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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
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pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
furoya contribuiu para o dicionário com 7975 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

estar en capilla
Beira de punição e monitorados para controlar o comportamento. A expressão se origina a antiga tradição de bloqueios
internos em um oratório ou capela para rezar por sua alma na noite antes de sua execução.

estar en desacuerdo
Ver ser, desacordo.

estar en la capilla
Ver também ser na capela

estar en la ruina
É uma frase que é explicado sozinho, porque o conceito de ruína como "perda de fortuna" é muito knowledgey.
Também vê-lo ficar arruinado.

estar en la vía
Na gíria, a frase inteira é "Estar no Pampa e la Via". As mentiras de origem no antigo Hipódromo nacional (um site
agora ocupado pelo clube estádio do River Plate) tinham um serviço de autocarro gratuito até o bairro de Belgrano, na
paragem da rua Pampa com a ferrovia e naquele cruzamento para baixo a burreros que tem bian todos perdido.
Significa ser falido, sem dinheiro.

estar en pelota
Nua. A origem da frase pode ser " ser em pellota " ( ou 34, pellote " 41.; O pellon ou pellote é uma peça de tecido
cabelo. Figurativamente significa " fiapo ou cabelo " sem roupa.

estar en vias
Veja sendo, via, Viés, estar na pista.

estar entre san juan y mendoza
"Estar entre San Juan e Mendoza" é estar bêbado, bêbado. É um anis argentino, onde as províncias cujos sacans de
San Juan e Mendoza produzem a maior parte do vinho, não apenas para exportação, mas sobretudo para consumo
local. A frase é uma variante do espanhol "Entre Pinto y Valdemoro", duas localidades que forneceram vinhos para
Madri por alguns séculos.

estar fresco como una rosa
A verdade é que eu não entendo a comparação, a coisa de "ser legal como alface" pelo menos tem uma graça para o
ridículo, mas eu acho que a rosa é mais poética. Ou talvez ele se referisse a outras frases como "como uma rosa", "ser
como uma rosa", "como as próprias rosas", . . .

estar hasta las tantas
Eu acho que há um pouco de contexto faltando. "Ser" deve ser para "vinda" ou "ficar" ou algo parecido. Veja tantos.
Também ver ser até os peitos, no caso.

estar hasta las tetas

Veja: até mesmo os peitos.

estar histérico
Ver ser, histérica, histeria.

estar jodiendo
Veja ser, porra.

estar lleno asta ls bandera
Outra consulta sobre locuções com um erro óbvio; desta vez para "estar até a bandeira".

estar lleno hasta la bandera
É um eufemismo usado como "estar saturado, farto", mas em qualquer caso ver até a bandeira, estar até a bandeira, e
também até as bolas, até as tetas.

estar mal de las chapas
É como dizer "fique fora de si", alienado, intoxicado. Neste caso , "as placas" referem-se àqueles usados para colocar
como o telhado das casas, fazendo um paralelo entre a parte superior da casa e a cabeça. Veja Chapita, fique na
cabeça.

estar ojon
Como não falo afro-Choteño bem, não tenho certeza se é "ser ojon" ou "ser ojón", mesmo que o verbo não tenha
acabado, ou se é realmente uma expressão estar alerta, com medo".

estar ojòn
Eu tenho minhas sérias dúvidas sobre esse sotaque grave, em vez disso eu suspeito que deve ser afiada; mas como
eu disse uma vez, eu não sei muito sobre Afro-Choreño. Veja ser ojon.

estar pedo
Estar bêbado. A frase pode ser " ser peido " uma variação de 34 o mais complicado; empedar " que vem a má
interpretação do arcaico 34 espanhol; embebdarse " ( ser bêbedo ou bêbado, incorporar ) como se fosse
em_pedar_se " ".

estar pedo
Estar fazendo nada. A frase pode ser " estar Al pedo " que é uma maneira de dizer que tem seu tempo, sua situação
atual sem utilidade ou importância, o que vale o mesmo que uma flatulência.

estar sentado
Veja vivendo, sentando-se, verbos/sentando-se.

estar sin hacer nada
Ele veio aqui como se fosse um anonimato, colocado em engolir.

estar zarpado
" Navegou " ou melhor, sarpado " " é um adjetivo que é criado a partir do recurso de Río de la Plata, chamado " vesre "
investir o verbo " " de gastar. Significa que algo ou alguém é '' passado '' o limite, que é uma reação a exagerar.

estar zombi
Veja ser, zumbi, zumbi, sinonimo/zumbi.

estarjodido
Olha, porra.

estándares
Padrão plural.

estello
O gentio de Estella (Navarra, Espanha) e o ponto dessa cidade são estellés, então se não é masculino para o nome
Estella deve ser um erro por estelion , flash, verbos/ acidente, 'é lindo', . . .

esteñas
Plural feminino de esteño .

esteño
Gentileza para a Cidade Oriental (Paraguai).

esterioscopica
Ver estereoscopicamente.

esteroide
É um composto químico natural abundante em microrganismos, plantas e animais. Embora seu uso mais
popularmente conhecido seja para o esteroide anabólico que melhora o desempenho e a massa muscular,
especialmente em atletas, além do natural para um corpo treinado. É por isso que outro de seus significados é
figurativamente, para qualquer coisa que seja ampliada ou artificialmente melhorada, fora do comum. É da etimologia
grega, onde 963; 964; 949; 961; 949; 959; 9> (stereós) significa "sólido".

esterometria
Eu não acho que é um erro pela topografia de uma estepe, por isso deve ser apenas um erro por histeridade ou
estereometria.

estevia
É um dos nomes para a planta Stevia rebaudiana, nativa da América do Sul e usada pelo guarani como adoçante.
Embora seja conhecido pelos europeus desde o século XVI, foi apenas durante a segunda metade do século XX que
foi comercializado como um substituto para o açúcar. O nome é uma homenagem ao botânico Pedro Jaime Esteve.
Veja svetia.

estiba

Grupo dos ricos para o seu armazenamento ou transporte de contêineres ou mercadoria. Do latim stipare ("para reunir
em um espaço pequeno").

estiletazo
Sucesso ou puntazo dada com um estilete.

estimulen
Segundo (como "você") e terceiro (como "eles/eles") pessoas no plural do presente do modo subjuntivo e o imperativo
para o verbo estimular.

estirar el chicle
Prolongar algo intencionalmente pode ser desnecessariamente, ou atrasar o inevitável. Chiclete é o "chiclete", e faz
alusão ao hábito de esticá-lo entre os dedos e dentes e depois colocá-lo de volta na boca. Embora não seja comum,
pode ser um eufemismo de eufemismo "jogando a borracha".

estímulos
Plural de estímulos.

estoa
Etimologia e algumas curiosidades ver estoico.

estofona
Snphon feminino.

estoica
Feminino de estoico. (Sem um acento escrito).

estoico
Relacionadas com a escola filosófica do estoicismo, baseada na renúncia e Temperança para os fatos da vida
adversos. Grego-963; 964; 959; 945; 9< 959; 953; 954; 953; 955; 951; (stoa poikile, "pintadas varanda ou
pórtico das pinturas") que era o lugar onde Zenón de Cítio (seu fundador) reuniu-se com seus discípulos.

estrafalaria
Feminino de peculiar.

estrafalario
Fato ou exagerado, até a atitude ridícula. Italiano Strafare ("exagero"), que leva o latim extra ("ultrapassado, além da")
e facere ("fazer").

estrategia politica
Ver estratégia, política.

estratificada

1st_ Fêmea do adjetivo estratificado. 2nd_ forma feminina do particípio do verbo estratificar.

estraviar
Será "fazer parte da quilha do barco"? Pelo contrário, parece um erro errar. Veja strave .

estrépido
Eu estava pensando se, em algum caso, faz sentido 100< strépid como "fora do tremor" ou "já sem tremores", mas a
verdade é que eu não consigo pensar. Concordo com Danilo Enrique Noreña Benítez, é um erro por Shudder [/]. Veja
também intrrepid.

estrés
Estado de extrema pressão ou tensão que leva à quebra de um material, ou à perda do equilíbrio mental, emocional ou
físico em seres vivos e que inicia mecanismos de defesa para recuperar a homeostase. É a castellanização do
estresse inglês ("fadiga material") que vem do stringere latino (stringuere "aperta, arrasta, raer" ).

estrictas
Plural da fêmea estrita.

estrilar
Este verbo foi muito usado no lunfardo até meados do século 20, e então foi esquecido. Significa raiva ou raiva,
tornando-se perceptível; embora também se estendeu a casos mais específicos de raiva, como ciúme ou inveja. Vem
do strillá genovese ("chillar", que é de origem latina, como estricular.

estripe
Primeiro (como ' I '), segundo (como "você") e terceiro (como "ele/ela") pessoas no presente singular do modo
subjuntivo, e segundo (como "você") e terceiro (como "ele/ela") singular imperativo pessoas para a tira do verbo. Ver
verbos/estripe.

estriptista
Strip-tease essa prática.

estro
Inspiração artística.

estrobos
Plural de Sling, embora esta voz é mais usado como um prefixo. Grego-963; 964; 961; 959; 946; 959; 9> ( 41
estroboscópio; nomes para algo que são girados, desatualizados ou torcidos. Para a etimologia do show cabo:
estroboscópio.

estrolín
Uma das muitas maneiras chamar o pênis. Acho que na Colômbia.

estube
Erro por eu era (sendo), Stufe (fogão), stybe (stybar), Transdutores (intubar),

estudia y trabaja
Ver verbos/estudos e (conjunção), verbos/obras.

estudio de la conducta humana individual
Esse propósito poderia se encaixar como uma definição em alguns casos, mas é como sinônimo em '100<psitologia'.
Veja estudo, comportamento, humano, individual.

estudio f
Eu ia dizer que era um erro de escrito, até que eu vi que eles já tinham publicado uma performance para ele, então
parece que funcionou para eles.

estufa pequeña
É perfeitamente compreendido a partir de fogão e pequeno. E ele veio aqui como um suposto sinônimo de
reverberação.

estulticias
Plural de estupidez.

estupideces
Plural de estupidez.

estupidez
Ação tola, sem sentido ou benéfica. Em suas origens era a atitude do aquele que alelado e foi descartado por um fato,
geralmente violento. Vem do verbo Latin stupeo ("para ser Stunned, para ser atordoado" no princípio por um coup).

estúpido
Eles dizem algo ou alguém burro, ingênuo; é frequente como um insulto. De stupeo latino ( "pasmarse, ser atordoado em princípio, por um golpe-").

estúpudo
É estúpido mal escrito.

eta
ETA defende Euskadi Ta Askatasuna, organização terrorista de origem basca.

etc
Acho que é para a abreviatura de etc, que na realidade é etc. ou c o mais antigo. Embora também possa ser um
acrônimo que vai de equivalente tempo completo escrever ambos cansados.

etcétera
De 39 a Latina; et coetera '' ( " e após " " e o resto, " 41.; Só deve ser usado quando se refere a uma parte do
conjunto, mas sempre que é conhecido para o resto que não é mencionado. A abrviatura ( 41 agora fora de uso; É c. ou
etc.

eterno retorno
Conceito filosófico segundo o qual o universo é repetido ciclicamente, exatamente em todas as suas acções, uma vez
já destruiu seus componentes são reordenadas e começar de novo as mesmas combinações.

etimologia de excelsior
Veja Excelsior, ExcelO, etimologia.

etnocacerismo
O movimento político peruano enquadrado como um etnonacionalismo, pois promove o "cholo socialismo" e uma
reavaliação das leis vigentes durante o Tahuantinsuyo, baseado na supremacia inca. Tem forte apoio camponês e,
acima de tudo, castrense; o próprio nome lembra o general e ex-presidente Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, herói
da Guerra do Pacífico.

etnolinguisticas
Plural de Etnolinguística mal escrito.

etnonacionalismo
É uma variante do nacionalismo que tem a raça como desculpa, para manter a pureza étnica da nação, ou para impedir
a entrada de estrangeiros, ou por qualquer outra variante. Veja a etnia.

etoico
Relativo ao comportamento animal, que estende também aos seres humanos à exceção de sua aparência intelectual
(veja éticas). Do grego 951; 952; 959; 9> (Ethos "Custom"). Veja a eologia. Por algum erro ver ecoico, estoico,
heróico,

etologia
etologia é escrita incorretamente e deve ser escrita como "etologia", sendo o seu significado:<br>Estudo do
comportamento animal em seu habitat, laboratório e sua relação com outros indivíduos de outras espécies ou o
mesmo. Também pode ser aplicado à espécie humana, mas apenas em termos de sua parte mais instintiva.

etología
Estudo do comportamento animal em seu habitat, laboratório e sua relação com outros indivíduos de outras espécies
ou o mesmo. Também pode ser aplicado à espécie humana, mas apenas em termos de sua parte mais instintiva.

etologos
Plural de um etólogo. Consulte a etologia.

etomologia
Não existe em espanhol. Pode ser um erro por etimologia, entomologia, Etologia. . .

eudora
Nome de um cliente de e-mail criado no final da década de 1990; Não tem nenhuma atualização desde 2010.

eufemia

Feminino de Eufemio. O nome significa " falando bem " ( com palavras de bom augúrio, ) e é formado pelas vozes
gregas 949; 965; UE, 34, ( bem, bom " ) e 966; 951; 956; 953; Fernandes, 34, ( conversa ).

eufonía
Com bom som, ele diz palavras especialmente. Euphonia Latina tomando grego 949; 965; 40, UE, " 34 boa; ) e 966;
969; 957; 951; fone, 34, ( vocal, som " 41.;

eugénico
Em relação ao Eugenics. O que é bom, bonito em suas origens.

eunoia
De grego 949; 965; 957; 959; 953; 945; ( eunoia, "belo pensamento, boa idéia, boa fé"; 949; 965; "bom, bonito"
957; 959; 965; 9> "mente" ) . 1st_ Na retórica é a boa comunicação entre um orador e seu público. 2o_ Na medicina
é o gráfico de um EEG quando o paciente tem um estado de pensamentos calmos e positivos. 3o_ É também o nome
de uma obra da artista Lisa Park.

eupneica normocoloreada
Veja eupnea, eupneico, normocoloreado.

euritmia
Vem da eurytmia latina, tirada do grego 949; 965; 961; 965; 952; 956; 953; 945; (eurytmía ) e consistindo de 949;
965; (eu "bom, bonito" ) 961; 965; 952; 956; 959; 9> ( rythmos "rhythm" ). 1o_ Na arte está a relação harmoniosa
das diferentes partes de uma obra. 2o_ Na arquitetura está associada à anterior, além de incorporar a relação
antropométrica com as pessoas que devem utilizar as obras. 3o_ Na filosofia é uma corrente antroposófica que
promove a harmonia entre o corpo e seu interior expressa através da voz e do movimento. 4o_ Na medicina está a
regularidade do pulso.

euro zona
Acho que é melhor a zona do euro.

euroesclerosis
Parece uma ironia, algum neologismo para realçar mais a inação ou a paralisia do euro ou do continente europeu em
algumas de suas políticas. Consiste no euro ("moeda corrente, ou apócope de Europa") o grego 963; 954; 955; 951;
961; 959; 9> ("Hard") o sufixo _ Osis ("sofrimento").

eurofilia
1º I_ Afinidade com o Europeu, inclinação para o que vem da Europa. 1º II_ Estimulação sexual contra pessoas
nascidas na Europa. 2º I_ Preferência por investimento em moeda da zona do euro . 2º II_ Estimulação sexual com
cédulas ou moedas de euro. Ver euro (moeda) . 3º I_ Preferência pelo Vento Leste . 3º II_ Estimulação Sexual ao
receber o vento da Páscoa. Ver euro (vento, mitologia).

eurofobismo
Não gosto de endossar esses neologismos com uma definição, mas se a Eurofobia for aceita como um medo político
de se aproximar ou ingressar na Comunidade Europeia, o "euroofóbico" terá de ser entendido como uma doutrina que a
promove.

eurófilo
Apresenta uma Eurofilia (em qualquer um de seus significados).

eurófobo eurófoba
É bastante raro, e deve ser usado em um sentido figurativo, mas em qualquer caso ver Eurofóbico. E já que também
somos eurofilia.

eustrés
Em algumas das definições mais modernas de estresse, os "eustrés" seriam um "estresse positivo" (embora para um
estresse ser bom, a homeostase deve ser ruim). O termo foi criado usando o prefixo grego 949; 965; (eu , "bom")
estresse (que vem do latim, passando pelo inglês e francês). Veja distrés.

eutrofia
Bem alimentado e tão bem desenvolvida. 949 grego; 965; 964; 961; 959; 966; 953; 945; ( 949; 965; UE, " bem,
bom " e 964; 961; 949; 966; 969; trefo, " alimentar, nutrir " 41.;

evaporacion
Erro de evaporação .

evasiba
Acho que é um erro para a evasão feminina.

everno
Eram duas cartas de spam de um notador; mas é apenas um erro no inverno, talvez pelo eterno, que eles podem até
mesmo ir juntos.

ex chico reality
Eu não planejei responder a algo com tufo a trolled, mas eu acho que é um bom exemplo dos poucos casos em
espanhol onde o prefixo separado é usado, uma vez que o menino da realidade é uma forma 'substantiva complementar' com duas palavras separadas e seu próprio significado, então se ex- ( "que não é mais" ) ele iria se
juntar ao menino ( "jovem") acabaria dizendo que ele não é mais um menino , e não que ele não tenha mais deixado de
participar de um reality show ("formato de televisão").

ex subsecretario
Erro de "ex-secretária". Veja ex-subsecretário.

exalcalde
É dito de um prefeito quando ele é removido do cargo. Veja ex- ( prefixo "fora") .

exauto
Quase certamente é um erro de dicionário, deve ser no asturiano, onde asturiano/exauto é o neutro de Asturian/exautu
("exato") .

excapitán

Ele era capitão, mas já se aposentou do cargo. Veja o prefixo ex. .

excelsior
Não é espanhol, mas latim, é pronunciado skél, significa "superior" e traduz como excelente (mais perto do original '
Excelsus '). Há um castilianization como um exél, mas eu tenho a impressão que estêve popularizado das marcas
registradas. Como curiosidade, em inglês é uma forma de chamar o chip precisamente pela empresa que o
comercializou para encher a embalagem.

excesivas
Plural feminino de excessivo.

excélsior
Castellanização do latim (ou talvez inglês) Excelsior, embora em espanhol já existe excelente.

excilio
Erro do exílio.

excital
Espam de um produto farmacêutico para o aquaarismo.

excolonia
Diz-se do território emancipado, que deixa de ser a colônia de um império. Veja o prefixo ex. .

excremento humano
Veja excrementos humanos.

excrementohumano
Veja excrementos humanos.

excrementos
Plural de excrementos. As ruas de Buenos Aires tem que o que eu sei que tipo de excremento de cão, vestidos.

exegesis o exégesis
Ver exegese, ou exegese.

exesposa
Ex-mulher.

exesposo
Ele deixa de ser marido, é usado como ex-marido, embora por sua etimologia ele seria uma "ex-promessa".

exégesis o exegesis

Ver exegese, ou exegese.

exgerar
Poderia ter sido, mas em espanhol-como em latim-foi formado exagero.

exitosamente
Com sucesso, com sucesso.

exmandatario
Diz-se aquele que concluiu o mandato para o qual foi eleito. Veja ex-prefixo, representante.

exmarido
Ele já deixou de ser marido de alguém. Homem que terminou um vínculo conjugal. Veja ex-prefixo, exsposo .

exoficial
É usado nas pessoas, quando saem do cargo de oficial. Veja ex- ( prefixo ) .

exonario
Palavra criada pelo professor de filosofia argentino Jorge Mux para nomear uma coleção de palavras inventadas que
não estão em dicionários. ( Suponho que este post será um espião para o seu blog ou seu livro 128530; . ) É
composto por 949 gregos; 958; 969; ( exo "externo, out" ) o sufixo latino _arium ( "relação entre os elementos que
contém"). embora eu ache mais seguro que eu tenha tomado o dicionário terminando diretamente.

exorcismo
É nomeado para a cerimónia para expulsar demônios. Vem do grego 949; 958; 959; 961; 954; 953; 963; 956; 959;
9> ( exorkismos, " conjurar " ) e tem uma etimologia que associou com Orkus, o Deus de juramentos, que mais tarde
se tornou o guardião do submundo. Ver: ORC.

exorcizar
Rejeite um pacto com o diabo, fora de um corpo. É um rito religioso, praticado principalmente por cristãos católicos,
para a origem da palavra é encontrada em exorcizare o latim medieval (juro) que o leva de 949 o grego; 958; 959;
961; 954; 8055; 950; 949; 953; 957; (obrigação sob juramento exorkizein); Não há uma etimologia que dá outra
reviravolta digna de crédito, vem de ex-Orco, Horkos era o Deus grego dos juramentos, que acabou no submundo e
latinos chamou de Orcus associando-o com o inferno e seus habitantes; Por que o exorcismo poderia ser entendido
como o demoníaco para fora.

exorcizarse
Forma reflexiva do verbo para exorcizar.

exorreico
Fluindo para fora, usado na geografia para rios com uma boca sobre o mar. Do grego 949; 958; 969; ( exo "fora,
fora") 961; 949; 953; 957; ( rédea "fluxo" ) .

exotérmico

Processo que emite calor. 949 grego; 958; 969; ( exo, " para exterior " ) e 952; 949; 961; 956; 959; 9> ( garrafa
térmica, temperatura " " 41.;

exótica
Mulher exótica.

expeditar
Apresse um processo para que se trata de um fim. Para a etimologia, consulte acelerada.

expedito
1 ° _ primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo para agilizar. . 2º _ pés ou pernas livres. do
expeditus latino, um, hum ("sem algemas, com o livre do pé"), formada pela partícula ex ("fora, sem") e pedia, ae ou
pediola, ae ("grilhão, corda ou piola vincular os pés dos detentos ou cavalos e evitar que eles escapam"). Ver piola. 3º
_ por consequente extensão: livre, sem freios ou bloqueios, luz. nome de 4 _ nome de um Santo, que se tornou suas
própria graças aos Santos, pois presume-se que as suas relíquias foram transferidas com o rótulo "Expedito"
(transporte urgente, passagem livre") e foi confundido com o nome do Santo, que assim foi renomeado e não re sua
graça original da corda. 5º _ maneira figurativa, despedida, expulso rapidamente.

expira
Em segundo lugar (como 'você' ) e terceiro (como 'ele/ela' ) pessoas em modo indicativo presente singular, e segundo
(como 'você' ) pessoa singular do imperativo para o verbo expirar. Veja verbos/expira.

explayarse
Forma pronominal do verbo exbeachar. É o mais comum.

explotación sexual
A exploração sexual seria um subitem da exploração do trabalho, muito mais aberrante como um crime. E o conceito é
perfeitamente compreendido de cada uma de suas palavras. Veja exploração, Exploit, sexo, sexual.

exsenador
Ele era senador, mas não ocupa mais essa posição. Veja ex-prefixo.

extencion
Erro por extensão, isenção, . . .

extender descansar
Consulte estender, descansar.

extensión de un concepto
Veja a extensão, conceito.

extorsivo
Que procura ou tende a extorsão.

extorsivo
Que procura ou tende a extorsão.

extra
1st_ apocope de extraordinário . 2o_ Diz do que é adicionado. 3rd_ Diz-se para se qualificar como um superior. 4th_
ator coadjuvante, geralmente sem parlamento, que completa ou faz número em uma cena. 5th_ prefixo Extra.

extra curricular
Erro extracurricular .

extra futbolístico -ca
Veja extra, extra, futebol e '-ca' não é um sufixo.

extracción
Ato de remoção de algo. Antigo latim ("remover, de dentro para fora") trahere (arrastar, puxar").

extracción de gases
Ver extração, extrato, gás.

extracción de gas[
Consulte a extração de gás.

extraccurricular
Ver extracurriculares.

extracto acuoso
Veja o trecho, aquoso.

extradeportivo
Está fora dos esportes, as regras do esporte. Veja prefixo extra.

extrafalario, ria
Ver peculiar ( "desajeitado, extravagante") , extra- ( prefixo), Fálara ("porto na Grécia antiga") , falaris (pássaro), ria
(sigla), estuário (vários significados).

extralargo
Não sei se existe. Na melhor das hipóteses, será um neologismo formado por extra- ( "fora de , excessivo") longo
("extensão de comprimento") , como "muito longo, extremamente longo".

extravertido
Vem do latim e significa " movendo ou inclinação para fora ". Embora a SAR aceitou ( sabemos que critério ) a palavra
" 34 extrovertido; É verdade que o prefixo " extro " Não existe, e " extrovertido " É formada com o prefixo extra ( " para
exterior " 41.; O uso é principalmente em psicologia ou sociologia para descrever uma pessoa sociável e dado a

outros.

extrema izquierda
Veja esquerda, esquerda, extrema, extremista.

extreñido
Certamente um erro de prisão de ventre.

extreñimiento
Erro de prisão de ventre, estranheza, . . .

extrovertir
Verbo criado a partir de extrovertido como um particípio (na verdade, é um adjetivo), que não é incorporado no
dicionário da RAE. O que seria lógico, uma vez que o caminho certo é extrovertido, mas algo me diz que vai incluir o
mesmo. ' .

élite
Selecione o grupo, geralmente minoria e acima da média em algum campo. Vem-nos do francês da elite (Elit "grupo
escolhido"), de seu élire do verbo que o toma do Latin escolhe ("escolha"). Em espanhol pode ser elite (Transliterated a
escrita original) ou Elite (quase como ouvida em francês).

érrimo
O sufixo superlativo _ érrimo é usado para aumentar a intensidade de referência em adjetivos que têm um "r" em sua
última sílaba.

ésta
Pronome feminino demonstrativo isso, acentuada apenas quando ele pode ser confundido com o adjetivo dentro de
uma frase.

ésú
Deve ser um erro pelo Yoruba, ou também pode ser outra versão Spanishized de Yoruba, como Eshu, Exu ou ESU;
Embora eu esteja confuso com o sotaque duplo. Veja Abita.

ética
Regras e costumes que governam a conduta moral de uma sociedade. É também o nome da ciência que os estuda,
tomando como referência que os comportamentos são bons ou maus. A origem está na palavra grega 942; 952; 951;
9> (você é "personagem").

étnias
Erro por etnia, etnia, hérnia,

éxodo físico
É perfeitamente compreendido a partir do êxodo e do físico. Na verdade, se um êxodo não é físico, então é metafórico,
e é aí que devem ser feitos esclarecimentos adicionais.

fabela
Fabela é escrito incorretamente e deve ser escrito como "favela", sendo o seu significado:<br>Pode ser um erro de
digitação por favela " "

fabricantes
Fabricante plural.

faces
Ver fasces, fascismo, fascista. Ver fase.

facha
Faccia italiano ( fachia, " rosto, aparência, imagem " ) na gíria, tem o mesmo significado; e pode ser usado como um
elogio ( pela boa facha ) ou um crítico ( mau facha ). " Fazer fascista " Ele é exibido, olha na presença.

fachero
Em lunfardo só tem o significado de "vistoso, atraente, na moda". Vem de facha, que pode ser bom ou ruim
dependendo do caso.

facho
Família e forma reduzida dizem fascista. Ver: fascista. Ver: fascismo.

facilitadores
Facilitador plural .

facineroso
Infratores, má pessoa, com um olhar que trai. Latina facinus, oris (fakinus façanha, crime).

facistoide
Provavelmente um erro fascista. Veja fascista.

factocracia
Embora não foi construída pelo SAR e etimologicamente tem alguma culpa, é uma palavra criada para o nome de uma
forma culta de " governo de facto ". Ver: Defacto. Veja: http: / / www. significado. org / de facto. htm

factor sorpresa
Para mim , o "fator surpresa" não se torna uma locução, e é entendido muito claramente. Eu ainda explico, caso eu
esteja errado: é o fator, fato ou parte de uma operação que alguma parte envolvida não espera, então é surpreendente.

fafa
" FAFA, " ou fafafa " " É um automático ( uma repetição quase mecânica de um fonema ) para não dizer " falopa ". É um
outro nome na gíria para cocaína.

fafafa
É um eufemismo para falopa em seu conceito de cocaína, que repete a primeira sílvia como automatismo. Veja fafa .

fafero
Ele consome " fafa " ou fafafa " " quem distribui-lo também. Ver: Fafa.

faja
Inflexão da fajar verbo.

fajar
Lunfardo tem origem em um germania onde significa " ( flagelação chicote ou cinto ) " e a versão lá de castigo " "
Outros significados usou a ironia para a relação sexual, o uso de drogas ou para desfrutar de uma boa refeição.

fajarse
Na variante lunfardo é " " tomar drogas. Vem a 40 ironia; ou metáfora ) onde " fajar " É " " de punir.

fajina
Fascine tem vários significados. Quando vem do abate é uma tarefa, uma obrigação de fazer alguma coisa; comum no
exército, onde há dicas ou fascine chamadas para ir para comer, para retornar ao quartel ou apenas fazem uma outra
tarefa agendada. Quando se trata dos fasces Latina é uma viga ou grupo de ramos, lenha, espigas de milho. . . Ver o
fascismo.

falange
Formação de combate de origem Macedônia.

falfaron
Todo mundo que colabora com o dicionário sabe que nesta comunidade eles colocam qualquer coisa como uma
consulta, mas às vezes um burro como 'falfaron' pode ser culpa de . . . um OCR. Enquanto estamos, é explicado
aqui: 128302; a consulta é para "falso", inflexão do verbo falser, mas extraído de um texto muito antigo, onde era como
"402;para 383;aron". Quando digitalizado o soft interpretou corretamente o '402;' ( "ephe com ligadura") e converteu-o
em 'f'; mas ele fez o mesmo com '383;' ("aquele longo" ), que hoje é simplesmente um 's'. 128530;

fallecidos
1st_ Plural do adjetivo falecido. 2o_ forma plural do participle do verbo de morrer .

falluto
Também 34, fayuto ". Isso significa falso, mas aplica-se mais a uma pessoa desleal do que para um objeto. É de
Múrcia, onde a palavra é usada para descrever algo sem valor, que é só aparência.

falocéntrico, ca
Veja fálico, ca.

falofilia
É a atração de pênis eretos, também chamado de "itifalofilia". Embora em latim falo possa se referir ao "pênis" em

geral, em grego 966; 945; 955; 955; 959; 9> (falo) nomeia especificamente o "pênis ereto" e 966; 953; 955; 953;
945; ( filia) à "inclinação afetiva". Outro significado seria sentir prazer em ver um macho com seu próprio pênis ereto.
Veja também acucullophilia, microgenitalismo, e desde que falamos sobre gregos e ereções penianas,
100<hermatophage .

falopa
Não há uma etimologia muito discutível, que coloca a origem no vesre " palofa " que é uma contração de " para o fasos
". " Faso " É um charuto de maconha e não tem nada a ver com a cocaína, mas pode ser que ambos estão
associados com o genérico " drogas ilegais ". Em qualquer caso, falopa " " É de baixa qualidade, na variante lunfardo
cocaína.

falsa acacia del japón
Por mais estranho que possa parecer, é tão sinônimo de Acácia do Japão.

falsacionismo
É o nome que é conhecido na epistemologia para o racionalismo científico de Karl Popper e Imre Lakatos. Propõe-se
como um método de comparação de qualquer teoria científica com a negação de qualquer uma das suas
consequências, se não for possível testado com outra, e se depois de tentativas suficientes não podem desarmar a
hipótese é considerada corroborada empiricamente, mas não comprovada.

falsación
Refutação de uma hipótese por meio de prova ou contra-exemplo. Consulte falsacionismo.

falsas palmeras
Embora no plural, ele quer ser sinônimo de uma palma malabar-de acordo. Em singular é um nome da planta cica.

falta de capacidad para transmitir conocimientos
Outro sinón Ah, não, nós já inauguramos o antônimos! , bem, é a mesma coisa; ainda estão fora do lugar. Desta vez
foi a sua vez de perícia.

falta de sueño
Veja a culpa, sonho.

faltaria menos
Ver verbos/faltar, menos .

falto de sustento
Vê que estou perdendo, meios de subsistência.

fama
Fama, ( em 34 o original; Fama, " ) é um filme dirigido por Alan Parker em 1980.

familia de alabrasde mar
Certamente o que ele tentou escrever metemela foi "família de palavras do mar", que também não faz sentido, mas

podemos adivinhar que a consulta por vozes com a égua raiz latina, é ( "mar"); que, naturalmente, também não
consegue ser uma consulta de dicionário.

fan
Apocope do fanático inglês ("fanático, seguidor" ) que em espanhol tem o mesmo uso . O plural recomendado são os
fãs.

fandom
É um acrônimo inglês, embora seja usado em espanhol porque tem valor de marca, e sua tradução "fanática" é terrível.
Ele consiste de fã (fanático apócope "fanático") Dom (aférese do Reino "Reino") e é o grupo de seguidores,
admiradores ou fãs de um produto ou pessoa que são assumidas como um todo.

fane
Fane é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Fane", sendo o seu significado:<br>Em lunfardo, " Fane " É
antigo, arruinado, degradado. É de origem francesa, onde fanee é " branqueada " " que perderam seu brilho ".

fanerógamas
Plural do fanogamo feminino .

fanes
Fã plural. Ou um erro para o plural de fané.

fanfarrias
Plural de fanfarra .

fanta
marca de bebida " 34 de Fanta; 40, fantasie apocope 34 " fantasia-) Ele foi criado na Alemanha do terceiro Reich
durante a segunda guerra mundial, uma vez que o bloqueio dos aliados não foram autorizados a continuar a receber a
Coca-Cola, e manter a fábrica de engarrafamento, executivos de funcionamento proposto fazer uma bebida com sabor
de laranja. Existem várias histórias sobre a etimologia, um diz que o nome foi aplicado a trabalhadores, com a condição
de que, para criá-lo usam sua fantasia, o que inspirou um sugerir " 34 de Fanta; Outro disse que os químicos foram
inventou o nome " porque tivemos que usar muita imaginação para sentir o sabor de laranja ".

fantasma de monte
Outra maneira de chamar mothermonte. Veja também fantasma, montagem .

fantochar
Na Argentina é um brasileiro para fantochear. Veja fantoche .

fantoche
É um boneco ou boneca grotesco. A palavra vem do francês, tendo a italiana " fantoccio ". Usado como um adjetivo
para uma pessoa estranha aparência ou atitude.

fantochear

É ter a aparência ou comportamento do espectro, não tanto por ser um boneco, mas por causa do grotesco. ( Ver
sinônimos. )

farandula
Showbiz é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Celebridade", sendo o seu significado:<br>Nome de uma
antiga formação de teatros a vagabundagem. Vem o catalão " farandola " É uma dança popular. Hoje, ele descreve o
povo de teatro ou televisão, significa mais do que qualquer coisa do ponto de vista de frívolo ou fofoca.

farmacofobia
Medo das drogas em geral. Do grego 966; 945; 961; 956; 945; 954; 959; 957; ( farmakon "medicamentos ou
venenos") 966; 959; 946; 959; 9> ( "medo" fovos) .

farmacológico
Relacionada com a droga ou farmácia.

farolos
Plural de farolo .

farot
Eu não acho que é um macho de farota, mas talvez uma consulta ao dicionário em catalão, consulte draba

farra
Peixes de Lago Europeia, também chamados de peixe branco.

farza
Erro por farsa, garça, bramble, . . .

fascinarse
Forma pronominal do verbo fascinar.

fascismo
A origem do nome deste movimento político está nos fasces romanos, que em latim é o plural de fascis ( pr. 34,
fasquis " 41.; Chamava-se, assim, um pacote de 30 hastes ligadas com um machado, que representa o poder dos
lictores.

fascistoide
Literalmente, "quem parece fascista". O sufixo -oide vem do grego 949; 953; 948; 959; 9> ( eidos "forma, aparência"
).

fasmido
Erro por plasmídeo.

fasto

1o_ Luxo, pompa, boato. Celebração suntuosa. Do latim fastus , nós (luxo, alteza"). Veja luxuoso. 2nd_ bom tempo
ou tempo, especialmente para os negócios. Do latim fastus, para , um com o mesmo significado. Veja nefasto.

fatache
Pode ser um erro para patache, farache, fratacho, fantoche, . . . ou pode ser spaam secreto, porque a IA frouxa dos
mecanismos de busca conta o mesmo, ainda escrito errado.

fatos
Fato Plural.

fausto
1o_ Feliz, feliz. Do baixo latino faustos, nós ("fortuna, felicidade"). 2o_ Também é usado como fasto . 3rd_ Fausto é o
personagem de uma lenda alemã que foi trazida para a literatura, teatro, ópera, cinema, . . . embora seja
supostamente inspirado por um cientista chamado Johann Georg Faust (latinizado como Georgius Fausto) nascido na
Alemanha no final do século XV. Dizia-se que ele tinha vendido sua alma ao diabo em troca de conhecimento e
prazeres materiais.

fauto
Erro por fatuo, fautor, fasto, cauto, auto, fausto, . . .

fautor
Em espanhol é usado como "cúmplice" ou também "instigador de um crime", embora em sua origem latina o escopo
fosse mais amplo desde o fautor, significa "admirador, partidário, promotor de alguém".

favela
Assentamento urbano informal e precário na periferia do Rio de Janeiro.

fábula
1st_ Como gênero literário é uma obra curta, com personagens que geralmente são animais humanizados, terminando
com uma lição de moralização. Vem da fabbula latina ( "falar, conversar" porque as fábulas foram contadas mais do
que atuação. 2nd_ Tomando o primeiro como um trabalho fantástico, uma mentira contada de forma elaborada é dita
"fábula". Ver mito (narrativa), verso (mentira), história (mentira).

fálara
Fálara (grego: 9" 945; 955; 945; 961; 945; ) é um antigo nome da vila Estilida (Ftiótide, Grécia), que era o porto perto
da cidade de Lamia. Ignoro a etimologia, e embora tenha sido palco de muitas batalhas, não acho que haja qualquer
relação com capacetes amassados ou testadores de cavalos em grego.

fático
Forma de linguagem de contato em uma conversa, independentemente do assunto em andamento. São o clássico
assertivo "claro", "Aha", "Eu entendo", ou a confirmação "você me segue?", "você entende?" ou a separação "bem,
estou feliz que eu vi você." É inspirado pelo grego 966; 945; 964; 953; 9> (phatis "tema de uma conversa").

fdw
1st_ extensão de arquivo ' . fdw ' pertence a um aplicativo para projetar aviões e circuitos elétricos. 2nd_ forma

abreviada em mensagens para dizer "fora do webing" (como "real, eu estou falando sério") .

feca
Em lunfardo está o vesre do café, com a sensação de "infusão" e também de seu "expendio local, bar".

fecal
Em relação às fezes. De latin fex, fecis ( fex fekis "sobraram no tonel vinificação") . Veja hez .

fecha
Marcação da hora ou hora de um evento Vem do latim FACTA, AE ("fato, aconteceu" no feminino); Embora em
espanhol tem origem epistolary, uma vez que as letras foram chefiadas com uma praia Cristus ou obelisco () e fechou
com a sentença "data da carta:" ("carta feita") para data posterior com o dia, o mês eo ano; Isso associou a data da
palavra com o namoro.

fechar
Data de colocação , data .

fechorias
Ver o delito.

feito
Não estamos num dicionário português, por isso deve ser um erro da fé.

feíto
Diminutivo de feio.

feliche
Pode ser a versão em espanhol do italiano felice ('feliz'), ou o nome de um gato de peluche ou um erro por fetiche, ou. .
.

felicidad luz
Ver a felicidade, a luz.

feliz año
Saudando fórmula e bons votos usados no início de cada ano civil, muitas vezes como "feliz ano novo". É claro que a
data dependerá do almaanque que utiliza cada grupo social, cultural e religioso. Veja feliz, ano .

feluz
Neologismo que une feliz com a luz.

female
Consulte https: / / www. significado. org/inglês/feminino. htm

femen
FEMEN ( 10< 1077; 1084; 1077; 1085; ) É um nativo do grupo feminista de Kiev ( 41, Ucrânia; que organiza
protestos públicos contra abuso, exploração e maus-tratos a mulheres. Seu modo de chamar a atenção da mídia é ser
publicamente topless ( e às vezes mais roupa ).

femicida
Diz-se que quem mata uma mulher, que comete feminicídio ou feminicídio.

femicidio
É o assassinato de uma mulher, especificamente se é por causa de seu status como mulher. Consiste na femina latina
, ae (fêmea, feminae "mulher, que amamenta" ) o sufixo -cidio ("quem mata"). Veja também uxoricida .

feminazi
Ironia para designar um (ou uma) feministas posições intolerantes, radicais, que quer impor aos outros. É formado
juntando-se a palavras feminista e nazista.

feminazis
Plural de feminazi .

feminismo supremacista
Forma exagerada de referindo-se ao feminismo mais radical em suas demandas, que embora eles normalmente
exigem tratamento preferencial em matéria jurídica ou social em relação ao macho, é muito diferente do supremacismo
clássica, onde é considerado um grupo racial, cultural ou económico superior e privilegiada sobre os outros. Ver da
supremacia, nazista.

feministas
Plural feminista.

fendi los dragones
Se não é spam de alguma casa de moda que faz desenhos com dragões, então é uma inconsistência.

fenecio
Erro por verbos/fenezing, verbos/fenecía, feniciano, fenício, Senecio, Sinesio, Gênesio , . . .

ferradas
1o_ Plural do substantivo ferroso (significado de arma ou ferramenta) . 2o_ plural feminino do adjetivo ferrado. 3o_
forma feminina plural do participle do verbo ferrar .

fesa
Lunfardo é " enganar 34, " 34 desmiolada; Vem do italiano, fesso " " com o mesmo significado.

feta
Na Argentina é " lonja 34, " 34 finas fatiada. Vem do italiano, muçarela " " com o mesmo significado.

feten
Consulte feten.

fetén
Feten tem um significado positivo, como " verdadeiro " " boa 34, " 34 lindo;. Sua etimologia pode ser árabe, 1601;
1575; 1591; 1606; ( Les " fascinante " ) ou vem o feter Caló ( ideal; 34 " 41.;

feudatarios
Plural de " 34 de senhor feudal;. É quem tributado para um senhor feudal em troca de terra e proteção. Este regime era
comum na idade média europeia e com outras formas é mantido até os dias atuais; como no caso de inquilinos nos
campos ( embora hoje a vassalagem é não é legal, se isso acontece em muitos lugares ).

fiaca
1o_ Desgano, preguiça, decadência; também é usado como adjetivo para aqueles que se sentem sonolentos ou não
querem fazer nada. É uma voz comum em lunfardo, embora venha do italiano, onde significa "astenia". 2nd_ Poltrona,
para se jogar para descansar. O nome é por associação com o anterior.

fiao
fiao é escrito incorretamente e deve ser escrito como "confiável", sendo o seu significado:<br>Síncope de " " de fiado.
Compromisso com a boa-fé, geralmente econômico ou comercial.

ficaria
Planta do dicotyledone igualmente conhecida como o celidonia. Do latim Ficus ("Fig").

ficción utopía
Outra coleção de sinônimos com algum erro que se tornou uma má consulta, desta vez para 'quimeras' ( . . . e, sim,
eles colocaram no plural.) Veja a ficção, utopia.

fid
É provavelmente um acrônimo. Talvez da Federação Internacional de Informação e Documentação, ou da Federação
Internacional de Diabetes, ou da Federação dos Democratas Independentes, ou poço iiac direito, . . .

fidelidad
Lealdade, que mantém a sua fé. Precisão.

fidelio
Ópera de Ludwig van Beethoven.

fiderismo
Fetichismo sexual, que consiste em alimentar e ser alimentado pelo e para o casal e, portanto, ganho de peso. Inglês
feederism ( fiderism, alimentismo " " 41.;

fiel
Ele tem fé, também que ele é confiável. Seguidor de uma pessoa, idéia ou doutrina. Tem fidelidade, que se encaixa no

que se espera dele.

fiel de romana
Fiel é o ponto médio ou peso igual para um dial, e Roman é um tipo de equilíbrio. Ver: fiel. Veja: romanos.

fierro
Forma-se o ferro da palavra arcaico. Vem do Latim ferrum, eu, com o mesmo significado. Ver: ferro.

fiesta del pijama
Talvez referindo-se à tradução da palavra inglesa festa do pijama, que é conhecida como festa do pijama em grande
parte da América Latina.

fiesta negra
, geralmente fora de controle. Não é certo de onde veio a expressão, ela pode vir do quilombo, aludindo à sua
composição étnica original, ou talvez das festas de dança onde há salas escuras onde qualquer atitude promíscua é
aceita (embora isso aconteça mais em ambientes gays).

fifí
Squeamish, assunto macio, maneiras afetadas, obsessivamente elegante e elegante. Na verdade, as características
de um Fifi são as conseqüências de ser uma família mantida, o que resolve todas as suas necessidades. A voz é outro
exemplo típico de automatismo e reduplicação tão comum em francês, uma vez que a sentença completa é Fifils ' sa
mÉre ("[ne] Nene de summed").

figuras fitomorfas
Ver figura, fitomorfo.

fijadores
Plural de fixador. Consulte configuração.

fil etica
Deve ser o feminino de filético.

fila cero
1o_ Diz-se ironicamente que alguém está na 'fila zero' quando em um show sai da placa e fica na beira do palco. 2o_
Também em um show ou mostrar você adquirir uma entrada para a 'linha zero' quando você não planeja participar, mas
você colabora com o bordereaux. 3o_ Reserve um aplicativo para reservar turnos via web .

filamentos
Filamento plural .

filántropo
Pessoa com inclinação para fazer o bem à humanidade, pelo amor dos outros e sem esperar recompensa. É tirado do
grego 966; 953; 955; 945; 957; 952; 961; 969; 9< 959; 9> ( filantropos ) formado por 966; 953; 955; 959; 9>
("amigo" physhes) 945; 957; 952; 961; 969; 9< 959; 9> ( antropos "homem ou humano como espécie") .

filetica
Veja filético.

filia
Sufixo para indicar um hobby, inclinação emocional ou perversão sexual; na verdade, seu plural é usado como genérico
para chamar de parafilia. Vem do grego 966; 953; 955; 953; 945; ( "amor, inclinação emocional" ).

filicidio
É o assassinato de uma criança por um pai. Consiste no latim filius , i ( "criança" ) o sufixo -cidio .

filo
Componente léxico de origem grega para sinalizar um hobby, inclinação emocional, às vezes uma perversão.
Originalmente é 966; 953; 955; 959; 9> (bordas "amigo") .

filoObviamente, se você tem o hífen no final não é um lado afiado, nem um cume, nem apetite, mas um prefixo que pode
realmente também ser sufixo como uma borda (componente léxico).

filonazi
Com afinidade com o nazismo. Consiste em grego 966; 953; 955; 959; 9> (bordas "amigo" ) nazista.

filosofos
Erro para o plural do filósofo, ou talvez por uma inflexão do verbo filosofar.

finado
1st_ Adjetivo para algo acabado, geralmente usado para a vida. Veja morto. 2o_ Participle do verbo finar .

finiquitada
Feminino de infringir.

finiquitado
Liquidação. Particípio do verbo settle. Algo é dobrado, ou, por extensão, completou.

finito
Lunfardo diz "fazer um finito" ao mover quase tocando para algo ou alguém, geralmente em alta velocidade.

finoli
Na gíria, é uma forma festiva a dizer " " multa. Aplica-se a coisas e pessoas que podem ser descritas como fino,
elegante, mas um pouco pretensioso.

firulays
Embora com alguma confusão, ela é definida em sua outra ortografia firulay, e tem ainda outra etimologia.

firulete
Adorno, desenho ou fita com enrulada de alguma forma. Gráfico florescer. Nome de um Tango coreografado.
Pseudônimo do ator e palhaço Gerardo Roberto Samaniego 41 ( 1923-2004;. Milonga de Mariano Mores e Rodolfo
Taboada.

fisiocratismo
Também conhecido como Fisiocracia, é uma teoria econômica que promove a agricultura e mineração que geram valor,
acima a especulação financeira e fabricação que acumula-lo. Seu lema é laissez faire desde que rejeitaram a
intervenção do estado na economia, que assumiu foi regulamentada por si só. O termo criado por Pierre Samuel du
Pont de Nemours foi retirado o grego 966; 965; 963; 953; 959; 9> (fysios natureza, crescimento) 954; 961; 945;
964; 959; 9> (poder de kratos, governo). .

fisiologicas
Erro para o plural feminino fisiológico.

fistro
É parte de um idioleto que fêz popular em Spain o ator Gregorio Sánchez Fernández com seu caráter Chiquito de la
Calzada para nomear "um indivíduo", "o tio", "o tipo", "o quia", e que remanesceu mais tarde no vocabulário usual da
Península. A definição de Anonymous é uma interpretação muito pessoal do termo, que eles dizem (metade a sério,
meia brincadeira) vem do sueco fstrohm (fistro "amigo"); Mas desde que mais tarde se tornou um Mulet multiuso, talvez
ele esteja certo.

fitoncida
É um tipo de composto orgânico gerado por vegetais para proteger contra bactérias, fungos e predadores. Como
existem fitocídios que são voláteis são usados na aromaterapia e são a base do chamado banho florestal. O nome foi
cunhado pelo bioquímico russo Boris P. Tokin na primeira metade do século XX com o grego 966; 965; 964; 959;
957; ( "planta" ) e o sufixo latino -cida ("matando").

fixer
Não é espanhol. Consulte inglês/fixador ("fixador, reparador" ) .

físicas
Feminino plural do físico.

flacas
Plural feminino de magro.

flagelo
De latin flagellum ( flaguelum "latiguillo , fusta" ) . 1st_ Chicote. 2nd_ Chicotadas . Punição em geral. 3o_ Cílios,
antena, tentáculo, apêndice orgânico na forma de um chicote. 4o_ Primera (como 'eu' ) pessoa em singular do modo
indicativo presente para o verbo flagelar . Veja verbos/ela.

flamable
Embora não exista em espanhol, é usado pela influência do inglês em vez da forma inflamável correta ("que pode ser
acesa com fogo") . O problema não está em chamas ( "chama, fogo"), mas no prefixo em- que além de "dentro, por
dentro, conteúdo" também significa "falta, remove"; é por isso que alguns não entendem inflamáveis como infláveis

("sem chama, sem fogo").

flan
Sobremesa feita com ovos, leite e açúcar. Seu nome provém do germânico arcaico " flado " bolo ( ).

flanqueadora
1st_ flanqueador adjetivo feminino .

flaquito
Diminutivo de magro.

flashback
É uma palavra em inglês, mas é usada em espanhol no campo cinematográfico como um recurso narrativo onde a
história mostra brevemente uma cena que ocorreu no passado que completa ou esclarece a história contada no
presente. Em espanhol é chamado de analepsis, mas é mais usado para literatura. Veja flashforward,
inglês/flashback, prolepsis, raccont .

flashforward
É uma palavra em inglês, mas é usada em espanhol no campo cinematográfico como um recurso narrativo onde a
história mostra brevemente uma cena futura que completa ou esclarece a história contada no presente. Em espanhol é
chamado de prolepsis, mas é mais usado para literatura. Veja flashback, inglês/flashforward, analepsis .

flavio
Prenome masculino de origem latina. " meios rubio " ou talvez " 34 vermelho;.

flavonoide
Metabólito presente em vegetais . Etimologicamente significa "amarelado", de flavus latinos ("amarelo, loiro, dourado" )
grego 949; 953; 948; 959; 9> ("formulário" ) .

flavonoides
Plural de flavonóide

flâneur
Não é espanhol, mas francês, embora não tenha uma tradução equipada, por isso ainda é usado em nossa língua,
muitas vezes removendo o circunflexo. Ele é literalmente um "andarilho", mas o termo define um caráter urbano típico
do século XIX, que gostava de percorrer as cidades misturadas com as pessoas, observando a interação das pessoas
com seu ambiente, comportamento social, arquitetura; ele não era um analista alvo, mas um cosmopolita integrado à
paisagem. Ela tem como um fio dental feminino.

flâneur flâneuse
Embora não seja espanhol, veja fl'neur.

flecha aguijón
Veja a flecha, ferrão.

flecos
Franja plural.

flequillo
1o_ diminutivo da franja. 2o_ cabelo cobrindo a testa na forma de franjas .

flequillos
Estrondos plurais.

fletar
Despachar em um frete. Ironicamente, usado como " jogar, expulsar alguém ".

flexear
Versão spanishversioned para gírias para flexionar (seu Fleks "Flex, fold"), que é usado no escopo armadilha por
"movendo bem", "mostrando-se, exibindo" como melhor armadilha ou como superior em geral.

flexitariano
Outra invenção de qualidade duvidosa para nomear o pequeno fundamentalista vegetariano, que não rejeita um
alimento de origem animal, se exigido por boa educação ou protocolo. Em espanhol seria algo como "vegetariano
flexível". Ver ortopofia, vegetarianismo, ovolactovegetarianismo.

flexitariano flexitariana
Ver flexitariano .

flexitarianos
Plural de flexitariano.

flipado
Veja: surtar.

flizmente
Mudou-se com uma bicicleta sem pedais. ( " Fliz " É marca registrada ).

flojo holgado
Veja solto, solto.

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

flor de pájaro
Nome comum para a planta de Strelitzia, pela forma característica de sua flor, similar a um pássaro. É nativo da África.

fluvial y pluvial
Veja Rio, chuva.

fluyen
Terceira pessoa plural do presente do indicativo do verbo fluir

foja cero
'' Folha zero '' , primeiro folha ( ou página ) de um arquivo. A expressão é usada para indicar o início de algo.

fojas
Plural de Foça. Veja: a página zero.

follable
Você pode ou deve foder.

folleteria
Deve ser um erro.

folleto
Impressão informacional ou publicitária, geralmente de uma folha dobrada, ou várias, mas em pequena quantidade. O
nome vem do foglietto italiano ("pequeno folio, com poucas folhas").

fondos
Na Argentina (sabe também em outros países) é contada "fundos" para as solas dos sapatos. Mas é um nome muito
técnico, usado na guilda de sapateiros e fabricantes de calçados.

fonóforo
É uma palavra pouco utilizada em espanhol, não é assim sua versão em inglês, francês ou português, onde eles
nomeiam entre outros os ossos da orelha que se movem com a vibração sonora. Em nossa língua é quase poético,
vem do grego 966; 969; 957; 951; ( Eu telefone "voz, som" ) 966; 959; 961; 969; 9> ( "carregando" fóruns) e é
usado apenas em seu significado de "meios de transporte de sons, mensagens sonoras" (de um cabo telegráfico a um
aparelho auditivo para hipoacústica).

food
Não é espanhol, e em nossa língua é usado por tilinguería quase sempre em nomes comerciais. Em inglês significa
"comida". Ver Inglês/comida .

forcejiaba
Erro por verbos/luta.

forma
É a característica, o modo ou a aparência de algo; refere-se mais ao modo como é percebido do que à sua essência.
Veja a figura, por último, formulário.

formas
Segunda pessoa singular do presente do indicativo do verbo como forma plural

fornalla
Forma arcaica de " fogão ". O aparelho de cozedura, também chamado assim na porta com uma bandeja para remover
as cinzas.

forro
É um nome comum para a camisinha ou preservativo. Lunfardo é usado como adjetivo para uma pessoa que você está
usando enquanto eles são úteis e então você será Descartado. É quase sinônimo de estúpido.

forzados
Plural de forçado. Veja força.

fosa
Cavidade, oco, que está aberto e permite o acesso. Podem ser naturais tais como poços do oceano ou narinas, ou
artificial tal como poços de enterro ou uma oficina mecânica. Origina-se do latim fodere ("cavar, horadar").

fosas submarinas
Plural de "poço subaquático". Veja poço, submarino.

fotosen
Não existe em espanhol. Com sorte, será uma marca, mas é provável que ser outra captura de bots fotos no espaço
livre de modo que não é rejeitada pela maioria dos dicionários que não aceitam a citações.

fotosensibilidad
Capacidade de ser estimulada pela luz. Pode ser uma reação de patologia em casos de excesso de responder em um
organismo vivo.

fototactismo
É a capacidade de algumas células se orientarem ou se moverem em direção ou contra uma fonte de luz. É
semelhante ao fototropismo, mas são usados em casos diferentes. A primeira é para movimentos animais, vegetais e
robóticos; o segundo é usado quase exclusivamente para o crescimento da planta. Consiste em vozes gregas 966;
969; 9> ( foos "luz" ) 964; 945; 958; 953; 9> ( táxis "ordem, arranjo, alinhamento" ). Veja tato, termotactismo.

fototaxia
É uma variante de fototaxia. Para sua etimologia ver fototactismo.

fototaxis
É uma forma mais ajustada à sua origem grega para o fototactismo, e tem sua mesma etimologia.

foyar
Fazer foyas? "Faça um corredor"? Nop, para mim também é um erro para foder . Veja o foyer .

foyon
Provavelmente um erro para o barulho.

francesismo
Atitude ou inclinação para os franceses. No caso de palavras de origem francesa, aceitado em espanhol, é Galicismo
usado. Ver: Galicismo.

francisquito
Diminutivo de Francisco.

francoaleana
Mulheres franco-alemãs (relativas à França ou ao povo franco, e ao município de Arganda del Rey, em Madri,
Espanha).

francoalemán
Em relação à França e Alemanha. Ele tem as duas nacionalidades. Veja Frank, Gálico, Alemão, Alemão.

francoindonesio
Em relação à França e à Indonésia, que tem ambas as nacionalidades. Veja francês, francês, indonésio.

frankenstein
Personagem do romance de Mary Shelley " Frankenstein ou o moderno prometeu ". Nele, o Professor Victor
Frankenstein dá vida a uma criatura feita com restos humanos, que educa e demonstra sentimentos, mas humanoide, é
rejeitada pelo governo do estudante por causa de sua aparência mas monstruosa; Isto torna amargo e vingativo, então
vai à procura de seu criador, começando uma série de crimes. Geralmente é chamado " Frankenstein, " a criatura, que
não tem nome na novela.

frase me importa un bledo
Ver frase , importação (dar importância), verbos/importação , bledo .

fraticidio
Erro de fratricídio.

frejol
Planta americana, cujas frutos vagens são comestíveis. Seu nome científico é phaseolus vulgaris, partir o phaseolus
Latina, que leva-lo do x3C6 grego; x3B1; x3C3; x3B7; x3BB; x3BF; x3C2; (pháselos "ervilha"). Deve notar-se que a
forma de 'feijão' é mais amplamente utilizada no Peru, 'feijão' no Equador e 'feijão' no México.

frejolero
Equatoriano ou peruano imigrante nos Estados Unidos. Ver frijolero, feijão.

frenteamplista
Em relação a um partido político chamado Frente Amplio, como o uruguaio, o chileno, o guatemalteco, o paraguaio
(Frente Gusú), o peruano, o mexicano, o panamenho, o argentino, o brasileiro, o costarriquenho, o dominicano, . . .

fresco incorrupto
Veja fresco, sem corrupção.

freya
Uma das principais deusas da mitologia nórdica, seria o equivalente para o Roman Venus ou a Afrodite grega. Como
curiosidade, em 40 espanhol; e outras línguas latinas, ) na sexta-feira, recorda-se Venera a Venus, 40 inglês; e outras
línguas Nordic ) sexta-feira é um tributo a Freya.

friantropla
Bem, que o senhor Danilo Enrique Noreña Benítez abriu o uso (ab) de imaginação para descobrir o que eles queriam
perguntar "friantropla", eu concordo com outra interpretação: pode ser um literalization da frase "phorias e tropias". Ver
foria, tropia.

fricar
Anglicismo por freak " ". Fazer algo de estranho ou lnusual. Ver: Freak. Consulte: Friquiada. Consulte: Frikitona.

fricción roce
Veja atrito, esfregue.

frijida
Consulte [frígida.

friolera
1 ° _ feminino frio. 2º _ curto, de pouca importância, vaidosa; Latim frivolus (luz, sem peso ou valor). 3º _ pela
Amazônia da antiga, muito.

friquiada
O anglicismo da palavra " 34 anormal; ( pr. " friik " 41 atípica, monstruoso;. Um friquiada ou frikeada é um fato ou um
comportamento estranho, fora do normal ou corrente. Ver: Freak.

fritura mixta
É uma descrição do chirrete (para não ser definido) colocado como sinônimo em 'que é um chirrete' ( sic ). Veja fritar,
misturado.

frondoso denso
Veja frondoso, denso.

frondoso prontuario
A frase é usada com alguma ironia. Folhas significa, literalmente, " 34 espessa folhagem; aplica-se a florestas,
florestas, jardins e plantas em geral. O registro é principalmente um arquivo criminal, que mantém a justiça com
informações sobre condenações e crimes cometidos por um criminoso. Antes da digitalização dos dados, estes pacotes
foram escritos em folhas de papel, e quanto mais crimes são cometidos. Fazendo uma analogia entre as folhas das
plantas e as folhas das pastas, diz-se que alguém tem um " prontuario frondoso " Quando mostrado uma prolífica
carreira criminosa.

fronemofobia
Tenho medo de pensar por si mesmo. 966 do grego; 961; 959; 957; 951; 956; 959; 9> (fronemos, na filosofia que
tem conhecimento prático) 966; 959; 946; 959; 9> (fovos, medo).

frontotemporal
1o_ em relação aos ossos frontais e temporais, ambos no crânio. 2nd_ Em relação a uma forma de demência que
ocorre diante da degeneração do lobo frontal e temporal no cérebro.

frugal
Em princípio o adjetivo se aplica a quem se alimenta dos frutos da sua terra, em oposição aos que preparam refeições
elaboradas. Latim frux, frugis (fruta, um produto da terra"), hoje é sinônimo de moderação em geral.

frugalidad
Qualidade de frugal, que é moderada em seu poder e, por extensão, no uso de recursos.

frulla
Não deve ser espanhol. Calo eu acho que é o fio, em italiano é morcego, girando, girando, mas eles parecem não ter
acontecido com nossa linguagem, exceto como o lunfardo frula. Consulte também por pulverização catódica morango,
guindaste. . .

fruta azul
Pode ser uma tradução de mirtilo, que em espanhol é Blueberry, mas inglês seria como "Berry azul" ou "fruta azul".

fruta estrella
Chegou a consulta porque é sinônimo de torombolo (fruta). Veja também frutas, frutas, estrela.

fruterito
1st_ nome de várias aves, como Euphonia laniirostris ou Euphonia hirundinacea . 2o_ árvore de fruta diminutiva.

fruteritos
1o_ Diminutivo do frutero plural . 2o_ plural de frutas.

fuente obejuna
Fuente Obejuna é um município espanhol localizado na província de Córdoba. Tornou-se famoso pela execução
popular de seu comandante Fernán Gómez de Guzmán em 1476, e mais pela obra Fuenteovejuna inspirada nesses
fatos. Consulte a fonte ovejuna, fonte abejuna.

fuente ovejuna
'Fuente Ovejuna' é outra variante de Fuenteovejuna, ou Fuente Obejuna, ou Fuenteobejuna .

fuenteobejuna
Outra ortografia para Fonte Obejuna. Ver Fonte de Ovejuna , Fuenteovejuna .

fuenteovejuna
Fuenteovejuna (Lope de Vega, 1619) é uma peça de três atos baseada em um trágico evento ocorrido em 1476 em
Fuente Obejuna (província de Córdoba, Andaluzia, Espanha), onde em uma aldeia eles assassinaram um comandante,
farto de seus abusos e injustiças. Ver fonte de ovelhas.

fuentepelayense
Gentio de Fuentepelayo (Segovia?

fuera
1 ° _ primeiras e terceiros pessoas do singular no presente do modo subjuntivo do verbo ser. 2º _ primeiras e terceiros
pessoas do singular no pretérito imperfeito do modo subjuntivo do verbo ir. 3º _ fora de um lugar, meio ambiente, caso,
dada a situação; Não é dentro.

fuera de contexto
Apesar de que já se tornou um clichê, é auto-explicativo em seus componentes. Veja: exterior, contexto.

fuerte
Tem força. Pode ter características de resistente, duramente, poderoso, resistente. Como um substantivo é um edifício
fortificado, murado e preparado para a sua defesa.

fuerte apache
1st_ filme americano Fort Apache (John Ford, 1948), do gênero wéstern que se passa durante a guerra entre índios e
colonos. 2o_ filme espanhol Fuerte Apache ( Mateu Adrover , 2007 ) ambientado em um centro tutelar infantil hoje.
3rd_ Apache Historical Park and Cultural Center no Arizona (EUA). 4th_ Nome para que o Bairro do Exército dos
Andes seja popularmente conhecido, no conurbano a oeste da cidade de Buenos Aires (Argentina). Ele foi nomeado
em homenagem a um repórter de televisão amarelado, que transmitiu ao vivo do bairro durante um tiroteio, aludindo ao
ataque indiano no filme de John Ford. 5th_ nome de livros, bandas, programas de televisão, que se referem a alguns
dos acima.

fué
Erro por verbos/foi , talvez por verbos/wasi .

fulano
Nome fictício de alguém que não se sabe ou não quer falar. Do árabe 1601; 1604; 1575; 1606; fulan, 34, ( uma
pessoa qualquer " 41.;

fulano de tal
" Então " provém do árabe 1601; 1604; 1575; 1606; ( fulan ) Isso significa " qualquer ". O adicionado " 34 Tal; Ele
serve para simular um unreal genérico, sobrenome.

fular
Pale ser raiva ou medo. A origem está na palavra " Nayane ". Ver: Nayane.

fulera
Feminino de fulero. A estragar é a morte.

fulero
Em alguns países, " fulero " É sinônimo de feio ou desagradável. Uma fonte provável seria em latim " folium, eu " (
Folha " " ) por uma marca nas folhas da plataforma que pode ser usado para trapacear no jogo. Mais tarde ele
estendido a toda atitude censurável e desagradável para as pessoas e coisas.

fulo
É o nome de uma raça que trouxe para a América como escravos da Guiné, que não eram '' 39 preto; Mas a cor
verde-oliva '' '' mais leve do que os outros africanos; e a ignorância popular atribuiu sua cor da pele de medo ou raiva
por transporte nos navios negreiros. Na gíria significa " pálido por um choque ".

fumista
Lunfardo é uma farsa, ilusionista; de alguém que aparece uma bolsa ou um status que não chega ao alto-falante que
engana as massas. Fumiste francês ( varredura de " " ) você roubar o latim fumus, eu que significa fumaça " " assim
também um para fogão-setters é alguém que fuma " " e então o significado lunfa é melhor compreendido.

funcho marino cenoyo de mar
Veja Marine Funcho, Sea Cenyo.

función concupiscible
Veja a função, concupiscible.

función irascible
Veja apetite irascível.

fundados
1o_ Plural do adjetivo fundado. 2o_ forma plural do participle do verbo fundar .

fundeu
Parece-me, também, que é um erro de Fundéu. [nota: Eu tinha escrito um comentário sobre o significado de Fondue,
mas como ele já foi corrigido ou publicado]

fundéu
É a sigla da "Fundação para o Espanhol urgente", um site onde nossa comunidade procurará palavras e expressões
para copiar e colar aqui como uma consulta. E para homenagear esse costume, cópia e pego do site da fundação sua
própria definição: "A Fundéu BBVA é uma fundação patrocinada pela Agência Efe e bbva, assessorada pelo SAR, cujo
objetivo é colaborar com o bom uso do espanhol na mídia e na internet". Deve-se esclarecer que o nome BBVA é do
banco que os apoia para sua operação, bem como da agência espanhola EFE news, e do SAR, que é a sigla para
"Real Academia Española" de Letras.

fundillorrotos
O adjetivo (certamente inventado ad hoc) deve ser "fondillorrotos" (fondillo quebrado), e deve aludir a calcinhas, calças,
ou por metonimia para o usuário.

funeralísimo
Acho que faz parte do (altamente citado) idiolecto do poeta Rafael Alberti, e usou-o como ironia para se referir a

Francisco Franco, juntando-se ao seu título de "Generalísimo" com o substantivo "funeral". Ele também chegou a
usá-lo com Augusto Pinochet.

funeralísimo funeralísima
Veja muito funeral.

funkero
1º_ É o músico ou seguidor do estilo funk musical. Veja roqueiro, popero, blusa. 2º_ Esse significado se encaixa na
categoria de incitação à espam, mas como já está instalado deve ser mencionado, diz-se 'funkero' também ao
colecionador de bonecas de cabeça grande da marca 'Funko POP!®', que possuem um design característico e
registrado.

furero furera
Veja furero ( por La Fura Dels Baus ) .

furia e indignación
Veja fúria, indignação.

furoya
É a pronúncia aportenada (algo como "furosha") do nome que é dado para os banhos públicos no Japão. Como as
pessoas sem teto ou sem teto, costumávamos passar o dia inteiro dentro destes banhos, são começou a ligar "furoya"
de forma depreciativa. Portanto, também define uma pessoa que vive na rua.

furry fandom
É inglês, mas é usado na América Latina. Tipo de fandom que reúne seguidores de personagens como animais
antropomórficos ou com alguma característica humana, especialmente peludo (fiuri "peludo").

furtibo
Erro sorrateiro.

fusta
Além das definições dadas, é uma vara ou chicote que é usado para chicotear o cavalo. Também um tipo de tecido de
lã.

fustas
Plural de fusta.

futear
É uma pronúncia ruim de fortling, chicoteando com força. Veja fuste, fusta, fustigar.

futre
Como explicou Jorge Luis Tovar Díaz, " futre " É uma palavra Andina de chamar as pessoas de bem vestidas e
elegantes. Mas que também é uma personagem da lenda, originalmente um pagador da construção da estrada de
ferro, conhecida como o Sr. Foster ( que estava sempre de terno e chapéu alto, então os trabalhadores distorcida seu

sobrenome e disse " Mister Futre " 41.; Tomando o salário para os funcionários, um dia ruim foi agredido e decapitado
por ladrões e desde então o fantasma dele aparece com a cabeça debaixo do braço para os bandidos ou devedores
pedindo seu dinheiro roubado, para, em seguida, desaparecer. " O Futre " É conhecido em Mendoza, ( Argentina-) e
também em Chile.

fuyero
fuyero é escrito incorretamente e deve ser escrito tão traiçoeiro quanto o seu significado: lunfardo versão de
complicado. Ver deslealdade.

fúgate
Forma pronominal da segunda pessoa (como 'você' ) em singular do imperativo para o fugar verbo .

fúguese
Forma pronominal para o terceiro (como 'he/she') pessoas em modo subjuntivo singular presente, e segundo (como
'você') e terceiro (como 'he/she') pessoas em imperativo singular para o verbo de fuga. Ver verbos/fuga .

fúlmine
1st_ Traz má sorte ou infortúnio. Ele vem do ditado italiano "A fulmine um sereno ciel" ("um raio no céu sereno") . 2o_
Fúlmine é um personagem de desenho animado criado pelo comediante Guillermo Divito; com sua mera presença, ele
causou um infortúnio impossível na última vinheta de cada tira. Ele até teve seu filme ao vivo.

gafar
Além das definições dadas, também está consertando peças com grampas para evitar que se movam, é uma técnica
usada por ceramistas e restauradores.

gafe
1o_ Primeiro (como 'eu'), segundo (como 'você' ) e terceiro (como 'ele/ela' ) pessoas em presente singular do modo
subjuntivo, e segundo (como 'você') e terceiro (como 'ele/ela' ) pessoas imperativas singulares para o verbo gafar. Veja
verbos / gafe . 2o_ É algo ou alguém que traz "má sorte". A origem está em um tipo de lepra conhecida como
'gafedad', porque as pessoas estavam fugindo do leproso para que não tivessem a doença.

gafería
Ato ou atitude de uma pessoa que de acordo com a superstição traz má sorte. Vem da gafe.

galleta
Lunfardo é dificuldade, situação muito dura e difícil de enfrentar, golpe e revés. Se trata de "bolacha", um bolo que foi
realizado a longa viagens por mar e era muito difícil de quebrar os dentes (como um sucesso). Ver pendurar biscoito.

gallina de monte
Outro nome para o pachita, o chiviscoyo (melhor "chivizcoyo"), o cuichi, . . .

gallina periquita
Um dos nomes para a "galinha anã americana", uma raça criada por metade de uma galinha comum adulta. É usado
em incubatórios para pó de outros ovos, pois é clueca por mais tempo.

gallinazo en mexico
Veja frango, México. E enquanto estamos, nós também Nopo, colenicui (que se parece com perdiz?) .

gama
A fêmea do gamo.

gamasida
Nome dado a alguns ácaros predatórios de outros ácaros, pertencentes à ordem Mesostigmata. Significa "a aparência
da letra da escala" pelo ' Y ' que dá forma à União do hypostom com os palpos.

gamásido
Diz-se de um ácaro da ordem Mesostigmata ou gamasida.

gamba
Lunfardo é " perna 34, às vezes " perna ". Vem do italiano, com o mesmo significado. " Fazer gambla " ou " fazer o
camarão, " É para acompanhar alguém, em princípio, caminhar ao seu lado, mas então o termo foi estendido para
qualquer tipo de suporte ou ajuda.

gambeta
Faça um movimento com as pernas em qualquer esporte, geralmente a gozar com um jogador adversário. Vem do
italiano "gambetto" ("tropeçar"). Ver: camarão.

gambeteador
Fazendo dribles. Ver camarão.

gamófono
É ele que está falando de casamento? Não. . . deve ser um erro gramofone.

ganarse la lotería
Além de seu significado literal, significa "ter a sorte de ter algo desejado"; às vezes, a ênfase é colocada em "desejado"
como dizer "imerecido". Veja ganhar, loteria.

ganarse la lotería en sentido figurado
Veja o ganha da loteria, sinta, figura, pegue o gordo fora, acerte o gordo.

ganga
1. Minerais de clínquer, extraídos de uma mina; Gangue de alemão ("veia, corais"). 2. Paragoge em espanhol da
gangue de voz em inglês ("panelinha"), que é usado com o mesmo significado. 3. Ave columbiforme, chamado por
uma onomatopeia de sua música (algo como "gang-gangue"), pouco apreciada carne para comer. 4. É também algo
que é um bom preço, como pechinchas (aves) foram vendidas mais baratas no mercado, a frase "é uma pechincha" foi
usada para nomear algo que vale pouco, mas então ele mudou para algo que custa pouco, mas tem valor.

ganga ibérica
Veja também ganga.

gangas
Plural de barganha.

gangsta
É bastante inglês, em espanhol gangster é usado.

garabojo
Na região da Galícia (Espanha) é uma forma de chamar o marlo ou panoja de milho, já limpo de grãos. Vem do garojo
cantabria.

garateaba
Seria o primeiro (como 'eu'), segundo (como 'você') e o terceiro (como "ele/ela") pessoas em modo indicativo singular
imperfeito para um verbo garatear, que não existe em espanhol, mas poderia ser usado de garata ("luta") ou garatura
("faca para descascar lã") . Também pode ser um erro de verbo/rabisco ou verbos/gareteaba .

garca
Em Lunfardo é um apócope de "garcador", alguém capaz de garcar (vesre de "merda") para outro, em seu senso de
defraudar ou prejudicar. Veja Garco.

garcar
É o vesre " cagando " embora ele adiciona um " r " como paragoge para manter a estrutura do verbo em espanhol. Tem
um significado literal, que é " " tendo um movimento intestinal; e outra metaforico, que é " porcaria para algo ou alguém,
" prejudicá-lo. Neste caso o criminoso é chamado " cagador 34, " 34 garcador; ou simplesmente usando sua apocope
Rodolfo " 34.

garchar
Sujo lunfardo formulário " fornicam " " fazer amor ". Se trata de " garsonie " ou garsonier " " e uma possível evolução do
termo seria Garsonier > Grachonear ( ou Garchotear-) > a síncope Garchar. Consulte: Garsonie.

garche
O garche ou fazer em lunfardo é o ato de garchar; por associação, é também o pênis. Ver definição e etimologia:
Garchar.

garche fijo
Quando você tem um encontro romântico com alguém, o "garche fixo" significa que a relação sexual é assegurada. E a
verdade é que é perfeitamente compreendido por garche e fixo.

garco
1o _ em Lunfardo é excremento, zorete, merda, também em seu conceito de desperdício ou de fato ruim. É entendido
como o produto de "ir para garcar". 2a primeira pessoa singular da presente forma indicativa de garcar.

gargantúa
1st_ personagem do romance de François Rabelais "Gargantúa y Pantagruel"; era um gigante tão ossudo como tragão
e bunt. 2o_ O carro alegórico que caminha em feriados por várias ruas do país basco e tem a forma de um gigante
com a boca aberta tomou o nome de 'Gargantúa' dessas narrativas. Veja sky-friendly, slotts.

garigolear
Decore com vestido curto, excesso. Ele não é aceito até mesmo para a SAR, mas no México é usado.

garinagu
Outro nome da tribo Garifuna do Caribe.

garompa
Lunfardo, é a estranha forma vesrica " reporonguear " em seu sentido de " " pênis. Consulte: reporonguear.

garpar
Vesrica forma " " a pagar.

garrafal
Sobre o copo. Grande como uma jarra.

garrafones
Garra plural, que é um carrapato masculino aumentado.

garronear
Pergunte algo esperando para ser livre. Veja: Veja: http: / / www. significado. org/garr n. htm

garrón
1. Feito complicado, desfavorável; a parte mais difícil da perna do animal, mesmo cozido, é difícil de mastigar. 2.
Grátis, " de acima de " que comer ou benefícios graças a outro; É um germania por '' vividor '' e vem do eixo de esboço
palavra ou capigorron, ou seja, '' grátis ''.

garrucha
1· Polia ou máquina que consiste de um conjunto de roldanas para levantar peso. 2 · Método de tortura que suspender
os pulsos de uma pessoa, que estavam atadas atrás das costas.

garrucha
1· Polia ou máquina que consiste de um conjunto de roldanas para levantar peso. 2 · Método de tortura que suspender
os pulsos de uma pessoa, que estavam atadas atrás das costas.

garsonié
Lunfardismo para os franceses "garçonnière", que é o quarto ou o departamento de serviços de namoro. Ver: Garchar.
Consulte Garche.

garua
É uma chuva muito fina e irritante. O nome vem do Português " Gomes ". Ver sinônimos.

garuda
Semideus do hinduísmo, uma águia gigante com corpo humano, mas com um pico na cara. É o veículo de Vishnu o

Deus.

garufa
Lunfardo é " festa ou reunião, especialmente à noite com dança e bebidas " mas também define o garufero ou o
participante regular nestes festivais quase compulsivamente. A origem etimológica não é muito clara, provavelmente
vem de " 34 desonestos; ou " granulla " ( conjunto de uvas soltas, cluster de chegadas ) como uma referência para a
pessoa desaparecida; ou talvez " galdrufa " rotação de ( ) para a dança e suas reviravoltas.

garúa
É uma chuva muito fina e irritante. O nome vem do Português " 34 caruja;. Gomes é uma bom etimologia por pedro
echarte.

garzón
1o_ É um aumento da herna. 2o_ Nome de alguns pássaros como peônia, toyuyo ou garzón soldado; ou também a
Ardea alba. 3o_ em espanhol é usado como "menino", em muitos casos apenas para invocar alguém jovem, embora
seja uma voz um pouco antiga. É tirada do garon francês (garzón "menino, garçom"). 4o_ pelo anterior, corte de
cabelo em mulheres que imita o de um menino.

garzón soldado
É outro nome do peônia ou pássaro toyuyo.

gas
Estado da matéria que não tem forma ou volume próprio e coesão é tão fraco que se dispersa facilmente no ambiente
por sua baixa densidade. O termo foi criado por químico flamenco Joannes Baptista Van Helmont no século XVII, do
caos do latim ("espírito luz, sem limitação") que provém do grego x3C7; x3B1; x3BF; x3C2; ("vazio, primeval abismo
sem fim").

gas gases
Veja o gás, "gases" acabou.

gaslighting
É uma palavra em inglês que raramente é usada em espanhol, já que em nossa língua a expressão "luz do gás" tem
circulado por muitas décadas por abuso psicológico.

gasnapido
Deve ser um erro para o gaznápiro.

gasolerismo
É uma voz lunfarda, aparecendo na década de 1970. É um modo de vida onde os bens são consumidos, mas sempre
com o menor custo possível, mesmo que a qualidade seja evidentemente menor. Em muitos casos, é uma forma de
manter o status social quando você sofre uma deterioração econômica, mas também geralmente é um estilo de vida
daqueles que ainda podem pagar por um serviço melhor sempre escolher o mais barato; mas ele não se priva disso. A
origem está na palavra diesel, em sua concepção de carro movido a diesel que usa diesel como combustível, que é
mais barato que nafta, mas de outra forma o veículo parece o mesmo. É porque quando a renda não é mais suficiente
para manter o carro, a solução para não perder sua própria mobilidade é trocá-lo por um dieseler. [Nota: "nafta" ou
"gasoil" têm outros nomes fora da Argentina . ]

gastar el oro y el moro
Ver passar, o ouro e o moro. Teria que ver o contexto, porque então não tem muito sentido de recompensa,
pagamento ou resgate passar.

gastrosquisis
Malformação no feto que vísceras (geralmente o intestino) para fora através da parede abdominal por uma fenda.
Etimologicamente significa "ventral fissura" em grego. É mais comum em bebês de baixo peso e mães adolescentes ou
toxicodependentes.

gat
A cidade bíblica de Gath foi na planície de Tel Zalfit (Israel) e foi destruído no século VIII A.C..

gatear
_ 1 ° andar "como um gato", "de quatro" (que na verdade é nas mãos e joelhos), andar em si bebé antes de você
aprender a usar as pernas. 2º _ em lunfardo é prostituição; Ver gato. 3º _ anteriormente em lunfardo também estava a
dormir de dia para atividades noturnas.

gatear
_ 1 ° andar "como um gato", "de quatro" (que na verdade é nas mãos e joelhos), andar em si bebé antes de você
aprender a usar as pernas. 2º _ em lunfardo é prostituição; Ver gato. 3º _ anteriormente em lunfardo também estava a
dormir de dia para atividades noturnas.

gatienzo
Forma festiva de dizer " gato " , no sentido de uma prostituta. Junta-se a conclusão " _enzo " nomes e sobrenomes
comuns.

gatillar
Possivelmente uma versão festiva de " garpar ". É para pagar uma conta ou uma dívida. Ver: Gaspar. Ver: gato.

gato
Na gíria, tem vários significados, mas tudo vem da expressão " estimular a " Isso é " pagar " " pagamento com dinheiro
". Gato é uma prostituta - que tem de pagar -, embora originalmente foi sempre uma figura conhecida ( dançarina, atriz,
vedete ) que exerceu sua profissão de forma mais discreta. Também chamado de gato que trata de contas para outro,
como na prisão onde o guarda-costas de um pavilhão enviar seu gato para outros prisioneiros e os serviços de
proteção ou quaisquer outros benefícios pagos.

gato encerrado
Ele é dito ter preso gato quando uma situação parece suspeita, como se houvesse uma armadilha ou algo escondido.
Ao contrário da opinião geral, a sentença não foi cunhada por Schrödinger, mas tem alguns séculos de idade. Durante
a idade média era costume para os viajantes carregam seus pertences mais valiosos em alguns tassets ou em sacos
de pele escondendo entre suas roupas; ainda, os ladrões estavam atentos e quando descobriram que alguns usaram a
expressão gato escondido para designar a vítima que pensavam assalto. Pressupõe que o gato é porque estes sacos
eram feitos com as peles, macias, baratas e facilmente obteníveis. e tempo deslocado o oculto por bloqueados, quando
o uso da carteira é perdido na memória. Ver ter fechado gato, pelagatos.

gato moro

É outro dos nomes do pequeno leão, zonto, candingo. . .

gato por liebre
Ver " dar gato por lebre gato ".

gato tigre
É um dos nomes para o felino americano Leopardus wiedii.

gauchada
Na Argentina é uma ajuda, um favor que é feito sem esperar pela recompensa, só porque alguém precisa. A etimologia
mais popular é que vem da atitude solidária dos gaúchos pampeanos. Veja guachada.

gavion
Lunfardo é chulo, ou também o namorado lifestyler que abusa dos activos da noiva. Provavelmente tem sua origem no
português voz Gavião " " gavilan ( ).

gaviota patiamarilla
Um dos nomes do pássaro Larus michahellis , uma gaivota que está localizada no Mediterrâneo Europeu, de um metro
e meio de envergadura.

gavión
Em lunfardo ele é um, ou também o namorado vivo que abusa da propriedade da noiva. Provavelmente tem sua
origem na voz portuguesa gavião (" gavilán"). Também é encontrado como gabião.

gay
1st_ Forma reduzida, quase poética, de gayo. Veja a doutrina gaya, a ciência gaya. 2o_ Neste outro significado,
também viria do antigo Occitan, mas com uma enorme virada por vários séculos e línguas para o inglês americano,
onde Hollywood tornou popular como um eufemismo para "homossexual", apenas por ser alguém "alegre, engraçado".
Ver inglês/gay. 3o_ Além disso, pode ser um primeiro ou sobrenome.

gaya ciencia
1o_ Também a doutrina gaya, é a soma do conhecimento para criar poesia. É uma expressão medieval, formada por
gay (do occitan gai, "joy" ) e ciência (da cientia latina, "conjunto de conhecimento"). Veja também gay . 2nd_ "A
Ciência Gay" (Die Fryhliche Wissenschaft "The Joyful Science") é uma obra filosófica de Friedrich Nietzsche publicada
em 1882.

gárketing
Em Lunfardo ' garketing ' o marketing de voz Inglês ("marketing, marketing, marketing") junta garca. É qualquer técnica
de venda ou promoção, a fim de obter um ganho fácil, apelando a métodos enganosos, abusando da ingenuidade do
consumidor potencial, geralmente visando um produto que não pode atender a sugestão de publicidade, embora não
exija é ilegal, mas apenas inútil.

gediondo
1 ° _ má ortografia por jediondo, já incorporada em alguns países. 2º _ um dos nomes comuns da frangula (Frangula
alnus), um arbusto que cresce em solo úmido, na Europa e América do Norte,

gedoma
Se não for spam, pode ser algum personagem de videogame ou um erro por genoma, ou por redoma, ou. . .

gehema
Eu concordo que é um erro por Gehena, porque para a gema, o genoma ou o enema há muita diferença.

gehena
Gehena é o nome do lugar onde almas ímpios ou infiéis acabam depois da morte, é como o purgatório ou o inferno, um
conceito compartilhado por várias religiões monoteístas. Os judeus chamam-no em Hebraico 1490; 1497; 1492;
1504; 1493; 1501; (Gai Hinnom "Hainon Valley"), os muçulmanos 1580; 1607; 1606; 1605; (Yajnam Yahannam), e
os cristãos guardam o nome judaico, mencionado por Jesus no novo testamento. Vem do nome de um lugar real,
1490; 1497; 1488; 1489; 1503; 1492; 1504; 1501; (Gai Ben Hannam "vale do filho de Hinon") nos arredores de
Jerusalém.

gelidos
Erro para geada, gemidos, felids, gepids,

gemelas
Feminino plural de gêmeo.

gemelo
Irmão nascido de um parto mesmo. Hoje é usado coloquialmente para irmãos nascidos de um mesmo zigoto, e que,
portanto, são idênticos; Ao contrário dos gêmeos, que podem vir de zigotos diferentes e ainda têm o gênero diferente.
Mas ambas as palavras podem ser sinônimo de ciência. Vem do latim gemellus, eu ( guemelus, diminutivo para
geminatus " 34 duplicou, repetidas; 41.; Ver: gêmeo. Ver: triplet.

gemidores
Plural de gemidor .

