras gregas 967; 949; 961; 959; 9> 40, xeros, " 34 seco;
) e 947; 961; 945; 966; 951; grafe, 34, ( gravura, 34 Descrição; 41.; Daí vem também o nome da empresa.

xilófaga
Feminino de repelente.

xiride
Outro nome para o lírio fedorento.

xxx
1st_ 'XXX' é a forma como o triplo x é escrito, que hoje identifica conteúdo pornográfico em um trabalho ou meio. A
origem parece estar na classificação de filmes americanos, que tinha o 'X' para filmes com cenas de sexo; mas eles
não classificaram a pornografia, de modo que a indústria multiplicou o equis como uma promoção. 2nd_ No anterior, o
domínio da internet foi atribuído. xxx' para sites com conteúdo pornográfico. 3rd_ Como emoticon, 'xxx' significa
"beijos", e "XXX" "beijos hardcore". 4th_ XXX é "trinta" na numeração romana. 5o_ 'XXX' é uma forma abreviada de se
referir à síndrome do triplo x (diferença cromossômica em uma supermulher). 6th_ Nome de filmes, romances, bandas
e temas musicais.

y
1o_ La 'y' (vós, coloquialmente chamado de "i Griega") é a vigésima sexta letra do alfabeto espanhol, herdada do latim,
que o incorporou por volta do primeiro século para ser capaz de escrever palavras de origem grega, uma vez que é
baseado no Upsilon; ( capital issil) . Tem valor tão vocal (pronunciado como 'i latina') e também como consoante
(pronunciado semelhante ao 'll'). 2o_ Em espanhol, tem sido usado desde 1726 como um conector ou conjunção
copulativa, às vezes substituído por 'e' quando a próxima palavra começa com som alto 'i'.

y cuando toca la noche
Off-Hook verso de um poema de Federico García Lorca.

y de yapa
" Yapa " É uma palavra de origem quíchua, significa presente adicionado. O uso mais comum é para o caso onde um
fornecedor adiciona um pouco mais do que a mercadoria para o comprador sem acusá-lo, como um cuidado para o
cliente. Também, quando receberão um presente com a compra. " E de yapa... " frequentemente usado ironicamente,
quando esperava adiciona outro fato além disso, não é sempre benéfico.

y dicho y hecho
Veja dito e feito.

y tu
E quanto a você?

y2k
'Y2K' é o número inglês para o segundo quilo do ano (ano dois quilos, ano 2000) que foi usado para encurtar o erro do
milênio na computação.

ya aflojo
" Já parou de oferecer resistência ".

ya será menos
Expressão equivalente a "não ser por tanto", "não será tanto", que é usada como descrença de algo que é ouvido,
porque é um exagero. Veja "não há esse tempo".

yabajo
É como um sinônimo de grama, embora eu não sei se é espanhol ou onde é usado.

yacimientos
Plural de depósito.

yaileth
Pode ser uma variação do nome feminino Yamilet.

yama
Yama é escrito incorretamente e deve ser escrito como sendo o seu significado:<br>O animal, o verbo ou a chama,
consulte: chamadas.

yapa
1o_ É um presente adicionado ao que é vendido ou prometido, presente, mas sempre adicionado a um valor planejado
ou acordado. Tem origem quechua, onde yapa é "um aumento, um suplemento ou extensão". Veja Quechua/yapa , e
yapa , llapa . 2o_ Segunda (como 'você') e terceira (como 'he/she') pessoas em singular do modo indicativo atual, e
segunda pessoa (como 'você' ) em singular do imperativo para o verbo yapar . Ver verbos/yapa .

yapo
Idioma chileno que é igual a "Ya, bem". É também spam de um site comercial. Para algum erro Veja Yapó ou YAPOK,

CHAP, ou chapeau.

yapo empleos
Spam.

yararás
Plural de jararacas.

yass
Dependendo do contexto, pode ser muitas coisas. Alguma cidade ou localização geográfica, uma variante do jazz
polaco, um apelido ou pseudônimo, uma rede social que visam homossexuais, pronúncia de gíria escocesa para "Sim",
um software para comparação de DNA. . .

yatrogénico
Em relação à yatrogenia, ou iatrogenia.

yayas
Plural de yaya.

yá
Erro agora.

yeca
Gráfica Dissimilação de lleca (para torná-lo mais suko).

yeite
Lunfardo é assunto, negócio com armadilha, truque ou habilidade. Ela pode vir do jeito Português ( " " " forma maneira
ou modo " ) a capacidade de resolver um problema.

yemanfutismo
Filosofia de vida que um já nada não importa você. Francês je m' em fute ou je' t'en fous (não me importo, "não
interessada", é uma droga, me lo garcho (referindo-se a um tópico)).

yendo o llendo
Veja o gerundio do ir muito irregular, verbos / indo .

yerda
Pode ser um erro por jarda, Ivy, grama, cerdas, yerna lerdo (lerda). . .

yerna
Em alguns latino-americanos países usaram como um sinônimo para Nora, mas etimologicamente é não; Enquanto
tendo em conta o casal aceitou métodos atualmente na maior parte do mundo, talvez venha a ter um sentido próprio.
Ver o genro. Por algum erro de digitação, veja também estéril.

yerno
O marido da filha em relação a pais, também é o marido da neta e às vezes até mesmo o amante. Atualmente, apenas
usado para o primeiro caso citado. Vem do latim generum (genro), que é na verdade o acusativo de Maah, i (que gera,
grávida); Por que é que se aplica a um macho, e a versão feminina é Nora.

yip
É um americanismo, uma castilianização do Jipe Inglês ("veículo off-road").

yira
Não é um feminino de yiro, que é um adjetivo e um substantivo invariável e usaram-se quase que exclusivamente para
as mulheres. Sim, pode ser uma viragem de trava de palavra da gíria. Ver: Yiro. Ver: trava.

yirar
Lunfardo é caminhar pelas ruas, vagando sem rumo. Por extensão, pode procure uma prostituta. 34 italiano; girare " (
yirare, " virar, dar voltas " 41.;

yiro
Yira prostituta. Para a etimologia consulte: trava.

yo
1o_ pronome em primeira pessoa singular. 2o_ Na psicologia está a consciência individual, a identidade social. 3o_
Na filosofia está a pessoa humana.

yo como mucha galletas
Frase não colocada para um dicionário e com erros de jogo. Me veja, tipo, comer, muito, biscoito.

yo me quedo en casa
Lema auto-abalado em uma pandemia. Veja-me, fique, em casa.

yogurin xxx
Veja iogurte, petit-suisse, menino de brinquedo, sugar baby, triplo x, xxx, pornografia.

yogurín
1st_ na Espanha é uma maneira de chamar um jovem amante (ou pretendente) de uma mulher madura, também se
pretendida por ela. Seu uso é entre zombaria e afeto. Tenho certeza que vem do iogurte, possivelmente porque "não é
coalhada"; algo semelhante ao seu sinônimo petit-suisse. Veja o menino de brinquedo, milf. 2nd_ Pelo significado
acima também é qualquer adolescente, e neste caso pode ser usado no feminino como 'iogurte'.

yosvany
Parece ser uma variante do nome italiano Giovanni.

yugar
Em lunfardo, " yugar " É trabalhar com esforço e até mesmo obrigados, embora por extensão aplica-se a qualquer
tarefa. Trata-se do jugo " " Isso coloca os bois para puxar caminhões ou arados.

yugo
Assim chamado ironicamente para trabalhar, na variante lunfardo. Ver sinônimos.

yuriyuyeimi
Na Colômbia é o equivalente a "fulana", quando pertence a uma classe social mais baixa. Veja o pombo Nugget.

yuta
Lunfardo é polícia, usada mais "yuta" como instituição. Giusta italiano (yiusta, "vigia").

zabache
Fica a cidade de San Andrés Zabache, em Oaxaca (México). Ou um inseto a jato.

zabeca
É a cabeça do vesrica o caminho. É usado no lunfardo ( gíria variante ).

zafios
Zafio plural.

zaftig
Esta palavra é usada em inglês, mas é na verdade o iídiche; 1494; 1488; 1463; 1508; 1471; 1496; 1497; 1511;
8207; redondinha; 40-) significa " 34 suculento; e é usado para qualificar uma mulher '' 39 atraente;.

zagalito
Diminutivo de zagal; Zagalejo, zaga.

zaghroota
É uma das muitas maneiras de pronunciar o nome para um grito de guerra de origem egípcia, que também foi uma
saudação, como um aplauso e sinal de alegria, e este é o sentido mais popular da atualidade. Uma de suas
características mais marcantes é que o som é modulado movendo a língua, que é deixada para fora da boca. Em
árabe o nome tem algumas variantes de pronúncia de acordo com a aldeia ou região, uma das mais comuns é 1586;
1594; 1575; 1585; 1610; 1583; ( zagarid, zagarudo), que foi transliterado de muitas maneiras ( zaghareet , zaghrouta
, salguta , sarguta ).

zalamas
Plural de Zalama.

zambear
A verdade é que eu nunca tinha ouvido, mas se malambear é dançar malambo, e chamamecear é dançar chamamé,
então 'zambing' deve ser "zamba dançante".

zambeca
Expandindo a definição de Ines Merino Garcia, 34, zambeca " Seria uma epêntese " zabeca " ou seja, a forma vesrica
34 " a cabeça.

zambodromo
zambodromo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sambódromo", sendo o seu significado:<br>Não é a
pista de dança onde o zamba ou a zamacueca. ( Sua relação com o samba, ver no Sambódromo. )

zamoque
Certamente é uma vulgarização do sumac (adurion), planta que cresce nas encostas e tem galhos longos. Como suas
folhas são irritantes, elas geralmente são roladas ladeira abaixo em vez de carregá-las.

zanahoria
Apiáceas vegetais comestíveis, de forma alongada. O nome provém do cahanoria espanhol arcaico (pr. zanaoria), que
deveria se mudou da Grécia para o árabe Africano antes de atingir a península. Usado como um adjetivo para nomear
uma pessoa boba, como é o caso com muitos vegetais. Um fato curioso é que sua cor laranja não é natural; existiron
roxo, preto ou amarelo variedades, mas, no século 16 os holandeses abusados da seleção artificial e produzido um
com a cor da casa Real de Orange-Nassau que governou-lhes homenagem.

zanahoria blanca
É um sinônimo de arracacha (planta).

zanahorias
Plural de cenoura.

zanahorio
Alegada forma masculina de cenoura. Ver: cenoura.

zanjar
Fazer uma trincheira. Vem do grego 967; 945; 961; 945; 963; 963; 949; 953; 957; (charassein, "corte, roçada,
registro com ponta '), então um outro significado é"cortar ou terminar algo", geralmente uma discussão ou um problema.

zanjo
Primeira pessoa do presente indicativo do verbo para resolver.

zapaquilda
Personagem da Gatomaquia, de Tomé de Burguillos ( pseudônimo de Lope de Vega ). É um gato lindo que, juntamente
com gatos, Marramaquiz e Micifuf, recriada em forma paródica da lenda da guerra de Troia.

zaparos
Ver záparo.

zapatera remendón na
Veja sapateiro, patch, paddler patch, na.

zapatico
Sapato diminutivo.

zapatillas de deporte
Os sapatos são um sapato esportivo, embora modelos sejam feitos para outras disciplinas e até mesmo para uso diário
e informal, por isso vale a pena o esclarecimento; embora não para entrada de dicionário. Veja tênis (sapatos), maripis,
alborga, borrachas (sapatos), e já que também somos esportivos.

zapato
Calçado fechado que não exceda a altura do tornozelo. A capato espanhol arcaico, mais para trás no século x a
etimologia torna-se difusa.

zapatos
Plural de sapato. Como você costuma usar um para cada pé é comum dizer um par de sapatos, no plural.

zapeta
1st_ espécies de tanga usadas por Tarahumara indígena na América do Norte. 2o _ na região de sonora (México) é a
fralda do bebê, e certamente vem do anterior.

zaquear
Mova ou carregue líquidos em lanches ("odres") .

zarabanda
Dança européia do estilo barroco popular no 17o século. Embora ela foi criticada por seus movimentos sensuais, ela
acabou como uma dança cortês em palácios e composto de músicos como Monteverdi e Händel. Mas não foi salvo de
seu segundo significado como escândalo, Bulla.

zaradependencia
Invenção jornalística para a situação de um fornecedor da loja Zara que a tem como principal ou único cliente.

zaraza
1st_ agitação feminina. 2o_ Tipo de tecido impresso em algodão . Variante Bramble ("tecido de seda listado" ). Veja
também o saraza, sarasa paronimos.

zarcazo
Se não é spam de um prato de comida criado para um restaurante peruano, pode ser um erro por pawing, sargasso,
shell, passeios de barco, . . .

zarigüeyo
Como gambá é um substantivo epiceno, 'gambá' é um erro ou um nome de fantasia, que se encaixa em algum
personagem.

zarrio
1o_ Se diz algo comum, de má qualidade. De txar basco ( "defeituoso" ) . Ver Basco/Txar . 2nd_ Mud preso em
roupas, calças ou sapatos; shell, zarria, pata. 3o_ Amarre para ajustar as alças de um sapato como englobado.

zarza

Qualquer arbusto rosado espinhoso, como Rubus frutosus, ou Rubus ulmifolius que tenha uma fruta comestível
(amora).

zaus
Zaus é o nome de um personagem de mangá e eu animé Toriko. Também pode ser um erro de Zeus.

záparo
Povo originário do Equador, seu nome e linguagem, também chamado kichwa.

zegatz mehatz
É um erro, mas para o dicionário basco. Ver Basco/zehatz-mehatz .

zeneize
Genovesa. O plural é zeneixi e vem do nome local de Génova, que é Zena. Na Argentina, foi nomeado para o torcedor
do Clube Boca Juniors.

zener
Em eletrônica, é um tipo de diodo regulador de tensão. Leva o nome de seu inventor, Clarence Melvin Zener.

zeolita
Mineral de silicato de alumínio. Sendo microporous facilmente absorve a umidade do ambiente e quando aquecido
libera-lo sob a forma de vapores. Este recurso deu o nome, porque em grego 950; 949; 969; (zeo) é "ferver" e 955;
953; 952; 959; 9> (lithos) é "pedra".

zerete
Zerete é um dos nomes comuns do roedor Dasyprocta punctata.

zeus
Príncipe dos Deuses na mitologia grega que destronou seu pai Cronos. Zeus era a principal divindade que todos os
outros deuses olímpicos respeitavam. O nome dele é 918; 949; 965; 9> (dzeus ) tem origem indo-européia, algo
como "divindade da luz".

zignaguear
Erro de ziguezague.

zinkenite
Deve ser um erro para zinkenite.

zona álgida
( Não se torna uma locução. ) Ver zona ("região" ), alta ("fria, crítica") .

zona caliente
Na verdade, é a versão em espanhol do hotspot inglês ("mancha ou zona quente"), que é usada na iluminação para a

área destacada com luz por um refletor. No sentido amplo está a região, a questão importante que se destaca por
algum fato. Também na geologia é uma área com uma temperatura mais alta do que as outras ao seu redor; que está
perto de seu outro sentido de "zona de conflito".

zona de confort
A situação ou ambiente em que um indivíduo se sente confortável e seguro é chamada de "zona de conforto". Isso, em
muitos casos, faz com que as mudanças sejam evitadas para não perder essa segurança, resultando em estagnação
no desenvolvimento pessoal, profissional e afetivo.

zona gris
É uma expressão de "zona branca ou branca" no sentido de "clara, limpa, legal" e "área negra, ou negra" como "escura,
nebulosa, ilegal". Uma "zona cinzenta" estaria no meio, sem ser totalmente boa ou totalmente ruim.

zona roja
Parte de uma cidade onde a oferta de prostituição é concentrada.

zonobioma
É o bioma de uma região, de uma área.

zooformas
Metatese do plural feminino de zoomorfo 128530; .

zoopsicología
Forma pretensiosa de chamada para Etologia.

zopeda
Vesre peça, como um pedaço de algo. Ver: peça.

zopiclona
Droga hipnótica, ansiolítica, relaxante. É uma "droga Z" prescrita para a insônia. Ele também é usado para fins
criminais para doping uma vítima.

zoplicona
Certamente a consulta é por zopiclone

zorete
Deformação de 34, zurrete 34, que é a forma depreciativa de " " ele destruindo, ou excrementos em um zurrada. ( Ver
sinônimo ).

zorongo
Fezes, cocô. Consulte: Zorullo. Ver: Zorete. Ver: Sorongo.

zorriyo

Ver: Skunk.

zorromaco
Provavelmente um bug por foxy (jogo infantil, snot hanging).

zorromoco
Ele é um personagem que dança e às vezes guia La Vijanera, uma comparsa em um festival tradicional na Cantábria
Espanhola. Também chamado de Black Dancer, use roupas com marlos ou garabojos pendurados.

zorullo
Deformação da palavra zurrullo " ". Se trata de " destruindo " É uma maneira de chamar a defecação. " Zorullo " É um
diminutivo amigável para nomear excremento ou fezes. Formas depreciativas são " zorete " ou " zorongo ". Todos são
de uso familiar e ofensivo.

zuleyka
Variante do nome feminino suleika .

zulianismo
Características do estado de Zulia, a República Bolivariana da Venezuela.

zumaque
Nome de várias plantas do gênero rhus. Eles são temperados no clima e geralmente crescem nas encostas das
montanhas. O nome original em aramaico ou assírio era 1827; 1816; 1852; 1825; 1845; 1833; 1845; 1808; (
summaca "avermelhado" por uma variedade que é coberta com frutas vermelhas).

zuripanta
zuripanta é escrito incorretamente e deve ser escrito como suripanta, sendo o seu significado: Veja: suripanta.

zurra
Fezes, diarreia, evacuação da barriga, zurrada. Por associação a "sucessos de merda", é também uma surra.

zurrada
Merda. Ver zurrear, zorullo.

zurrear
Palmadas ou surrar, significa " " de defecar.

zurrete
Napalm da palmada, usado mais como excremento. Consulte zorete.

zurriagazo sápmi
Veja zurriagazo. Um Sápmi não, porque não é espanhol, mas Saami (língua lapona, falada na Escandinávia).

zurriago
1o_ É o nome de um chicote para bater ("punir"). 2nd_ Outra das muitas maneiras de chamar o pênis. Veja
zurriagazo, guasca, pau.

zurriar
Variante de zurrar ou zurrir ("merda", "fazer um som bronco").

zurrir
1st_ Variant de zurrar ou zurriar ( "merda", "fazer um som bronco" ) . Parece uma voz onomatopeica, o que explicaria
os seguintes significados (alguns muito regionais). 2nd_ Fazer barulho das entranhas, pela fome ou gases. 3rd_ vento
cantarolando, nevasca antes de uma tempestade. 4th_ Murmur, purr, claquette. 5th_ tocando um instrumento musical.
6th_ bater as peles para indobar-los . 7th_ vagando pelas ruas sem ocupação. Veja a rua.

zurrones
Plural de bolsa. Pode ser uma maneira de dizer zurreones. Consulte zurrear zurrada.

zurró
Inflexão de palmadas.

zutano
Nome fictício de alguém não é para quem falar. Você pode ter uma origem latina onde scitanus é a maneira de chamar
algo já conhecido ou conhecido; como também vem a interjeição " zut! " anteriormente usado para a atenção de um
estranho. Isto resultou na forma medieval " Don Zut " maneira de um homem cujo nome é ignorado, que afinidade com
Fulano, Mengano e Perengano, terminou como Zutano o nome.

zúngaro
Outro dos nomes do surubí.

¡ caramba!
Veja gee .

¡ diantre!
É quase bem como um inquérito, ele só tinha um espaço sobrando. Veja o demônio.

¡ vaya por dios !
Maneira imperativa de pedir que alguém vá e encontre algum Deus. Vê lá, meu Deus.

¡bien!
Aprova exclamação. Veja bem.

¡carajo!
Ver o inferno.

¡eureka!
Em grego antigo, 949; 965; 961; 951; 954; 945; ( eureka, " eu achei! " ) Segundo a tradição, é a palavra que
Arquimedes de Siracusa ( físico e matemático grego que viveu no século III A.C., gritou. ) Quando resolveu o problema
conhecido como " A coroa dourada ". Desde então usado como uma expressão de triunfo para resolver qualquer tipo
de problema que requer uma análise para a solução.

¡excelente!
É excelente usado como ponto de exclamação.

¡fantástico!
Exclamação para algo que se maravilha. Veja fantástico.

¡fenomenal!
É a palavra fenomenal usada como ponto de exclamação. Neste caso, é usado como expressão de espanto e
aprovação.

¡increible!
Erro para inacreditável.

¡joder!
É usado como ponto de exclamação.

¡jolines!
Interjeição de espanto ou raiva, é um eufemismo para foder! ou Jódeme! Veja porra! Maldito.

¡miércoles!
Eufemismo para o ponto de exclamação " merda! " pela semelhança fonética.

¡portentoso!
É portentoso usado como ponto de exclamação.

¡pronto!
Exclamação para acelerar alguma coisa, ou alguém para fazê-lo. Além disso, embora não necessariamente em um
ponto de exclamação, significa que você está pronto ou pronto. Veja em breve, presto.

¡qué arenal!
Expressão do espanto em uma área arenosa.

128530;

¡qué berriondera!
Que berriondera! Está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Verriondera", sendo o seu
significado:<br>Verriondera é uma condição de verriondo ou verriondez. Javali é chamado macho reprodutivo porcino e
verriondez o estado de zelo em porcos, ou por extensão em qualquer animal. Como exagero, os homens que se
comportam de forma rude na conquista amorosa.

¡sensacional!
É o adjetivo sensacional usado como ponto de exclamação.

¡silencio!
Exclamação implorando por silêncio.

¡vamos a por todas!
Além do seu valor como arenga, e também como slogan, lamento dizer que está mal escrito. De acordo com a sintaxe
espanhola deve ser "Vamos para todos!" . E me desculpe porque essa dupla preposição só ajuda a evitar confusões
anfiológicas, para reforçar a idéia de movimento, e é um clássico espanhol (na América Latina não é usado).

©
'©' é um símbolo de direitos autorais em inglês ("direito de cópia") que é usado em marcas ou criações que possuem
propriedade intelectual ou direitos autorais. Quando o símbolo não está disponível, a combinação ( C ) é tipicamente
usada. Veja também c , ® ( ® ).

®
'®' é um símbolo de inglês registrado ou "registrado", por "marca registrada ou modelo" que é usado para indicar que
um produto tem direitos e não pode ser usado ou mencionado livremente sem o consentimento do autor ou proprietário.
Quando o símbolo não está disponível, a combinação (R) é normalmente usada. Veja também r , © (©).

°c
'C' é o símbolo do "grau Celsius", uma unidade para medir a temperatura que originalmente usou uma escala de 0oC
para o ponto de ebulição da água e 100oC para congelamento, e mais tarde foi revertida para que a diferença "frio ao
calor" coincidisse com outras escalas existentes. Como a faixa de referência é de cem graus também foi chamada de
"grau Celsius", mas hoje esse nome não é usado para não confundi-lo com a escala de grau angular e porque na
realidade os termômetros atuais utilizam uma escala com outras referências para grau zero. Ainda assim, é um tributo
ao seu criador, o físico sueco Anders Celsius. Veja kelvin , K , grau Fahrenheit , F .

°f
'F' é o símbolo do "grau Fahrenheit", uma unidade para medir a temperatura que originalmente usa uma escala de 32 F
para o ponto de congelamento da água e 212 F para ferver. Medir a temperatura ambiente é mais prático do que a
escala de grau Celsius em países climáticos muito frios, onde no inverno sempre cai abaixo de 0oC e com essa escala
deve usar valores negativos. Seu criador foi o físico polonês Daniel Gabriel Fahrenheit. Veja kelvin , K , grau Celsius ,
C.

¿quienes son fulano, mengano y zutano?
Ver: fulano de tal. Ver: Zutano. Ver: Então. Ver: Perengano.

