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centro-norte
Seria "a parte norte do centro de uma região". O centro não é necessariamente geográfico, pode ser o centro
comercial, cultural, administrativo de uma cidade, e se referir à sua zona norte.

centroizquierda
É usado na política para partidos de centro com alguma inclinação de esquerda.

ceolita
Nome de zeólita.

ceolita
Nome de zeólita.

cerdo
Criação de animais domésticos, principalmente para aproveitar sua carne. É um mamífero artiodactyl cujo nome
científico é Sus domestica. Para a criação em chiqueros e especialmente por crenças religiosas, é considerado um
animal sujo e impuro, que faz do porco e seus sinônimos uma qualificação para pessoas não seladas, e nojentas,. . .

cerdos
Carne de porco plural .

cerebrar
Familiar a 'pensar', "especular", tendo uma boa ideia. Como fazer "o cérebro". Por algum erro de digitação para ver
comemorar.

cerebro positronico
cérebro positronico é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Cérebro positrônico", sendo o seu significado:
cérebro artificial, no campo da ficção científica. O conceito foi criado pelo escritor Isaac Asimov e depois levado por
vários roteiristas e escritores do gênero. Consulte http: / / www. significado. org/pósitron. htm. Consulte http: / / www.
significado. org/Positronic. htm

cerebro positrónico
Cérebro artificial, no campo da ficção científica. O conceito foi criado pelo escritor Isaac Asimov e depois levado por
vários roteiristas e escritores do gênero. Ver: positron. Ver: positrônico

cereros
Plural de Cerero. Também pode ser um erro para cerejeiras, cérebros, Cerberos, Carenas, Céleros, precisos,

cero
1o_ valor numérico nulo e ponto de partida de uma série para qualquer base numérica . 2o_ Sinal nome para número
'0'. Vem do zero italiano, que é uma redução do zeffiro ( "zefiro") por isso foi batizado pelo matemático Fibonacci que
se baseou no baixo latino zephyrum porque soava semelhante ao seu nome em árabe 65211; 65236; 65198; ( zifr
"vazio"), que o tirou do sânscrito pali 2358; 2370; 2344; 2381; 2351; ( yunia, sunya ou shuny "nada, vazio" ). Ver

figura .

cero absoluto
Casa da escala de temperatura Kelvin ( homenagem ao seu criador, senhor Kelvin ) onde um corpo a 0K ( zero kelvin,
equivalente a - 273,15 ° C ) atingindo a temperatura termodinâmica e moléculas teoricamente pare. Ver: Kelvin.

cerrar el pico
Expressão insultuosa para silenciar uma pessoa. Comparado a falar com um pássaro, que é um papagaio, ou
simplesmente um pássaro.

cerrarse
Forma pronominal do verbo fechar.

cervecillas
Pode ser um diminutivo de feminino plural de veado. Ver: veado.

cetotariana
Primtarian feminino. Veja cetogênese.

ceucy
Outra ortografia para seucy.

cércalo
Forma pronominal para a segunda pessoa (como 'você') em forma imperativa singular para o verbo cercar . Veja
verbos/perto .

chaca
Na Argentina, é o apocope para Club Atlético Chacarita Juniors.

chacarita
1 º _ epêntese de chacrita; Veja fazenda. 2º trimestre na cidade de Buenos Aires que leva seu nome do cemitério do
Chacarita, criado no ano 1871 para reinternar as vítimas da epidemia de febre amarela, expropriando as terras do
caulim condenado conhecido como Chacarita dos alunos , onde seus alunos passaram suas férias.

chacho
Hipocorístico " Carlos ".

chaco
Província da Argentina. Seu nome origina-se do quechua palavra chacu, que é um não especificado com espécies
abundantes para a caça e também o grupo de caçadores. Que preservar diferentes tribos reuniram-se anualmente em
um cerimonial Hunt e foram os espanhóis que deu o nome de Chaco ou Chaco Gualamba.

chacra

Colaboro com as etimologias para as definições anteriores. 1º a fazenda vem da Quechua chácara ("fazenda rústica").
2 _ os pontos energéticos têm origem sânscrito, 2330; 2325; 2381; 2352; (Chakram "círculo, disco"); Veja Chakra.

chacrita
Diminutivo de chacras. Veja Chacarita.

chaki siki
Não tenho certeza, mas acho que são duas palavras de runasin e não uma locução. A menos que você queira dizer
"chute na bunda" ou similar. Ver Quechua/chaki ("pé" ), quechua/siki ( "nádegas" ) .

chaky
Ele não parece espanhol. É quechua, em princípio quechua/chaki significa "perna, pé", mas às vezes é escrito como
chaky para "seco" ou "ressaca".

chaleco amarillo
Embora a origem esteja no colete amarelo que é obrigatório na França para os motoristas que saem do carro em rotas
devido a danos mecânicos ou acidente, o nome se popularizou desde o final de 2018 pelo movimento de gilets jaunes
("coletes amarelos"), que o usaram como identificação em suas marchas de protesto contra as políticas
socioeconômicas do presidente Emmanuel Macron. O perfil dos manifestantes é de classe média e baixa,
trabalhadores de bairros periféricos que devem se deslocar diariamente para a cidade e foram afetados pelo imposto
sobre o combustível; embora sua reivindicação foi então adicionada ao de outras reivindicações. As duas
características mais notáveis do movimento são o apelo horizontal através das redes sociais (embora, em princípio,
houvesse uma organizada pelos sindicatos) e o fato de terem alcançado vários triunfos políticos com suas
manifestações, apesar da dura repressão sofrida nas marchas.

chalent
Pode ser um erro por chalé, por verbos/chalen, talvez por El Chaltén , . . .

chales
1ª segunda pessoa singular do presente do subjuntivo do verbo Chalar. 2º _ plural de xale.

challa
Chaya. Ver sinônimos.

chamamecear
Dançando chamamé, dando uma festa onde esse gênero musical é dançado.

chamamé
1st_ Música e dança de casais típicos do nordeste da Argentina. 2nd_ Enramada, teto do galho. Transtorno 3o_,
emaranhamento, bardo. Atribui-se várias etimologias, uma delas é a Guarani che amoá memé ( "Eu dou sombra
sempre" ), que está associada ao toldo de galhos emaranhados para dançar à sombra; de onde viriam os três
significados.

chamán sabio
É perfeitamente compreendido a partir de xamã e sábio.

chambar
Tem vários significados, como mudar ou trocar de onde vem de trabalhar, ou também de um prato típico peruano, ou
de uma cidade paquistanesa, . . . Veja shambar, chambear .

chamblean
Embora em algumas línguas seja escrito desta forma, é um erro da região francesa de Chambléan, e em espanhol
pode ser uma capitueira de camareiro ou chanflean ( chanflear ).

chambléan
Região francesa localizada em Dreux, no centro do país.

chamigo
Contração de " Che, amigo! 34. o, que mistura o guarani com o espanhol para dizer " senhor, amigo! 34.;

chamuyar
Lunfardo está falando; Ironicamente, é uma mentira, versear. O Calo " chamullar " ( falando voz cai )

chamuyero
Em lunfardo está "aquele que chamuyas", "que faz um chamuyo"; um "verso ou mentiroso". Por extensão é aquele que
tem bom lábio para conquistar as senhoras. Ver chamuyar , verso (lunfardo) .

chamuyo
Em lunfardo é "falar, conversar", e por ironia também "mentir, contar". Para ambos, o verso que é feito a uma mulher
para conquistá-la. Pela etimologia, veja chamuyar.

chanchada
Algo sujo, fisicamente ou moralmente, uma vez que se aplica literalmente ao que tem sujeira e ação maliciosa.
Relaciona-se com o leitão, pela sujeira do chiqueiro. Em um sentido metafórico é o ato sexual. Veja imundo, porcaria.

chanchan
Pode ser outra pronúncia para o nome chimú Chan Chan (sítio arqueológico peruano), ou os acordes finais de um
tango. Embora em ambos os casos deva ser chanchán.

chanchito
1st_ diminutivo de porco. 2nd_ Por um design clássico, você também é chamado de "chanchito" para o cofrinho. Isso
parece vir das conchas esféricas, tão populares no século XV, que na Inglaterra eram feitas de uma argila avermelhada
chamada pygg. Por causa de sua semelhança com a palavra porquinho ("chanchito"), os ceramistas começaram a
dar-lhes forma de porco, como uma piada.

chanchito
1st_ diminutivo de porco. 2nd_ Por um design clássico, você também é chamado de "chanchito" para o cofrinho. Isso
parece vir das conchas esféricas, tão populares no século XV, que na Inglaterra eram feitas de uma argila avermelhada
chamada pygg. Por causa de sua semelhança com a palavra porquinho ("chanchito"), os ceramistas começaram a
dar-lhes forma de porco, como uma piada.

chancla
Síncope, quase apocope, chancleta palavra.

chancleta
Diz-se então a filha mulher, para a menina. As sapatilhas são sapatos que desgaste das mulheres em geral e, portanto,
torna-se uma metonímia. Uma história credível, mas infelizmente mais precisa de origem, é que essas sandálias são
calçados, geralmente qualidade económica, simples e pobre, para o que foi usado até quebrou, algo a multidão de
campo costumava ocorrer no meio das estradas e em seguida rotas foram irrigadas com flip-flops abandonados em
ambos os lados; Quando um bebê indesejado nasceu era comum para deixá-lo nas margens das estradas, então
alguém pegá-lo, e eram quase sempre meninas, por que bebe-los comparou-os para os flip-flops abandonados.

chanela
Embora pudesse ser usado em machos, é comum falar sobre "uma coisa Chanela", uma coisa clara e conhecida. A
melhor etimologia classificada é bastante procurada; Viria do sânscrito cha ("Yerba") e mais tarde os ciganos
interpretá-lo-iam como movimento, entendimento, o que implica esforço e conhecimento, como "elevar a grama".

changa
Feminino " " chango, embora neste caso é usado mais " changuita ". Com outra etimologia, é algo temporária, informal
e curta duração; possivelmente vem do Galego ou português arcaico, onde há uma palavra semelhante para troca ou
permuta e depois junta-se a remuneração em espécie.

chango
Na Argentina é uma maneira carinhosa chamada um jovem, geralmente a partir do interior do país e mais se é de
ascendência indígena. A origem é provavelmente a referida por FEDE. Além disso, ele diz " chango " ou " macaco " um
caminhão de carga para mover as compras do supermercado; Isso pode vir de associação com o peão ou assistente
que move bens, que costumava ser um menino.

changuito
Diminutivo de Chango.

changüí
Em Cuba e na América Central é uma dança; mas na Argentina 'dar chang'í' é algo como "dar handicap", embora mais
do que um método de equalização em uma competição entre desigual, seria quase uma atitude de sobra, como
dizendo "Eu te dou vantagem, porque você é menos do que eu". A verdade é que muitas vezes a vantagem é
aparente, é um engano; e changí em caló significa exatamente isso: "armadilha, timo, decepção". Veja dar changí .

chanrla
Pode ser um erro por bate-papo, ou chanela. . .

chanta
1 _ em lunfardo é a pessoa não muito confiável, mentiroso e trapaceiro; apocope de chantapufi, vem o genovês
ciantapuffi ("prego de terra"), porque é o "rebite" alguém, ou "você pregou a capa mais nítida". 2º _ giro do Dr.

chanta un peo en la tula
Parece um chilenismo para uma situação desagradável durante a pedicación. Seria algo como "jogar um Flato do
pênis". Ver armagilarmagil, peo, fart, tula, chula.

chantage
É em francês, em espanhol é chantagem.

chantar
Lugar ou colar na frente, especialmente as bolas ou esferas; o genovês cianta ("carrinho"). Por extensão bateu frontal
ou superior,

chapa
1o_ folha fina e rígida, especialmente metal. 2o_ Muitos dos objetos feitos com uma 'folha' levam seu nome, como as
placas de identificação, as fechaduras (para suas partes móveis na tecla de remo?) , gabinetes pré-fabricados no
telhado, tampas de garrafa de metal, . . . 3o_ Pelos crachás de identificação (como os da polícia ou dos profissionais
na porta de suas casas ) diz-se que algo tem 'chapa' quando tem autoridade e prestígio. 4o_ Terceira (como 'he /ella' )
pessoa em singular do modo indicativo atual , e segunda pessoa (como 'você' ) em singular do imperativo para o verbo
chapar . Ver verbos/folha .

chapare mammarenavirus
É o nome do vírus que causa a 'febre hemorrágica de Chapare', doença que surgiu na Bolívia em 2003, com uma
letalidade de 60% e sem vacina até agora. A etimologia é primeiro um homônimo da província de Chapare (Bolívia),
onde foi identificada, e mammarenavírus é um acrônimo para mamífero Arenavirus, um nome formado por areia e vírus,
pois é um virião de aparência arenosa que é transmitido entre mamíferos.

chapear
1o_ Capa com placas ( placas ) . Ver chapar , clique . 2o_ faça um barulho de distintivo porque está solto. Veja o
trenó . 3o_ Unmrem. 4o_ melhorar a sorte. 5o_ Em Lunfardo está "show sheet metal", no sentido de afirmar um título,
uma carga, um contato com alguns poderosos para obter uma vantagem ou benefício.

chapero
1st_ homossexual masculino que se prostitui. Veja taxiboy . 2nd_ forma coloquial de chamar o chapista (que trabalha
com chapas metálicas) . 3o_ Em Lunfardo é aquele que espirra, que mostra chapa metálica (título, título, honra ) para
os outros; ele também é usado um splasher.

chapucero
Chapucero parece ter dois significados quase opostos. Por um lado é aquele que faz um slob, um trabalho desleixado
e improviso; por outro lado, aquele que faz um chapú, um trabalho ideal, mesmo que seja artesanal e não profissional.
Tanto quanto eu sei, este último é uma diferenciação que é feito em algumas regiões da Espanha.

chapurriau
Chapurreada forma de chapurreado. Ver suas falas. .

chaqueta
Roupas, cobre o tronco e está aberto na frente. É uma castellanização da jaquete francesa (yaket), diminutiva de
Jacques como os camponeses eram conhecidos na França (século XIV), e ao vestido com o qual eles estavam
cobertos abaixo da cintura.

charanguero
Charango intérprete. Ver sinônimos.

charanguista
Performer, artista charango.

charme
Não é espanhol, mas francês, onde charme significa "charme". É usado em espanhol quando nos referimos a alguém,
por sua qualidade tão charmosa, bem como elegante e elegante.

chata
É o feminino de chato, embora neste caso tem significados próprios. Por exemplo, a definição de coruja é uma
analogia com o apartamento, que é uma barcaça plana superfície e flutuante para mover bens na água. Também é
uma bandeja que é usado para colocar debaixo da lata de pacientes não se levanta da cama e que, portanto, pode
defecar (ou urinar também no caso das mulheres) nele.

chato
Cetim, forma plana, que tem uma altura sem solavancos.

chavonis
Tela de tipo indiano musselina de algodão.

chaya
Chaya ou Leandro é uma cerimônia no planalto andino, onde derramou uma bebida ( 41 geralmente alcoólica; sobre a
terra para agradecer e homenagear os 40 Pachamama; Mãe Terra ) Ele também chaya nas ferramentas, animais para
pedir a sua reprodução ou lugares cerimoniais.

chaye
Declinação de chayar o verbo. Ver: chaya.

chayes
1o _ plural de chaye. 2o-segunda pessoa singular (como "você") deste subjuntivo do verbo chayar.

château
Não é espanhol, mas também não temos um dicionário francês. Chateau (cható) significa "castelo". É usado em
espanhol sem circunflexo como castelo e é pronunciado como francês; na arquitetura é uma mansão bastante luxuosa.

chebre
É uma variante mal pronunciada de chévere.

checha
1st_ Mulher de fato. 2nd_ Chevecha Sincopa . 3o_ Hipocorista de Cecília.

chechu
Hipocorístico de Cecilia.

chela
Além de hipocorístico de vários nomes femininos (Marcela, Graciela, Chavela, Consuelo,), podemos acrescentar que o
significado de "cerveja" é um americanismo apenas para loiras; Veja violoncelo.

chele
34 Vesre; leite ".

chelitas
Plural fêmea do diminutivo do violoncelo; Embora Chela é um americanismo com seu próprio significado.

chelo
Aférese de violoncelo.

chelo
Aférese de violoncelo.

chelo
Hipocorístico de Marcelo.

chemsex
Vem do inglês sexo químico e extremo práticas sexuais (geralmente gay) é reforçada por drogas recreativas.

chequeada
1st_ adjetivo feminino verificado. 2o_ forma feminina do particípio do verbo chequear.

chequeado
1st_ adjetivo que se qualifica para algo revisado, verificado, aceito. Quando marcado em uma cédula, cédula ou
formulário gráfico o desenho para a verificação pode ser a forma de x2714 visto; , círculo 11093; ou Cruz nas lâminas
10006; dependendo do sistema utilizado. É um anglicismo para verificar ("verificar, tentar"). 2º particípio do verbo
chequear.

cherenga
Outro nome para guatín, añuje, juche, cerete, cotuza, cotuxa, ñeque, e um pouco mais que me escapa.

cheta
A origem da palavra " cheta " 40, do qual deriva a 34 masculino; cheto " ) É muito rebuscado. Ele diz que quem envia
ou direciona é o superior em algum grupo é um " reporonguear " ( Arrabal guetos por " falo " ) porque deve ser quem
a tem maior. Isto é se estende para quem pertence a uma classe social ou econômica alto e sua esposa, que fazendo
uma analogia, se chama " concheta " ( casca de " " É outra Argentina vulva " " 41.; Mas em geral o clichê diz que a
esposa do mandonea e lida consigo mesmo, suas roupas, suas modas, esfregue sua posição para os outros; atitude
que está associado com a palavra " 34 concheta; em seguida, sua apharesis " cheta " depois masculinizó " cheto "
perdendo seu significado original, o que obviamente não pode ser aplicado a um macho.

cheto

Forma masculina de " cheta ". Para a etimologia, consulte sinônimos.

chevecha
Maneira infantil (ou bêbada) de pronunciar cerveja.

chibe porro
É um trollado por "pibe chorro", que não é uma frase muito repetida (pelo menos na Argentina) para nomear um
adolescente que se reúne com outros para roubar. E eles já são uma tribo urbana.

chicana
1 * estratagema, ardil de má-fé, geralmente para desviar a discussão por outro modo irrelevante. Francês chicana
(artificial "procedimento") e chique (mentira, engano"). 2 * parte de uma faixa ou rota com qualquer obstáculo
deliberadamente para atrasar a sua viagem. 3 * piada. 4 * aférese por mexicana que é usado nos EUA para se referir
a esta minoria em seu território.

chicanear
Faça uma chicana (em seus eceptos de zombaria, acrobacia ou obstáculo).

chicanero
Isso costuma fazer Chicana.

chicharra
Inseto família cicadidae cujo estridulan masculino com um som que as fêmeas podem ouvir mais de um quilómetro.
Suas ninfas podem permanecer subterrâneas até 17 anos de idade.

chicharra
Dispositivo mecânico ou eletromecânico que produz um som semelhante do inseto " toque " , como um alarme ou
aviso.

chiche
1st_ Brinquedo, geralmente pequeno, legal. 2o_ Por extensão do anterior , algo agradável , querível . 3o_ Também
em comparação com o brinquedo, algo simples, simples, fácil. 4th_ usado como apelido, ou como um nome especial
de estimação. 5th_ mamãe, peito da mulher. Chichi nahuatl .

chiches
Plural de chiche.

chichi
Voz de Quechua, que significa " mamilo, tetina ". Por metonímia, o parcialmente Mediterrâneo da Argentina são disse "
peitos " ou " chichises " mulheres jovens.

chicote
Francês-" chicot " que significa arremate, leilão ou excesso final. É um '' correia '' de drogas de tubo ou tubulação o
preparado em uma extremidade para se juntar com outra tubulação, eletricidade é a ponta do cabo que vai ser

complicado para conectá-lo com outro.

chicuelo
Um diminutivo de rapaz a palavra. É uso geralmente afetuoso.

chiffonade
Na cozinha há um corte de folhas vegetais com a mesma técnica que julienne mas mais fina, deixando as tiras quase
como fios. O nome vem do chiffon francês, no sentido de "trapo, pano, geada".

chiflaba
Declinação de chiflar o verbo.

chiflado
1st_ Adjetivo para alguém que é "louco", que tem distúrbios mentais óbvios. 2nd_ Particípio do verbo chiflar.

chiflan
Declinação de chiflar o verbo.

chiflar
Produzir um som com um apito ou chifle. Também você pode imitar com os lábios, e que assobiar é desaprovação,
como piada. Também é dito que " chiflar " É " " louco, talvez pela zombaria dos tolos ou humorísticos expressões como
" Eu te amo amigo " ( silba 41 cabeça; que é uma parceria com " algo mente " escapa

chiflarán
Declinação de chiflar o verbo.

chiflaremos
Inflexão do apito verbo

chiflábamos
Declinação de chiflar o verbo.

chifles
Vazamentos de vento através das rachaduras. Se trata de " chiflar " o significado de assobiar, já que às vezes o chifles
ou chifletes produziu um apito. Ver: assobiar.

chikunguña
Nome de uma doença viral transmitida pela picada de mosquitos Aedes infectados. Causa febre e dor intensa nos
músculos e articulações. O nome significa "andar dobrado pela dor" e é makonde-língua, da Tanzânia (África), uma
vez que durante a epidemia africana de 1952 o alfavírus que a produz poderia ser isolado.

chile
Se trata de Chilli, nome aimará do vale do Aconcagua.

chilenismos
Plural de chileno.

chileno-argentino
São dois gentios unidos pelo roteiro, e não formam uma palavra composta. Eles classificam algo que Chile e Argentina
compartilham. Veja chileno, argentino.

chilli
Não é espanhol, talvez nahuatlhuichol/chilli, ou inglês/chilli, ou mesmo um bug por chili ou inglês/chily .

chilpido
1o_ Como adjetivo, diz-se no Equador para tecido usado ou roupas, com lágrimas e pedaços. Como um nome também
para a própria lágrima. 2o_ Participle do verbo chilpir . Veja chilpe.

chimango
É uma ave sul-americana ( Phalcoboenus chimango ) encontrada do Paraguai para as Ilhas Malvinas. Como um fallate
é caçador, mas também catador e até herbívoro e insetívoro, por isso é muito útil para o controle de pragas e doenças
que são transmitidas por animais mortos. Não é presa de caçadores humanos, porque sua carne não é benéfica.

china
1. Como um nome próprio, é um país da Ásia. 2. Voz do quíchua, significa mulher, empregada doméstica. Veja:
http: / / www. significado. org/chiruza. htm

chinche
PINO de cabeça curta, grande e plana. Serve para unir tecidos ou papéis para uma superfície macia, como madeira ou
cortiça. Ela é uma mulher, mas é também utilizada no masculino.

chinchibirra
É uma deformação do lunfardo para a cerveja de gengibre Inglês , yínyerbiir "cerveja de gengibre") que não era
realmente uma bebida alcoólica, mas um refrigerante de gengibre misturado com citrinos para dar-lhe um sabor ácido.
Foi usado como uma ironia para uma bebida espiritual preparada com frutos do calafate por prisioneiros da extinta
prisão de Ushuaia. Veja birra .

chinchilla
Roedor Andina, caçado por sua pele, embora haja uma espécie doméstica para criadouros. O nome é de origem local,
provável quechua.

chinela
1o_ Tipo de calçado simples, sem salto ou salto. Não há segurança sobre a origem do nome, mas certamente não é
por causa dos sapatos que eles usam na China; provavelmente vêm da cianella italiana (pr. chianel-la ), uma
deformação de pianella ( "planita , chatita" ) do latim planus ("plana, plana" ), pela sola sem calcanhar. 2nd_ versão
festiva do chinês ( "mulher") . Veja flip flop.

chinelas
Plural de chinelo, mas como eles são um casal geralmente não é usado no singular. É uma sala de estar, plana e

quase sempre sem sapatos de salto. Se bem '' china '' em quíchua é feminino; 39 '' para garotas de programa utilizado
um sinônimo para o chinelo variante festivo que é '' chancleta ''. Ver: chancleta.

chingar
Na Argentina significa " errar no cálculo ou medição ". Usado especialmente em corte ou costura tecidos ( como
vestidos ou cortinas ) Você permanece desigual.

chingue su madre
Maneira respeitosa (porque é sobre "você") para dizer foder sua mãe.

chinitas
Diminutivo de china no plural. Pode ser pelos habitantes da República da China, ou uma maneira de mulheres jovens
amoroso-chamada das terras altas.

chiquear
Verbo derivado chique, mais como o chiquear pronominal é usado. Além de tomar seus significados de cada
significado do substantivo, também ele é mimado, que vem mentindo lisonja, usando palavras de amorosas.

chiquearse
Forma pronominal de chiquear o verbo. Usado como um gingado ao caminhar.

chiqué
Chiqué vem do francês e significa mentira, engano; Embora em Lunfardo é usado especialmente para o orgasmo falso
da mulher. Veja Chiquear, chicano, Chiquearse.

chiquilles
Ou é um erro do plural infantil, ou é sua versão inclusiva.

chiquito
1st_ Diminutivo de Boy (em qualquer um de seus significados). 2nd_ Anus. Veja o pequenzinho.

chiripazo
Golpe aumentado ou chiripa, em seu sentido de "sorte".

chiripioca
Pode ser um erro por chiripiorca ( pássaro), ou chiripiolca (voz popularizada por Chespirito).

chiripiolca
Palavra que faz parte do chespirolecto inventado pelo ator e escritor mexicano Roberto Gómez Bolaños para seu
esboço Los Chifladitos. Foi um movimento incontrolável, com uma contração muscular, que o personagem Chaparrón
Bonaparte sofreu até ser curado com um golpe nas costas. A origem desta palavra está em chiripiorca (pássaro
americano), pois gostou do nome e mudou apenas uma letra.

chiripiorca
É outro nome comum para a ave "Turco" (Pteroptochos megapodius).

chiripitifláutico
É uma palavra sem sentido usada como curinga no programa de televisão espanhol Antena Infantil da rede RTVE nos
anos sessenta do século passado. Na década seguinte eles já tinham seu programa chamado Chiripitiflauticos. Como
contribuição para a etimologia, comento que na Argentina o final "-flautic" foi ouvido em meados do século XX formando
palavras peculiares e ridículas, por criar uma menção engraçada; e o diretor da série, o argentino Oscar Banegas,
certamente foi inspirado por ela para criar uma voz lembrada e simpática para as crianças. Ver piripitifláutic .

chirisique
Outra ortografia para um garotinho. Por etimologia ver quechua/chirisiki .

chirisiqui
Não é realmente espanhol, mas Quechua. Ver Quechua/chirisiki

chirola
Lunfardo é uma moeda de baixo valor, uma moeda em geral. O nome pode vir do chirela italiano, que, no Brasil, foi
usado para nomear uma farinha mais barata que comprei de pessoas humildes de uma moeda; Assim, por metonímia,
se tornou Bolívia no século XIX, que deu nome à peça de 20 centavos, que acabou circulando também na Argentina,
onde chamado chirolas para qualquer valor de moedas.

chirolita
Diminutivo de chirola. Nome de um ventríloquo conhecido argentino Mister Chasman, este boneco de neve, lunfardo
usa a palavra "chirolita" para nomear alguém que fala sobre a defesa dos interesses do outro, sem convicção.

chirrete
Voz onomatopética, com acabamento depreciativo, que nomeia um chirle e refeição gordurosa, pelo som da fritura. Em
Buenos Aires, a pessoa vulgar é chamada de "gorda", kitsch, de gostos comuns; mas não necessariamente um
criminoso. E não é usado 'chirrete', que é bastante parlache medellinense. Veja o chirre, churro.

chiruza
Esta palavra quase não é usada no masculino, e que tem a ver com sua etimologia. A origem é quechua, onde " china "
é feminino; 34 " ou mais tarde, empregada " " ( a quantidade de mulheres ameríndias que tinha trabajendo para o
serviço doméstico na metrópole ). " Chinuza " em seguida, disimilado a " chiruza 34, é um 34 depreciativos; china ".
Hoje é usado para qualificar uma mulher vulgar, humilde mas pretensiosa.

chispa fulgor
Veja faísca, brilho.

chispar
No México é usado como um Zé, escapar, quase sempre como um pronominal ("faísca", "desencadeada"). Também é
entendido como disparar ou atirar. A origem parece estar na versão original, que é faíscas, embora, nesse caso, é
usado mais brilho.

chispilla
Diminutivo de faísca. Na região de Granada (Espanha) há uma maneira de dizer "quantidade muito pequena" de algo,
o que também é exagerado como uma fofoca. Veja também mihilla.

chispotear
É uma deformação festiva da faísca do verbo reflexivo. Veja ingallily me chished.

chist
Onomatopeia para silêncio de demanda.

chistones
Plural de 'chistón', que mais do que um augmentative é uma variante festiva de piada.

chita
1st_ forma feminina de Chito. 2º segundo (como ' você ') e terceiro (como "ele/ela") pessoas no modo indicativo
presente singular, e segundo (como "você") pessoa singular do imperativo para o verbo chitar. 3o _ outro nome para a
chita. 4o _ chita (originalmente Cheeta) é o nome espanhol para o personagem em filmes e séries sobre Tarzan (nunca
apareceu nos Romances Burroughs) jogado por vários chimpanzés. Também o nome de alguns personagens da DC
Comics. 5o nome de várias cidades.

chitón
Aumentativo de " silêncio " imperativamente ser silencioso para outro. Ver: Shh.

chitrulo
Estúpido, estúpido. Na verdade é o citrullo italiano, pepino (chitrulo "pepino"), que é usado como um sinônimo para
"idiot".

chiva
Em lunfardo foi uma expressão bastante infantil que acompanhou o gesto de tomar o queixo com o polegar e o dedo
indicador movendo a mão para baixo repetidamente, como apontado pela barba de uma cabra (por "raiva"). Era um
escárnio direcionado a qualquer um que estivesse com raiva sem motivo ou por perder em algum desafio. Veja
calenchu . É também uma inflexão do verbo chivar ("suor, suor"). Ver verbos/chiva .

chivo
Na Argentina, tem vários significados. 1-) Forma familiar de chamada de carros de marca Chevrolet. 41-2; No tempo
em que os bilhetes eram bilhetes ( ) papel em transportes públicos, disse " cabra " para habilmente que foi cortado pelo
caminho do motorista de entrega de uma metade para um passageiro e o outro para o outro, então é tinha um, mas ele
foi pago dois e a diferença foi mantida. 41 3; PNT ( acrônimo para não-tradicionais de publicidade ) é um aviso
comercial escondido dentro de um produto de teatro, televisão e cinema. Faz " cabra " É mencionar ou mostrar uma
marca ( você paga, portanto, ) no meio de uma performance, relatório ou até mesmo poblicadas tweets ou selfies
on-line, mas como uma recomendação ou pessoal usar, sem dizer que é a publicidade.

chígüero
Variante para o chigueero ( planta ) .

chobi
Em Lunfardo é o vesre de bug. Má pessoa, estranha ou feia em qualquer aspecto. Também é usado para nomear
uma doença, por causa do vírus que a causa.

chobis
Em Lunfardo é o plural de Chobi.

chocadores
Plural de chocador .

chocheando
Gerúndio do chochear verbo.

chocho
Vulva, devido à sua semelhança com a flor ( e 41 fruta; buceta ou Lupin. De 1588; 1588; jordevan ( ) É o nome de
moçárabe para este vegetal.

chocolatera
1st_ Chocolade Feminino. Veja chocolate. 2nd_ Pot onde uma bebida de chocolate é preparada. O nome é criado por
analogia ao bule (para chá) ou café (para café). Veja olleta .

chocotorta
É um nome comercial que se tornou genérico, pelo menos na Argentina. A agência de Luca queria aproveitar uma
receita de sobremesa sem forno com biscoitos de chocolate, doce de leite e cream cheese inventado em 1982 por uma
de suas criativas, Marité Mabragaña, e convenceu seus clientes Mendizabal (queijo Mendicrim), Bagley (biscoitos
Chocolinas) e Ronda (doce de leite) a incluir a receita em suas embalagens, e assim fizeram uma campanha
publicitária combinada em gráfico e televisão. Com o tempo, a 'chocotorta' se tornou uma sobremesa tradicional,
mesmo que suas origens não sejam lembradas. Veja nhoque de 29 .

choflada
Eu não tenho certeza o quanto esta palavra terá se espalhado em território espanhol, mas em aragonês ' choflada ' é
como ' tapa '.

chola
O altiplano da Bolívia, Peru e Argentina, chola " " é uma garota típica da região, vestindo roupas tradicionais e
geralmente vivem em áreas rurais, embora eles são famosos e uma atração turística a " cholitas todo " ( a cidade de
La Paz ). A origem é muito discutido, pode ser 40 quechua; " chu-llu " É mestiço ) ou 40 espanhol; chula de " " É a
garota de Madrid ). Em alguns lugares é ainda depreciativo.

cholitay
Como explica Ines Merino García, é que uma palavra usada no altiplano ( América do Sul, ) em vez de ratinha " ". É
uma forma muito familiar e quase melódica de paragoge local, que se aplica a outras palavras como " vidalitai " "
vidalita " ( diminutivo de vidala ).

cholo

Em uma classificação americana dos tempos da colônia e que hoje poderia ser denominado altamente racista, " cholo "
ou " coiote " Era uma mistura racial de 75 ameríndias e Europeia 25%. Também usado como um macho " " de chola.
Ver sinônimos.

chompiate
Maneira de chamar o testículo. É uma deformação da palavra tompiate. Veja tompiates.

chon chon
Entidade maligna da mitologia mapuche, em forma de cabeça humana que deixam as garras e que ele pode voar
utilizando suas orelhas como asas.

chongo
Na gíria é chamada por um homem ao qual é apenas como um garanhão. Muito provavelmente tem sua origem na
América Central ou no Caribe, onde a costa é um cavalo que já não serve para o trabalho e é utilizado para a
reprodução. O termo era comum entre os homossexuais para se qualificar para um gay ativo e, em seguida, para um
hetero com evidentes características de " " masculino e a partir daí passou a também ser usado como parceiro sexual "
" ou amante " " entre as mulheres.

chonque
1st_ indígenas do Sul do Chile. 2o _ planta do gênero Xanthosoma, para uso ornamental e também comestível.

chopeta
Pode ser uma variante diminuta de chopa.

chorear
Roube. O Calo " chorar " , com o mesmo significado.

chorido
É magro, reduzido, desvanecido, enrugado. É usado no México.

choripán
Na Argentina é um sanduíche de chorizo.

choro
Ladrão. -Coreia. Para a etimologia consulte: choreal.

chorolate
Em Englypsy (Inglês cigano) é um ladrão que chega atrasado para o roubo, ou também um que já morreu. Del Caló
coral ("roubando") as batidas inglesas (leit "tardiness"). 57430; Bem, agora a sério, se não é um erro para o
chocolate, é provavelmente spam.

chorororojoj
Onomatopeia utilizada pelos equatorianos indígenas são Meraldeños para nomear um jato de água.

chorro
Versão do choro a palavra. Lunfardo é ladrão. Ver: Choro. Para a etimologia consulte: choreal.

choto
Na gíria, tem vários significados, mas todos vêm de quechua " ch '' uti " que significa velha, obsoleta e impotente,
descascados. A frase " velho choto " tornou-se popular, subentendendo-se a " choto " como um insulto, então acabou
sendo um adjetivo de caráter negativo ( algo é " choto " Pode ser ruim, velho e feio ). O significado de pênis de " "
aparece para o " 34 impotente; desde que, em princípio, é nomeado membro flácido, mas depois tornou-se
generalizada; Embora alguns liguistas vêm o Caló, onde chotear é " " cuspa. Em qualquer caso é de uso vulgar.

choto
Churrasco uruguaio, formado pela vaca intestino ferida com o intestino delgado.

chow chow
Raça de cão originária da China.

christus
Outra ortografia para cristus.

chucho
Medo, calafrios. Pode vir de Quéchua, chuchu, Chuhchu ou Guarani ("febre intermitente, calafrios").

chuculún
No Chile e no Peru é um nome para o ato sexual.

chula
1 _ é uma maneira de chamar o pênis como pichula aférese. 2º _ sobremesa galega. 3º _ a fruta do cacto candelabro.
4 _ abreviatura de chulapa. 5º _ bela, mulher elegante. 6 _ mulher arrogante. _ 7 também é o chulo feminino.

chulapi
Se não é um erro de chulapo, deve ser a pichula vesre. Veja pinchila, chula, tula.

chulaso
Deve ser um erro de tiro, ou uma droga.

chumbo
Lunfardo é arma de fogo, geralmente pela mão; Era originalmente o projétil, chumbo de bala. PERA portuguesa
(chumbo).

chupa el cuerpo
Variante da expressão "chupa o cachorro". Ou vice-versa.

chupandía

Ele veio aqui porque é sinônimo de otário(planta).

chupar
Lamber, passar lábios ou língua para umedecer ou extrair algo, geralmente potável ou comestível. Por extensão é
beber, chupar, e até mesmo capturar alguma coisa. Um caso em particular é ficar bêbado, beber bebidas alcoólicas.

chupar el chocho
Assista chupar, buceta, também manspeser, manspeser, manger, manjedoura, mineta, ir até o cremería, casata,
cunilingus.

chupo
1 * reduzida para formar o boneco. 2 * inflexão de chupar o verbo.

churipo
Caldo que acompanha a carne ou legumes em ocasiões festivas, típica da aldeia purépecha, que escrevê-lo churhípu.

churito
Diminutivo do quechua churo (que também é usado na América Hispânica como "bonito"). Veja churro .

churqui
É um nome comum para o arbusto caven acácia, embora possa ser compartilhado com outras espécies. É típico da
América do Sul.

churrete
1 _ spirt, jateamento de qualquer tipo de líquido ou gordura e seu lugar, como os caras que estão pingando o rosto ao
comer. 2º _ Despectivo churro para seus vários significados. 3º _ nome vulgar de várias aves que vivem na América
do Sul.

churretero
1o_ Quem faz e/ou vende churros (pan fruit) . Veja churrero. 2o_ em Cádiz (Espanha) é o nome comum do pássaro
quebra-ossos ( Gypaetus barbatus), neste caso é por churrete (sujeira que mancha o rosto), porque enfia a cabeça na
carniça.

churrin
Erro de Churrrín .

churrinche
Bill ( 41 pão; muito parecido com o alfeñique. O nome foi seguramente retirado da marca de um rifle ( na Argentina,
contas de confeitaria foram renomeadas pelos padeiros anarquista com nomes que parodiava a igreja ou a aplicação
da lei, e embora seja um pouco forçado, a forma do vermelhão Flycatcher tem alguma semelhança com tubo sulcado
em espiral de 41 espingardas;.

churrín
1º_ Nome comum de várias aves da família Rhinocryptidae. Eles habitam principalmente a região andina. 2o_ No

Chile é uma calcinha, calcinha ou cueca feminina. Parece origem quíchua, e tem um fundo em 'churriñes', que é uma
saia ou saia raspada (o que deixaria as roupas ver embaixo).

churro
Nesta entrada, existem várias definições, que podem ter diferentes origens. O mais amplo é o doce frito ou "fruto da
Pan", tendo o nome onomatopeico, pelo som de fritura de graxa. Falando de gordura, um tipo de ovelha espanhola, de
difícil e gorduroso lã também é chamado churro, e alguns pães não tem forma mas espiral ou rolo, como das ovelhas.
Mas aqueles que são longa e bronzeada cor reminiscente de Lee, onde estão os significados de "feitos algo errado" e
"estragar, de pura sorte e um". Cigarro de maconha também é longo e cilíndrico, como o pênis. De "bonita" parece ser
um americanismo, os quechuas chamado chura mulheres bonitas, manceba, amante de OO de indústria, o jovem viril e
gracioso.

churrutero
1o_ maneira coloquial de dizer "diarréia". De churria, churrutera, poderia ser por churretero mas neste caso não seria
diarréia. 2o_ em Aragão (Espanha) é usado como um. Churro (gorduroso) ou churrete (sujeira que mancha o rosto).

churruteros
Plural de churrutero. Veja churrutera .

chururu
Outro nome da parihuana .

chuteador
É uma versão espanhola do atirador inglês (Chuter/yuter "shooter, tiroteio"), a associação com a resposta de Danilo
Enrique Noreña Benítez está em comparar o tiro de uma bola com um tiro de canhão.

chuza
RAM do galo; Rina galos podem ser um agregado de pernas metálicas para machucar seu oponente; também
chamado de bem como o bloqueio de cabelo duro e por extensão para o cabelo grenoso.

chúcaro
Indomável, rebelde. Diz que é especialmente de gado, mas por extensão também é usado com as pessoas. Tem
origens no quechua palavra Chucrú, que é " 34 duro;.

chúcharo
Aparece na lista de sinônimos de nascidos ("granito de pele"), e também é mencionado em divisão e fervura.

ciatriernal
O mais provável é um erro de 100<fourernal, que é uma burrada por quadrennial (a cada período de quatro anos), ou
talvez quaternal (de cuaternos).

cibelino
Relativo a deusa Frígia Cíbele. Ver: Cibeles.

ciberarma
É uma arma, ou algo que pode ser usado como tal, com um componente cibernético. É uma palavra composta do
prefixo cibernético, o substantivo de armas.

ciberbullying
Erro no cyberbullying inglês . Veja cyberbullying.

cibercalifa
É algo relacionado a uma organização conhecida como Cybercalifado, afin para os terroristas Al Qaeda, Isis, nomeado
como Daesh no Ocidente e em alguns países muçulmanos.

cibercrimen
Cibercrime. É formado pelo prefixo do crime cibernético. Veja crimes cibernéticos, crimes cibernéticos, cyberbullying.

ciberdelincuencia
Isso é chamado de qualquer categoria criminosa que use mídia cibernética. Veja prefixo cibernético, crime, cibercrime,
cibercrime .

ciberespacio
Escopo virtual, criado pela interconexão de redes de computadores. É inspirado no ciberespaço, termo criado pelo
escritor William Gibson em sua obra 'Neuromancer' (1984). Ver cyber- (prefixo), espaço . Veja a nuvem .

ciberespionaje
Pode ser interpretado como "espionagem usando meios cibernéticos" ou como "espionar empresas de computador".

ciberestafaora
Ela deve ser uma andaluz cibernética. Veja cybersteffer, cyber ladrão, cracker.

ciberfobia
É o medo da cibernética, computadores, especialmente para seu uso, que pode gerar um estresse pesado para alguém
que se sente oprimido por uma máquina que os outros facilmente lidar. O nome tem origem grega, embora "ciber_"
tenha sido retirado diretamente da cibernética inglesa ("cibernética") 966; 959; 946; 959; 9> ( "medo" buffs) .

ciberladrones
Plural de cyberladron .

ciberladrón
É um neologismo para quem rouba através de redes ou equipamentos digitais. O termo se estende aos golpistas e
jocosa (ou nem tanto) a cada empresa que cobra serviços e produtos online sem o devido respeito ao cliente, sempre
prejudicando-o nos valores. Veja cyber, cyber, ladrão, cibercriminoso, cracker.

cibermoneda
Outro nome usado para a criptomoeda.

cibernética
1st_ Cibernética Feminina. 2nd_ Ciência que estuda mecanismos de controle e sistemas e análises para sua
aplicação. Embora seu espectro seja muito amplo, a definição hoje está associada à computação e sua capacidade de
gerenciar informações, em muitos casos para controle remoto de vários mecanismos ou sistemas. O termo foi cunhado
pelo matemático americano Norbert Wiener como cibernética, que o tirou do grego 954; 965; 946; 949; 961; 957;
951; 964; 951; 9> (kybernétes "arte de comandar um navio" ).

cibersalud
Parece invenção promocional, mas seria tudo relacionado à saúde (medicina, ginástica, procedimentos hospitalares)
administrados por computador, através de aplicativos ou internet. Veja prefixo cibernético, telemedicina.

ciclicamente
De acordo com a ortografia atual do SWE deve ser "ciclicamente"; embora ainda não esteja incorporado ao dicionário.
Veja cíclico .

ciclovías
Plural de ciclovia. Ver bikesenda .

cidrón
Chegou até aqui porque é sinônimo de yerbaluisa.

cielo
A parte mais alta que é ou se parece com um telhado, normalmente a abóbada aparente que rodeia a Terra, mas
também há céu na arquitetura (em cima de uma sala de estar), na anatomia (o céu do palato), . . . Para algumas
religiões O céu é a morada dos anjos e dos seres divinos, e porque é um lugar agradável e apreciado, alguém é
chamado céu no formulário afectuoso. Do caelum latino com o mesmo significado.

cielo despejado
Céu limpo e sem nuvens. Veja o céu, claro, claro.

ciencia erudita
Veja ciência, estudioso.

ciencias
Plural de ciência.

cientificidio
Neologismo que não se refere tanto ao assassinato de um cientista, mas sim à eliminação da ciência e de seu pessoal
associado. Isso pode ser como política de Estado (secreta ou não) ou mesmo como um meio publicitário, negando o
método científico (algo comum em seitas negacionistas e pseudoterapies). Ver ciência, científico, -cidio .

ciertas
Plural da fêmea de um certo .

ciervo zombi
Este é o chamado de veado doente com 'CWD' (Chronic Wasting Disease), que afeta veados do Canadá e do norte dos
EUA. É uma doença neurológica do tipo encefalopatia esponiforme causada por um aminoácido anterior
(auto-replicante) como um agente infeccioso. O resultado dessa doença é o comportamento errático do animal, que
para de se alimentar e se move sem rumo até sua morte, por isso ele está associado a andar um zumbi. Veja
vacaloca, encefalopatia espongiforme bovina, e por algum engano ver também servo.

cilindrazo
Poderia ser entendido como um "golpe de cilindro" ou como um "cilindro grande", mas na verdade ele se refere ao
estádio Juan Domingo Perón, o Racing Club de Avellaneda (província de Buenos Aires, Argentina), popularmente
conhecido como 'El Cilindro' e onde as partidas de futebol são disputadas. Por um lado, 'deslocamento' é o nome
jornalístico para as reformas iniciadas no campo e nas pratas em 2020, e por outro é uma associação com o
Maracanãzo para partidas com goleada e vitória fora de casa naquele estádio.

cimcho
Se não é espam para algum corte em redes ou para empresas de fertilizantes, então é um erro por . . . alguma
palavra. Aproveito para comentar que, embora não seja comum, o eme seguido pelo ce é válido em nossa língua, e se
encaixa em palavras de origem fora do espanhol, como circuncirca ou pocomchi (que evita 'poqomchi' porque isso não
é válido mesmo se usado).

cimeras
Plural de cimera.

cinchar
Em princípio é para puxar para o lado no desafio ou esporte de corda, tentando arrastar o adversário para seu campo.
Por extensão, trabalho duro e constante trabalho duro para um objetivo, participar nesse esforço de equipe como
aqueles que incentivam os atletas em um jogo e sentir-se parte do jogo. Origem é campero, cinch é parte da sela do
cavalo, que é ajustado pelo cinto forte. A guerra também era um cavalo. Ver fã.

cinestésica
Ele caiu aqui como sinônimo de uma entrada que eu não vou mencionar para não fazê-los chorar. E além do feminino
do cínico você também pode chamá-lo de ciência que estuda a percepção de um movimento, ou a impressão de
movimentos externos em nós. Veja cinestesia, sinesthe .

cinestésico
Em relação à cinestesia

cinicos
Certamente é um erro do cínico plural.

cinofilia
Do grego 954; 965; 969; 957; ( kyon "cão" ) 966; 953; 955; 953; 945; ("amor, inclinação emocional"). 1o_ Afeição
por cães, sua reprodução e refinamento de raças. 2o_ É uma parafilia, tipo de bestialidade que tem cães como objeto
de desejo.

cinofilo

Erro de zinco. Veja cinofilia. Para algum outro erro, veja moviegoer, sitophilia, xenofilia, sinfília, hipnofilia, somnofilia.

cinófilo
Em relação à cinofilia, amante de cães. Também pode ser alguém com uma bestialidade que prefere cães como
vítimas.

cinta
Tira ou faixa que serve para amarrar ou amarrar, embora possa ser solto e usado como uma marca, distintivo. Por
extensão é qualquer tira longa e fina. Vem da cincta latina ( "apertado, apertado" ) .

circe
Feiticeira, conhecida na mitologia grega como 922; 943; 961; 954; 951; ( Kirke ). É também um personagem na
Odisseia, do Homer?. Por extensão, qualquer mago, bruxa ou feiticeira com certo nível.

cirgüelo
Versão vulgarizada de ameixa.

ciruelo
Árvore frutífera (Prunus domestica) originária do Oriente Médio, com uma fruta carnuda entre casca doce e ácida,
brilhante e brilhante chamada ameixa.

ciruelo común
Ele veio aqui da coleção sinônimo de 100<cirguelo , que eu não ligar porque é mal escrito. Veja ameixa.

cirugías
Plural de cirurgia.

ciruja
Uma pessoa que vive o que há entre os resíduos. O termo parece vir da palavra " 34 cirurgião; , para a capacidade que
tinham de cortar os restos de carne dos ossos que as pessoas jogou com resíduos; e também, no modo figurativo, para
separar o lixo ainda é útil.

cismático
Quanto ao cisma, causa ou consequência de uma separação.

citara
cítara é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Cítara", sendo o seu significado:<br>Instrumento musical de
cordas pontilhada, é Oriental, embora haja um mais próximo, conhecido como cítara grego " "

ciudad fronteriza
Veja a cidade, fronteira.

ciudades confederadas

Ver Cidade, Confederado, Federação.

civicomilitar
Uma palavra composta de adjetivos cívicos e militares, "que é composta por civis e militares". Já é um adjetivo em si,
amplamente utilizado pelo revisionismo histórico e alguns grupos sociais, políticos e culturais.

civilizaciones
Plural de civilização.

cizaña
Plantar 40 veneno; Lolium temulentum ) , que cresce ao lado de culturas rapidamente e é difícil de erradicar. Portanto,
o sentido de dano ou defeito no meio de Concord. A origem parece ser bíblica e depois traduzido para o grego e o
latim se espalhou para outras línguas.

cíborg
É o nome de uma entidade que é parcialmente orgânica em parte cibernética; eles geralmente são criados para
melhorar as habilidades de um ser vivo, ou para recuperar habilidades perdidas. Vem do ciborgue inglês (sáiborg
"ciberorganismo") formado pelo organismo cibernético ("cibernetic"). Veja cibernética.

cínico
1o_ Defensor da corrente filosófica chamada cinismo. Veja Diógenes , "o cínico" ou "o cão"; pelo grego 954; 965; 969;
957; (kyoon "cão" ), desde que ele fez uma vida de cão nas ruas. 2o_ Hoje algumas características do cinismo
filosófico são tomadas como repreensíveis, então um cínico é simplesmente um atrevido, um desavergonhado que
exibe seu desprezo pelos outros, embora às vezes o faça com inteligência e humor.

cjk
CJK significa o conjunto de personagens que contém as letras usadas na Ásia Oriental, embora não cubra todos os
quais são mais de 40000 . Vem dos nomes de China, de Japão e de Coreia (chinês, Japão, Coreia).

clarearon
Segundo (como "você") e terceiro (como "eles/eles") pessoas no plural da forma indefinida modo indicativo para o verbo
clarear. Ver verbos/ClareD.

clasuda
Fêmea da expressão coloquial clasudo .

clasudo
1o_ É uma voz coloquial chamar algo, e especialmente alguém, que pertence a uma classe (social, política)
tradicionalmente superior aos outros, da qual a ostentação geralmente é feita. 2nd_ Também quem discrimina de sua
classe alta. 3rd_ Por influência do acima, algo bom, elegante, de qualidade.

claudicar
Vem de claudicare latino (liquite , li limping). 1o_ Na medicina mantém o significado latino, e é usado para liping.
Também designa mau funcionamento de um órgão devido à necrose, devido ao mau suprimento sanguíneo. 2o_ Não
tenha um passo, um caminho firme e seguro; tão figurativamente é entendido como duvidar, perder curso ou objetivo

devido à falta de vontade ou nenhuma culpa de qualquer circunstância que dificulte.

claveles
1. primeira pessoa singular do passado indefinido do verbo para rebite como pronominal. 2º _ plural de cravo.

claves en mis pupilas tu pupila azul
É um fragmento mal transcrito da xxi rima de Gustavo Adolfo Bécquer. Não tem nada a ver como uma consulta de
dicionário, é claro.

clásicos
Plural de clássico

cláusula de revisión
Em um contrato em que se prevê uma eventualidade externa que prejudique uma das partes, mas no momento da
assinatura não pode ser avaliada assim que , uma "cláusula de revisão" é usada pela qual, em data acordada, uma
parte do contrato é renegociada para ajustá-la à nova circunstância, que já será conhecida por ambas as partes.

cláusula gatillo
É semelhante à cláusula de revisão em um contrato; a diferença é que se a eventualidade a ser revista tiver um valor
quantificável, um ajuste é acordado de acordo com a variação e aplicado imediatamente, sem a necessidade de
renegociação.

clepsidra
É o apelido de um famoso meretriz na antiga Grécia, chamada Metike. Para evitar que os clientes estão muito
procrastinar nas preliminares, colocando um 'relógio' que era uma tigela de cobre cheia de água, as cadeias de
suspensão. Em uma esfera oca de ferro, que tinha alguns pequenos furos de flutuante. Água, lentamente, passou
através dos furos e quando o campo foi preenchido, acabou caindo, batendo a base como se fosse um gongo. Se o
cliente ainda não tinha terminado, eu tive que pagar outra vez. Quando descobriram Metike trucaba temporizador
alargando os furos da esfera para torná-lo cair antes, começou a chamar "Klepsydra" (literalmente "água do ladrão"),
bem como de seus relógios. Hoje é também chamado clepsidra as ampulhetas e todos os que um fluido de
transferência de um recipiente para outro.

clepsidra de ctesibius
Ver relógio de água. É um relógio hidráulico com um personagem como uma agulha para marcar as horas (não é um
colosso de bater a campainha, mas acho que é um antecedente). Foi criado por Ctesíbio de Alexandria no século III
A.C. e sua principal característica é um mecanismo de sifão e engrenagens que foram ajustadas automaticamente para
as horas do dia durante todo o ano, desde o sistema egípcio 12 horas de luz do dia não dura mais do mesmo como
12:00 à noite, porque eles variavam de acordo com a época do ano.

clericus in libris, miles censetur in armis
Frase em latim, traduzido como " O padre sabe de seus livros, 40 armas; eles são conhecidos ) o soldado ". Significa
que um intelectual é tão valioso como um soldado, quando eles conhecem seu ofício.

clerófobo
Tendo clerofobia.

climariano
Também (pior) traduzido como "climatarian". É outra invenção marketine para nomear o conhecido "consumidor
responsável", desta vez com base no conceito mais limitado de "Inglês/clima" como "ambiente". É suposto ser alguém
que consome sazonal, produzidos localmente e alimentos orgânicos.

climatarian
Não é espanhol. Veja inglês/climatarian, ou sua versão climarian.

clinomania
Carinho para as camas, que pode ser interpretado de várias maneiras. Vem do grego 954; 955; 953; 957; 951;
kline, 34, ( 34-cama; ) e 956; 945; 957; 953; 945; ( mania, obsessão " " 41.; Há uma palavra semelhante,
clinophilia, que é entendido mais como uma parafilia, como excitação sexual para estar a dormir.

clitoromegalia
É outro nome para "hipertrofia clitórica", e tem origem cística ou hormonal. Embora não precise ser patológico, às
vezes o tamanho excessivo do clitóris (que pode chegar a 6 ou 7 centímetros) é um incômodo para a mulher. O nome
une clitóris (órgão da área genital feminina) e o elemento mega compositivo, do grego ???? ( mega "grande" ) .

closer
Eu não acho que é usado em espanhol. Veja inglês/mais perto.

cluden
1st_ Cluden é uma cidade da Austrália localizada no subúrbio de Townsville. 2nd_ o cultismo para nomear uma arma
branca de adereços. De latim cluden , dinis ("punhal ou espada falsa usada no teatro) ).

cmy
Acrônimo para o modelo de cor subtrativa baseado nas cores primárias Cyan ("ciano"), Magenta ("magenta" ) e
Amarelo ("amarelo"). São os opostos (como em negativo) do modelo RGB, e são mais usados em impressões gráficas,
embora hoje tenha sido otimizado com o modelo cmyk. Ver rgba , ryb , hsl , hsla , his , hsv , hsb .

cmyk
Para um modelo de cor que melhora o método de impressão baseado em cmy adicionando tinta preta (blacK), uma vez
que as combinações de ciano, magenta e tintura amarela não permitem um preto com definição suficiente. Ver rgb ,
rgba, ryb , hsl , his , hsla , hsv , hsb .

co-partícipe
Erro do parceiro .

coa
1 ° _ vara com um ponto ou ângulo para rudumentaria de plantio direto. Consulte remoção de ervas daninhas, chicora.
2º _ América Central ave da família Trogonidae. 3º _ gíria chilena, originalmente usado por criminosos espalhou-se ao
discurso coloquial; o nome pode vir da coba (mentira) ou da boca de um vesre.

coalison
Não é espanhol. Talvez algum spam para uma pessoa ou empresa com esse nome. Veja a coligação.

coar
Não sei se coar é usado como um verbo de falar em coa, mas eu sei que não é chileno e argentino. Se usado como
estilo usando um coa em Espanha. Ver lunfardo.

cobani
Em lunfardo é "polícia, vigilante" , também "delator, batedor" embora não seja mais usado tanto. A origem é bastante
discutida, mas a versão mais aceita é que é uma veia de fã. Uma explicação é encontrada na campilologia: os
vigilantes faziam suas rondas com a bengala pendurada na mão direita, e que na "linguagem dos fãs" conhecida em
Buenos Aires até o início do século XX significava "Procuro namorado", o que causava graça aos criminosos (e nem
tanto) da época, e comentavam chamando-os de "anis".

cobrar el sueldo
Eu não posso imaginar o que não está destinado a ser pago.

cocear
Cole uma coz. Ver: Coz.

cocer
Cozinhe, assado para disparar ou grelhar um alimento, aqueça uma massa seca para mudar suas propriedades. A
definição de FEDE é um significado figurativo. Por algum erro ver costura.

cochambre
É imundo, agachado, crappy, e mais tarde tornou-se grime, grasitud, lugar sujo. A origem da palavra está em cocho,
que é porco, porco.

coche
Veículo para transporte de passageiros, se automotivo é considerado para parar até sete ocupantes. O conceito se
aplica ao carro, ao vagão de trem, à cabine de um elevador, . . . Vem do kocsi húngaro (kjochi "carruagem" ).

cochebomba
Veículo, geralmente urbano, que é carregado com explosivos e detona em um local público para fins terroristas. Não
confunda com a autobomba.

coco
Às definições dadas acrescentaram que o 'coco' é uma forma familiar de se referir à cabeça, por semelhança com o
fruto do coqueiro. E além de várias ilhas, rios e cidades, é o nome de um personagem imaginário que é usado para
assustar as crianças com sua suposta presença. Embora para diferenciá-lo de pessoas que têm 'Coco' como apelido,
em alguns lugares é chamado de cuco.

coco de cerro
Ele veio aqui porque é como um sinônimo de (planta).

cocobolo
1st_ árvore febriana centro-americana, sua madeira é usada na carpintaria. 2nd_ linchamento . 3rd_ estuprada,
careca . De coco ( "cabeça" ) bolus ("bola" ) .

cocol de lodo
Outro nome para a cuculita de água. Veja também cocol .

cocoliche
Italiano que misturou sua língua com o espanhol e o lunfardo de Buenos Aires, tornando-se quase incompreensível e
engraçado a orelha. A mesma língua. Por extensão, é algo ridículo, como uma roupa ridícula ou uma tarefa que
obviamente feita por quem não é público adequado. O nome vem de Antonio Cuccolicio, que em 1890 era um peão do
circo Podestà e serviu de modelo para um ator cômico que imitavam-lo em sua edição pela maneira de falar.

cocolmena
Se não for um erro por cocolmeca (planta), é espam de uma apicultura.

cocomisario
Diz-se que quem divide a posição de comissário com alguém. Ver co- ( con- . com- ) .

cocomisario cocomisaria
Ver cocomisary , co- ( con- . com- , comissário .

codeaba
Pretérito imperfeito do verbo " " do cotovelo. Ver sinônimos.

codear
Entre os programadores e desenvolvedores de software, é escrever ou modificar o código fonte, no todo ou em parte.

codesarrollo
Diz-se de desenvolvimento compartilhado e paralelo, como o de duas populações vizinhas progredindo juntas, ou
intercâmbio cultural através da migração entre dois países. Desde a segunda metade do século XX, este último
conceito tem sido usado para chamar de "co-desenvolvimento" para o apoio dos países desenvolvidos para outros que
recebem um fluxo migratório excessivo. Ver co- ( con- . com- ) .

codigo secreto
Ver o código, segredo .

coe
Se vem do verbo coar, é suas primeiras e terceiros pessoas do singular no presente do modo subjuntivo. Se é uma
sigla que pode ser muitas coisas.

coersitivo
Ver coercitiva, coerção.

coger
Agarre, segure. Ver etimologia do so-called fornicatoria significado: agarrar.

cohesión social
Ver: coesão. Ver: social.

coito interrumpido
Tradução do latim " coito interrompido ". Veja: http: / / www. significado. org/coito interrompido. htm

cojemos
Primeira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo " tomar " ( Ver sinônimo ).

cojer
Esta palavra não deve ser confundida com " tomar " que significa agarrar ou toma. " Levar a " É uma maneira suja e
vulgar de nomear um ato sexual. Tem sua origem em Espanha e a etimologia no verbo " 34 mole; como um exagero
onde sexo contínuo produziria um manco.

cojoncillo
É um nome comum para a planta Melicoccus bijugatus. Também é um diminutivo.

colaborativo
Que promove a colaboração, o que é feita em colaboração.

colapsos
Plural do colapso do substantivo.

cold
Não é espanhol, mas inglês, onde significa "frio, frio". Ver Inglês/frio .

colectora
A " barramento " É um percurso paralelo a outro mestre, costumava vir para acessar e assim entrar nele. Em que o
caminho não tem pedágio, tantas pessoas usá-lo como uma rota alternativa.

colego
Ou a linguagem inclusiva já começou a causar estragos, ou é um erro por verbos/colijo, colega, escola, rabo de cavalo,
verbos/coligo, . . .

colenicui
Nome dado a perdiz ou codorniz na América do Norte. Aparecendo na peça de Buffon.

colgar de las pelotas
É uma frase comum que tem algumas variantes em seu significado. Em princípio , "bolas" são "os testículos", e quando
um macho tem que manter ou suportar algo ou alguém pode dizer que "o pendura nas bolas" como reforçando a ideia
de peso, esforço e dor para essa situação desagradável. Há uma versão usada entre a mídia, pessoas com alguma
fama, onde quem procura renome desliga-se para figurar, para fazer-se olhar perto de alguém popular; e neste caso a
mesma frase também é usada. Em uma mulher há "enforcamento de peitos". O outro significado conhecido vem do
linchamento, e "pendurado em bolas" seria uma forma de punição, ou suicídio. Como eufemismo deste último é usado

"pendurado nos cílios".

colgar de las pestañas
Eufemismo para evitar a frase "pendurado nas bolas" (em seu significado de "punição").

colgar de las tetas
É uma versão feminina de "pendurado nas bolas", mais comumente usado para os significados de "usar alguém para
ganhar fama" e "ter algo ou alguém pesado para manter". Para o significado de "punição" mais "pendurado nos
mamilos" é usado.

colgar de los cojones
Uma versão pendurada das bolas. Veja bolas.

colgar de los pezones
É uma versão de "pendurado nas bolas" (como punição) que é usada destinada a uma mulher.

colgar la galleta
Em Espanha é solicitar a retirada da Marinha, usando uma metonímia para o abandono de " 34 cracker de frutos do
mar; Isso é algo que os marinheiros muito associados com as longas viagens de barco. Por extensão, disse " Pendurar
[algo] " Quando uma profissão é abandonada. educação física. " Pendurar as botas ( um futebolista ) 34.; Ver: bolo.

colgar los tenis
Sair de uma actividade desportiva ( o tênis são um tipo de sapatas dos esportes, não necessariamente para jogar tênis
). O significado de " morrem " É uma ironia, por associação. Veja: http://www.significadode.org/colgar a galleta.htm

colgo los tenis
Veja: http://www.significadode.org/colgar a tenis.htm

colinas
Plural de colina.

coliseo
Nome genérico para um estádio ou o teatro grande, geralmente coberto, que representam obras de arte ou
entretenimento. Ela foi tirada do Roman Colosseum, que por sua vez foi nomeado comumente porque em latim
disseram Amphitheatrum Coliseu ( O anfiteatro do colosso ) em vez do nome real Amphitheatrum Flaviano ( A. de
Flávio, pela família que construiu-41. Sobre o colosso " " refere-se a uma estátua de cerca de 40 metros do imperador
Nero, que estava ao lado dele.

collaz
Pode ser um erro por collazo, coyas, colar.

collota
Pedra pequena com forma arredondada. Pode vir do latim vulgar coleo, onis ("testículo"). Veja coyota (pão redondo).

colocar a la tropa
Outra interpretação errónea do que é um sinônimo, se transformou em má consulta das tropas de apostas, o que
também seria uma má consulta.

colocar una cubierta
Veja lugar, capa.

colombia
A Colômbia é o nome de um país sul-americano; epônimo Cristobal Colon ( Cristoforo Colombo ).

colombina
Personagem da Commedia dell'arte. Seu nome provém do latim columba, ae ( Pomba " " ) , porque é o animal que o
representa.

colones
Plural de cólon.

colonés
Gentios da cidade de Colônia (Alemanha).

color adobe
Certamente se refere a um perfil de cores criado pela Adobe® para suas aplicações, e que graças à popularidade de
seus editores de documentos já está incluído em muitas câmeras.

color beige
Veja cor, bege, bege .

color bronce
Bronzeamento artificial. É uma forma poética de chamar a cor que leva a pele após a exposição ao sol, que é como um
ouro avermelhado.

coloratura
Tom da cor. Ele não deve necessariamente ser óptico, também usado metaforicamente para melodias e até mesmo
para um estado de espírito.

colores claros
Não é uma locução, e pode ser interpretado de várias maneiras, desde cores bem definidas até cores próximas ao tom
branco. Veja cor, luz.

colores pastel
Plural de "cor pastel" (este último em seu significado de "tom suave").

colores primarios

O grupo de cores básicas que permitem que todas as outras sejam formadas por combinação é chamado de "cores
primárias". Possuem diferentes métodos de adição e subtração, mais ajustados à biologia do olho (vermelho, verde e
azul em humanos), aos processos químicos industriais (ciano, magenta e amarelo; magenta, amarelo e preto), ou a um
critério artístico e emocional (vermelho, azul e amarelo). Ver cor , primário , rgb, rgba , cmy , cmyk , ryb , hsl , hsla , hsv
, his , hsb .

colón
Em todos os casos, é um tributo ao descobridor europeu da América, Cristóvão Colombo, ou a seus parentes. 1st_
Moedas Costa Rica e El Salvador. 2nd_ Nome de várias localidades, como o município e o departamento de Colón, na
província de Entre Ríos (Argentina). 3o_ É também o nome do teatro mais importante de Buenos Aires. 4th_ Vários
clubes esportivos, como Colón Fútbol Club (Montevidéu), Club Atlético Colón (Santa Fé), . . .

comandada
1st_ adjetivo feminino comandado . 2o_ forma feminina do participle do comando verbo .

combetza
Spam.

combinativo, va
Ver combinativo, vá .

come-piernas
Ver verbos/comer, perna, virilha.

comecoco
Embora eu não sei a razão, em espanhol há apenas o formulário COMECOCOS.

comedogenico
Eu acho que é um erro por comedogenic.

comedogénico
É um tipo de produto, geralmente de uso da pele, que favorece a aparência de comedones. Veja comdon.

comedor
1st_ que come ou come alguma coisa. 2nd_ Sala de uma casa preparada para comer, com mesa e cadeiras. 3o_ Em
Lunfardo é dentadura, natural ou falsa.

comenzar y continuar hasta acabar
Embora pareça estranho este ' sinônimo automático ' é spam. Ver início, continuar, terminar, até.

comepibe
É uma maneira irônica de chamar a bufarra ou pedófilo, começando pela alimentação (eufemismo para coking) e pibe
("jovem macho"). Embora a verdade seja que ele é usado mais como um exagero para a pessoa muito mais velha que
tem um casal jovem, especialmente entre gays. Ver antropofagigue (em lunfardo), búfalo .

comepiernas
Ele é um personagem em jogos de videogame de cavaleiro oco, uma espécie de inseto vendendo amuletos.

comer
1o_ mastigar e engolir um alimento como um nutriente . 2o_ Embora não digerido, diz-se para "comer" e também
"careat" para algo quando degradado ou reduzido fisicamente ou emocionalmente. 3o_ Em um sentido figurativo é
incorporar algo, aceitá-lo ou recebê-lo em um acidente vascular cerebral e sem aviso prévio.

comer pasarse
Veja comer, passe.

comer desaforadamente
Além da falta de concordância no verbo e que esta não é uma frase, foi colocada como sinônimo de "comer a dois
trilhos" (que, naturalmente, deve ter comido duas pistas). Veja comer, infelizmente.

comerse los mocos
Perdida em um desafio ou discussão, especialmente se é o desafiante; Isso deixa chorando; 34 " " engolir muco ".

cometa
Lunfardo é uma deformação de suborno, ou melhor de sua coimeta"depreciativo".

comezón o escozor contaminarse
Consulte a coceira, ardor, contaminar.

comian a dos carrillos
Assista comendo duas pistas e o mal referenciado comendo mastigando em duas pistas.

comicas
Acho que há algum erro, sugiro que veja engraçado.

comienzan
Terceira pessoa plural do presente indicativo do verbo para começar.

comilla
Vírgula diminutivo, é o nome de um sinal gráfico semelhante ao apóstrofo (na verdade, em alguns teclados é
geralmente o mesmo) e é usado para encapsular instruções. Como eles vêm em pares (uma abertura e um
fechamento) eles são geralmente referidos no plural como aspas, embora para algumas fontes o mesmo layout é usado
em ambos (compare ' ' ou). Além desta versão de aspas simples há também aspas duplas (ou aspas inglesas "") e
aspas duplas angulares (ou aspas espanholas «).

comilla angular doble
Também conhecido como aspas latinas ou aspas espanholas ("») é uma evolução do DIPLE medieval, <> que foi um
jogo de parêntese angular para cercar citações das sagradas escrituras (). Hoje eles são usados para qualquer tipo de
citação, para destacar títulos muito longos, os parlamentos dentro de uma obra literária, mas sempre no campo da

língua espanhola.

comilla doble
Sinal criado a partir das aspas (simples), e é sua versão reduplicado ("" ou) que em algumas fontes não diferem entre
os de abertura e fechamento. Eles também são chamados de "citações inglesas" e são uma variante das antigas
"citações francesas". Pelo costume, quando somente as citações foram ditas uma interpretaram que eram os dobram,
mas a globalização nos textos fá-la facilitando hoje esclarecer o que nós estamos falando aproximadamente.

comilla simple
É um sinal gráfico para o texto surround, há um sinal de abertura e um sinal de fechamento, embora em muitas fontes o
mesmo layout é usado (' ') . Como eles vêm de mesmo, é mais habitual para nomeá-los no plural. Ele é usado para
destacar uma nomeação, um Parlamento ou título, mas com um recurso, tendo aspas duplas e aspas angulares duplas
a aspas simples é uma alternativa para aninhar texto de cotação citado dentro de outro texto citado. Veja o apóstrofo.

comillas españolas
Eu acho que sei o que a consulta se refere. Existem vários tipos de aspas, mas dependendo do idioma um ou outro
são preferiu envolver aspas estrangeiras ou vozes. Em espanhol, as aspas duplas angulares («» devem ser usadas,
mesmo que por influência de inglês ou francês em muitos países de língua espanhola, usamos algumas aspas duplas
(""; ? ) .

comillas inglesas
É o nome mais popular para aspas duplas.

comisidad
Muito refinada forma de qualidade de chamada para participar (em nossa língua, quase que exclusivamente) as bordas
das pálpebras ou lábios. Vem do latim OCM ("misto"), meu (derivado da forma verbal mittere, "pôr, colocar em um
local") e o sufixo _idad, indicando uma qualidade. Nunca entendi como palavras como 'canto' (de etimologia
semelhante para o so-called 'comisidad') foi concluído, associando com dobras de pele. Eu quase prefiro acreditar que
eles queriam perguntar sobre comédia e não me faça mais problemas.

comía a dos carrillos
Veja duas pistas comerem.

como
1st_ ADVERB modo. Indica a forma ou a forma de. Ele também é usado para comparação. Ele vem do latim
Quomodo ("a maneira em que"). 2. _ primeira pessoa singular do presente indicativo do verbo comer. 3o _ cidade
italiana, na Lombardia, capital administrativa da província de mesmo nome.

como esta calvo se le quema el coco
Nunca vi isso como uma locusiona. Ainda sem erro de ortografia. É mais um comentário, eu acho que sobre alguém
que está no sol sem um boné ou proteção natural para cabelo. Ver a vida, careca, queima, coco (em seu sentido de
"cabeça" .

como esta calvo se le quema el coco lenguaje connotativo
Acho que entendo de onde vem essa lamentável consulta. Começa com um exemplo descontextualizado e alguns
erros ortográficos, e termina com exatamente o que você deve ilustrar. Deve ter sido digitado no prompt errado, porque

pode ser uma consulta para um campo de pesquisa em um navegador; e definitivamente não para um dicionário. Ver
linguagem, connotativo, conota.

como la copa de un pino
A expressão completa seria "Grande, como o copo de um pinheiro". Ele é usado para se qualificar como muito grande,
em qualquer um de seus significados.

como novia de pueblo
Diz que alguém é deixada como vila de uma noiva e um alvoroço quando plantaram já não espera, ou sua nomeação
chegar muito tarde. A origem é uma anedota que repetiu em cidades pequenas, onde os viajantes pararam em sua
venda viaja e sempre foi uma menina enamoradiza que acreditava neles suas promessas de casamento e chegou o dia
do casamento, o noivo já tinha deixado outras pessoas para não retorno.

como o cómo
Veja como, como e no caso de você também comer.

como puedes hacer para que las personas cercanas potencializen sus virtudes y fortalezas
Para começar, dando ênfase ao "como", pessoas tão próximas melhoram suas virtudes e forças com um exemplo
mínimo de educação e cultura dentro de um dicionário. Porque você está claramente fazendo uma pergunta.

como quien no quiere la cosa
Só significa que: fazer, dizer algo disfarçado, como se você não quisesse fazer.

como un huevo de gallina
É como se fosse um sinônimo de "aquele esvaziado", que eu não vinculo porque é outra bobagem.

como usar receptible
Ruim em qualquer caso, é claro. Veja como, usar e bom, receptível onde eles já explicam que em espanhol não existe.
Ver Inglês/Receptible .

comodín
Cartão opcional nos decks que tem um valor livre e uma vara, para que você possa tomar o lugar de qualquer outro em
um jogo. Embora não tenha um desenho atribuído, o costume é usar a imagem de um Jester, desde que seu nome
original no inglês é o Joker alegre ("o Jester alegre"). Ele é chamado de curinga para qualquer elemento que pode
levar qualquer valor de seu tipo, ou que facilmente acomoda em um grupo, mesmo em sua despesa. Veja também rei,
cavalo, Jack, ás.

comorbilidad
É o caso de duas ou mais doenças simultâneas em um indivíduo ou população, especialmente quando uma se
relaciona com a outra. O termo foi criado em 1970 pelo epidemiologista americano Alvan Richard Feinstein e consiste
na morbidade prefixo co- ( "reunido, adicionado") ("doença generalizada") .

compadecido
Particípio passado de piedade

compadrito
Em princípio, é um diminutivo do compadre; mas em Rosário e no Rio da Prata (Argentina e Uruguai) era um tipo social
até o século XX. Vamos lembrar que "compadre" era uma maneira carinhosa e respeitosa de ser chamado entre
favelaporteños, geralmente bandidos ou bonitos, e que acabou quase como um nome genérico. O "compadrito" era um
apelido depreciativo para aqueles que não eram de Buenos Aires imitavam o belo porteño, mas em suas piores
características; ele era o normalmente chamado de "gaúcho mal entretido" que vivia ou trabalhava na cidade, que
terminou suas noites bêbadoe e provocou brigas de faca. Como forma discriminatória, ele chegou a nomear o porteño
que vivia nos subúrbios porque sua condição econômica não podia pagar por uma peça no centro. Com o tempo
tornou-se sinônimo de malévola, e até levou o apelido com orgulho.

comparsas
Plural de comparsa.

compasino
Se não é uma peça de outro camponês, é um erro de compaixão, compaixão, compaixão (compassivo), . . .

competencias
Plural de competição.

competir
Lutar entre várias pessoas para um objetivo, eles podem fazê-lo por si mesmos ou usando outros meios.

compitaled
Pode ser um erro para competir, compitals (competir),

complejas
Complexo plural feminino.

complejize
Eu vi em torno do verbo 100< complejizar, mas a verdade é que ele ainda não existe em espanhol.

compliques líos
Pensei que fosse outro sinônimo ruim, mas não consegui encontrá-lo. Veja complicar, bagunça.

compostar
Faça compostagem. Veja o adubo.

compras de búnker
É uma maneira de chamar a compra de alimentos e itens cotidianos em grandes quantidades, para coleta pessoal
antecipando uma escassez, uma pandemia ou um apocalipse zumbi que força você a ser trancado em casa. Veja Buy,
Bunker.

comprámelo
Compre reflexivo formulário pronominal do verbo no imperativo. A versão mais apertada é a sobreesdrujula "comprar"

que corresponde a familiaridade, enquanto a palavra solicitada é usado mais para o vosear. Veja: o que é o boseo.

compromisos
Compromisso plural.

compuestas
1o_ plural feminino do adjetivo composto . 2o_ forma feminina plural do participle do verbo compor.

compuesto
1st_ Adjetivo por combinação, ordenou, montando várias partes para formar todo o seu. Embora não seja comum, ele
também é usado como um distanto para nomear cada uma dessas partes. 2o_ participle irregular do verbo compor.

comumente
Acho que é um erro comum.

comunicate
Forma pronominal para a segunda (como 'vos' ) pessoa em imperativo singular para o verbo comunicar .

con
Preposição para o modo ou elemento a ser mencionado para um fato ou ação.

con olor agradable
Veja com, cheiro, agradável para compreender plenamente o significado da frase.

con 100 cañones por banda
Absurdo baseado no poema "A canção do pirata" por José de Espronceda, onde diz "com dez canhões para banda /
vento de popa sob toda a vela, / não corta o mar, mas voa / um bergantim vela de navio". Obviamente, uma prisão não
pode ser armado com 200 canhões; pelo tamanho e peso. O único que aparece no poema é no "e produziram cem
nações banners para meus pés."; é mais um exagero, mas mais poética.

con clase
É realmente uma maneira de dizer "classe alta", uma vez que não há esclarecimentos, geralmente se supõe que
"classe" é melhor para o caso.

con decisión
Veja com, decisão.

con los crespos hechos
Bem, nós já começamos (ou substituímos) por esta frase. Pelo menos aqui eles escreveram bem. Veja "encontrando
os crespos feitos". E já que também somos crespo, fazer, verbos/feito, deixar alguém plantado, "como uma noiva da
aldeia".

con mano izquierda

É como se pudesse ser um anonimato em "deixe a cerimônia", o que também não seria uma locução. Veja a mão,
esquerda.

con rayas
listrado. Ver a listra.

con razon
Veja com, razão.

con tranquilidad y sosiego
Veja tranquilidade, quieta.

con una mano atrás y otra delante
Sem recursos financeiros. É outra versão de "com uma mão para trás e uma mão para frente",

con ventaja
Obviamente não é uma locução. Veja com, vantagem.

con vida larga y prospera
A menos que seja uma tradução ruim de uma saudação vulcana (com falta de ortografia), tão solta como é a locução
não faz sentido. Veja a vida, longa, verbos/próspera, próspera.

conatenación
Certamente um erro por concatenação.

conatos de pelea
Veja conato, lute.

concentrarse
Forma pronominal do concentrado do verbo.

concepción
1st_ Se diz sobre a ação e o efeito da concepção. 2nd_ para o cristianismo a Concepção refere-se especificamente à
de Jesus, que em algumas doutrinas é considerada Imaculada. Ver Imaculada Conceição de Maria. 3rd_ Pelo
exposto, e como em muitos termos religiosos, é também o nome de uma mulher.

concepción religiosa medieval
Veja concepção, religiosa, medieval.

concepto
1o_ é concebida. Veja conceber . 2o_ Geralmente se fala de uma ideia, produto da compreensão sobre algo. Opinião
ou julgamento. 3o_ representação mental de um fato ou objeto descrito.

concepto de cuantia
Eu ia sugerir para ver a "quantidade", mas como tem uma falta de ortografia não aparece. Vejam a quantidade.

concepto de lealtad
Ver conceito, lealdade.

conchero
É a parte dos fatos para as estrelas, cobrindo a vulva. Ver: casca.

concheta
Forma regressiva de " cheta ". Ver etimologia em sinônimos.

concheto
Forma masculinizada de concheta, é mais usada sua tepherese cheto. Por origem e etimologia ver cheta .

conchuda
Na Argentina, portanto, é chamado de uma mulher com esta atitude, com " mala entraña " que, frequentemente, irritar
ou ferir os outros. A origem é obscura, mas parece ser uma ideia machista por que uma mulher de " não está bem
sexualmente participaram " Você deve ter mau caráter e mencionou-o com um adjetivo que é nomeado por seus " vulva
34 triste ou com raiva; ( lembra-se daquela concha " " a forma vulgar de reprodutiva é feminino 41 externo;.

conchudo
Forma masculina de conchuda, é aplicada a um homem que exibe características ou comportamento.

concientizador
É um americanismo para "que conscientiza, conscientiza sobre algo." Veja consciência, consciência.

concientizadora
Conscientizador feminino.

conciernen
Terceira pessoa plural do presente indicativo do interesse do verbo. É quase sempre usado de forma reflexiva, com
algum pronome.

concretismo
O ' Concrete Art ' é um movimento artístico iniciado na França interguerra. Ao contrário ideologicamente ao
Surrealismo e esteticamente ao impressionismo, ele cria imagens e sons com seu próprio valor, sem um simbolismo ou
representação do natural.

concupisencia
Consulte a luxúria.

condonable

Isso pode ser perdoado ("perdoe uma dívida").

conducirse
Forma pronominal da conduta verbal.

conector de adición
Na gramática está o tipo de conector com função copulativa ou aditiva, como "y" ou "e". Veja o disjunção.

conector monadico
Ver monádica, conector, Monad.

conector monádico
Em linguística é uma sentença aberta, que só pode ser unida a outra única. Basicamente, é um predicado de um
sujeito cuja ação não é compartilhada ou é dirigida a outro objeto, direta ou indiretamente. 956 grego; 959; 957; 959;
9> (macacos, "um, único"). Consulte poliadico.

conectores de adicion
Deve ser conector da adição, ou "conector aditivo", que é compreendido realmente do conector e da adição.

conectores de continuidad
Há muitos tipos de conector, e eles podem dar uma elétrica, térmica, mecânica, semântica,

conectores de texto
Exibir conector, texto, textual e, ou , . . .

conectores textuales
Veja conector, textual .

conejito colorado
É um dos nomes da árvore Nil.

confines
Plural de confins.

confirmaciones terapéuticas
Veja a confirmação, terapêutica.

confirmarse
A forma pronominal do verbo confirma.

conflictología
A verdade é que soa um pouco pretensioso para mim, mas eles dizem "conflictologia" para técnicas e recursos para

resolver conflitos, não warors ou armados (polemologia de ocupação ou irenologia), mas para a mediação mais
comunal ou arbitragem entre as partes individuais idualors ou sociais; embora algumas definições expandam seu
escopo. O que me faz algum barulho é que o "conflito" vem do latim, enquanto "_logía" é um sufixo grego, e
geralmente essas spawns são feitas para invenções promocionais.

conformarse
Forma pronominal da forma verbal.

confundirse
Forma pronominal do verbo confundir.

confusión lío
Veja confusão, confusão.

congelación frío
Veja o congelamento, frio.

congratulaciones
Plural de felicitação.

congreso democrático
Veja Congresso, democrático, democracia.

congura
Não existe em espanhol. Ver conjurar, encantamento, canguru, com gula. . .

conjurarse
Forma pronominal do verbo conjurar.

conmovible
Você pode se mover. Veja também imóvel .

connaisseur
É uma palavra francesa que se traduz como "conhecedor", e em lunfardo a pessoa heterossexual foi chamada de "gay
amigável, gay-tolerante" numa época em que a inclinação gay era socialmente ocultada.

cono
O nome do Santo padroeiro dos quinieleros. San Cono de Teggiano nasceu no século XII dC. em Salerno, Itália.

conocimiento
1st_ Diz-se que sabe alguma coisa. 2nd_ compreensão ou compreensão . 3o_ estado de vigília, com domínio dos
sentidos . 4o_ Documento confirmando a verificação de um fato .

conocimiento empirico
Veja o conhecimento, empírico.

conos
Plural de cone.

conseguir trabajo
Veja, trabalho.

consejero -ra delegado -da
Ver Conselheiro, Delegado . Nem '-ra' nem '-da' são sufixos com seu próprio significado.

consejos para bajar de peso de forma natural
Veja Obitar.

conseller consellera
Veja catalão/conseller ( "conselho" ) .

conservadores
Plural de conservador. Não deve ser confundido com conservante

considerados
1st_ Plural do adjetivo considerado. 2o_ forma plural do participle do verbo considerar .

constatable
Isso pode e/ou deve ser encontrado.

construcción-deconstrucción
Veja construção, desconstrução.

consultor politico
Não pode ser compreendido por erro ortográfico. Veja consultor, político.

contador
1o_ conta. Veja a contagem . 2nd_ Título do profissional contábil, que lida com contabilidade.

contador de palabras
Ver contador, palavra .

contar faroles
Veja a contagem, blefe (em seu sentido de "mentira, exagero" ) .

contaste
Singular segunda pessoa do passado perfeito do verbo para contar. Ou pode ser um erro por contraste, ou você
cantou (cantar), ou contar, ou. . .

contelos
Forma pronominal para a primeira pessoa (como 'I' ) em singular do passado indefinido do modo indicativo para a
contagem de verbos . Ver verbos/contagem .

contencion de gastos
Veja contenção, despesa.

contención
Conter, evitar vazamento ou estouro de ação.

contexto
Escopo ou ambiente para o desenvolvimento de um sistema complexo, como um discurso, teoria, uma situação em
geral pode ser entendida. Do latim contextus (com tela cheia, general textus, entrelaçado) nomeando um conjunto
formado pela União de suas partes.

conténgala
Forma pronominal para o terceiro (como 'he/she') pessoas em singular do modo subjuntivo atual, e segunda pessoa
(como 'você') em imperativo singular para o verbo conter . Ver verbos/conter .

contra intuitivo -va
Veja contra, intuitivo, contra-intuitivo, e 100<' -va' não é sufixo.

contra quien se han conjurado todas las desdichas
Obviamente é uma consulta desubssilada, eu não vou nem me preocupar em ligar cada palavra a uma entrada
decente. Suponho que será um fragmento copiado e colado de um parágrafo mais longo (e coerente). Eu e um gúgl (
128530; lembra-nos de uma obra de Pedro Calderón de la Barca que se chama "Melhor é, foi", mas nem sequer é
textual, na melhor das hipóteses seria uma evocação.

contra reloj
Expressão para que a tarefa seja feita com um prazo e perentory . Há também o julgamento do tempo (adjetivo e
substantivo).

contra viento y marea
Se trata da navegação ou marinharia, usado para encorajar os velejadores para seguir em frente com a nave, apesar
do tempo de vento e o mar. Metaforicamente, é continuar em frente, enfrentando obstáculos.

contrabando hormiga
Isso é chamado de contrabando, que é feito por partes do total, quais cruzes através de aproveitando, por exemplo,
que você vive em um país e para trabalhar em outro, então você deve atravessar a fronteira diariamente e não gera
suspeitas. Veja: http: / / www. significado. roubo de org/Ant. htm

contradiccion con el titulo ejecutivo
Deve ser "contradição com o título executivo", que é um termo legal.

contrario rebelde
Veja o contrário, rebelde, e apenas no caso também anônimo.

contratado
1st_Participio do verbo contratar. 2o_ Essa também é a pessoa que trabalha sob contrato temporário, para
diferenciá-lo do contratante que é para a realização de uma obra.

contrayentes
Plural de contrato.

contreltofobia
Em vários textos - ainda acadêmicos - aparece como o "medo infundado do estupro". O problema é a etimologia;
porque se é uma fobia real (e não uma das muitas crias que circulam com o sufixo -fobia), a coisa mais lógica é que ela
tem uma conformação em grego, como uma agrafobia que é um medo patológico de ser abusado sexualmente. Mas
acontece que contreltatio , onis (" tocando , manipulação ") é latim , e as poucas vezes que eles são misturados em
fobias , filias ou lagnias é fazer a diferença de interpretação evitando um homônimo desnecessário ( p . E.g.. sonofilia
e hipnofilia), ou porque foi inventada por um funileiro e então devemos evitar seu uso. Veja também opaco, canisfobia,
monofobia, russofobia (melhor, russofóbico).

contristad
Segunda (como 'vosotros' ) pessoa plural do imperativo para o verbo contristar . Ver verbos/contristad .

controlado
1º particípio do verbo controle. 2º _ adjetivo por dirigido, controle.

controvirtieron
Terceira pessoa plural do passado indefinido do verbo irregular desafiador.

contrsflujo
É contrafluxo com uma carta mudada.

conurbanización
Pode ser uma conurbação planejada e dirigida, mas acho que deve ser um neologismo.

convenios
Convenção plural.

convivial
Deve ser um erro por convival.

convoy
Um grupo de veículos ou navios que viajavam juntos para se protegerem. Convoyer francês ("viajar junto").

convulso
Apreensão, que tem ou produz convulsões. ( Uma convulsão é um violento, rápido e curto corpo ) Bob.

