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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

generación y
Mais conhecidos como Millennials, eles são aqueles nascidos nos últimos 20 anos do século XX.

generación z
Também conhecido como ' Post Millennials ' ou ' Centennials ', eles são a geração nascida entre 1995 e 2010,
dependente da Internet, embora um pouco mais consciente de seus riscos, porque para eles não é uma novidade, mas
eles vivem seus alcances. O nome é uma continuação da geração e.

generales
Plural de geral (em vários de seus significados).

gengibre
Ver gengibre.

genialidades
Plural de gênio. Veja o gênio.

genio
1o _ caráter, maneira de trabalhar. 2nd_ superior capacidade intelectual. 3rd _ seja lendário, com poderes mágicos. .

genitales
Plural Genital .

genoflexo
genoflexo é escrito incorretamente e deve ser escrito como genuflexo, sendo o seu significado: Veja: genuflexo.

genuflexo
Derivado do latim, significa literalmente " 34 os joelhos flectidos. Que ele é acumular antes de alguém em submissão.

germano, na
Ver alemão ("Alemão" ), na .

germanoturca
Germanoturista feminino. Veja alemão, turco.

geroproctector
Erro por geroprotetor .

gerson
Gerson é um nome masculino de origem hebraica, como 1490; 1512; 1505; 1493; 1503; (grshom "imigrante, de
outro lugar") , que vem de 1490; 1512; 1513; ( grash "ejetar, banir" ). Hoje é usado pela influência religiosa, como é

mencionado no Antigo Testamento como filho de Moisés, de Levi (iniciador de gersonitas levíticos), e como membro da
família de Finees.

gesamtlänge
Não é espanhol, e em alemão seria "o comprimento total". Veja alemão/gesamtlänge .

gestapo
Chamava-se Gestapo (PR. guestapo) ao geheime StaatsPolizei ("polícia secreta do estado") do regime alemão entre
1933 e 1945. Foi uma organização criada para fins políticos fora da lei para perseguir adversários do governo e da
ideologia nazista.

gérmenes
Plural de germe.

ghosting
Em relacionamentos casuais ou informais, mas mantêm um contato, diz-se que alguém fantasmas quando para de se
comunicar uns com os outros, não responde suas mensagens ou ligações, geralmente depois de ter uma relação
sexual. O nome pode ser traduzido do inglês como "fantasiando, tornando-se um fantasma". Veja a maioria.

gif
1st_ 'GIF' é um tipo de arquivo de imagem compactado para usar especialmente na web. Sua extensão é * . gif e
permite que você salve algumas instruções para criar animações, aceita transparência e um máximo de 256 cores. O
nome "Graphics Interchange Format" foi desenvolvido pela CompuServe em 1987 e está livre desde 1998, embora seu
algoritmo de compressão LZW ainda pertença à UNISYS. 2nd_ 'GIF' é o código IATA para Winter Haven City Gilbert
Field Airport (Flórida, EUA).

gigante asiático
É um epíteto para nomear a China (país).

gigante giganta
Pode ser um erro de verbos gigantes/agiganta.

gigolos
Erro por gigolo plural.

gil
Gil (capitalizado) é um sobrenome de origem espanhola, mas como adjetivo é usado para qualificar alguém como
"incauto, burro" em alguns lugares "bêbado por amor". Vem do caló jily (jilí "ingênuo, bobo"). Veja salsa, idiota.

gilida
Gilida é o nome de uma aldeia no Estado de Odisha (Índia). Também pode ser um erro para gilda, gilada, . . .

gillete
Lâmina de barbear. É uma marca com o nome do fundador da empresa '' A empresa Gillette '' , King Camp Gillette.

gimelga
Taco ou côño para afirmar um boom em um barco à vela; é uma voz antiquada.

gineceo
Habitações de quarto na Grécia antiga que foram destinadas às mulheres; Mais tarde foi introduzido na arquitetura
romana. De lá, pegamos o nome em espanhol, que em latim é gineceu e provém do grego 947; 965; 957; 945; 953;
954; 949; 953; 959; 9> 40, gynaikeios, " 34 feminino; ) com o componente 947; 965; 957; 951; ( gyne, " 34
feminino; 41.;

gingivo
É um componente léxico latino para "goma" usado em medicina e odontologia. Vem de gingiva, ae com o mesmo
significado.

gipar
Erro por qualquer uma das muitas palavras; para citar alguns vamos dizer que o mencionado pelo Anonymous é
realmente cripar, e o confundido por Antonio Navarro García - Akila é guipar.

giradisco
A bandeja da plataforma giratória é um reprodutor de disco fonográfica. Veja a pickup.

glasial
Ver: glacial

gliptomanía
Obsessão ou predileção por pedras facetadas ou trabalhadas, também, pelas esculturas de pedras preciosas. Vem do
grego 947; 955; 965; 9< 964; 959; 9> ( glyptos, " 34 pedra gravura; ) e 956; 945; 957; 953; 945; ( mania,
loucura " " 41.;

glostora
Era uma marca registrada de um fixador de cabelo, que jovens homens usavam desde a década de 1940. Foi
produzido na Argentina pela companhia argentina Sydney Ross S. Para. e é lembrado por um microprograma de rádio
chamado "El Glostora Tango Club" que patrocinou o fabricante e ofereceu concertos de tango ao vivo de alta
qualidade.

glucogenesis
Erro da glicogênese.

glucogenolisis
Erro de glicogenólise.

glúteos o nalgas
Veja nádegas, nádegas, ambos em singular.

gnomon

947 grego; 957; 969; 956; 969; 957; gnômon, 34, ( agulha, guia " ) É o estilo ou a haste vertical usando relógios de
sol no centro do quadrante para projetar sua sombra, que move-se para passar as horas.

gnosico
Ver gnosico; Gnóstico.

gnósico
Gnose ou conhecimento; 947 grego; 957; 969; 963; 953; 9> com a mesma pronúncia e significado. Embora de
origem philosophicl, Gnose está associada um estado espiritual que experimentaram seitas cristãs primitivas
conhecidas como gnósticos. Hoje, o Conselho neognosticismo de newages para espíritas.

gobernada
1st_ Fêmea do adjetivo governado . 2o_ forma feminina do participle da regra do verbo.

gobierno de mujeres
Veja governo, mulher, ginecologia, matriarca.

godo
Povo germânico Oriental que se espalhou por toda a Europa. Como esses bárbaros também foram encontrados na
Península Ibérica, o adjetivo ' godo ' foi usado de forma depreciativa para nomear os espanhóis.

godzilla
Personagem de uma série de filmes criados no Japão do pós-guerra. Era um réptil contaminado por radiação nuclear
que transformou-o em um animal gigante. Seu nome original é Gojira ( 12468; 12472; 12521; 34, ballena-gorila "
41.;

gola
Garganta, pescoço. Também é algo que abrange, por metonímia. No sentido figurativo, voz.

golden rain
Nome em inglês para o chuveiro de ouro " ". Veja: Chuva dourada.

goleros
Plural de golero.

golfito
1o_ Diminutivo do Golfo (em qualquer um de seus significados). 2nd_ Golf Diminutive . Outro nome do minigolfe.

golpe psicológico
Neste caso, "golpe" refere-se mais ao efeito. É um fato que psicologicamente choques e altera e pode causar trauma
pessoal ou social.

golpe psíquico

Deve ser um golpe psicológico, a menos que você consultar para algum superpoder para um jogo ou um personagem
de desenho animado.

gomas
Assim, no plural, ele é contado no Caribe anglófono, ( Colômbia, Venezuela. . . ) sapatos ou calçados esportivos.

gomia
Na variante lunfardo é o vesre " " de amigo.

gomosis
Doença causada por fungos como Phytophthora citroftthora em árvores frutíferas.

gongorino
Em relação a Luis de Góngora y Argote, ou o seu trabalho.

gonica
Não é o 10060 feminino; gonico porque não existe em espanhol, mas pode ser um erro para a fêmea agonic, cônica,
tónico, Bonico, Ionic, phonic, Sonic, gótico,

gorbicio o jinebro
Veja gorbicio, jinebro, sabão, e já que estamos, 100<jabinera 128521; .

gorgeo
Erro do Twitter.

gorila
Primaz da família hominidae, que vive na África.

gorila
Na Argentina é chamado Gorilla " " antiperonist ninguém. A origem do termo foi um rádio esboçar que parodiava o filme
Mogambo e antes de qualquer ruído na selva eles anunciados " devem ser gorilas, eles devem ser 34. A frase
tornou-se popular e as pessoas repetiu desde que apareceu uma situação surpreendê-los. Quando havia rumores de
que um grupo de soldados tentou derrubar o Presidente Perón em 1955, a resposta popular foi " eles devem ser 34
gorilas; e o apelido acabou sendo aceito também pelos líderes do golpe.

gorra
Em lunfardo é uma autoridade policial ou militar, por metanfetamina com o boné uniforme. Por extensão é qualquer um
que tenha ou seja criado com autoridade sobre os outros. Veja também segurar a tampa, estar na tampa.

gorrón
1st_ Pedra, pedras, pedregulhos. 2nd_ palavra antiga para. 3rd_ Chicharrón . 4th_ Ladrão. 5th_ Tipo de tampa de
abas largas anteriormente usada por soldados e depois estudantes que não carregavam rosca ou bonette. 6th_ Lifer,
que come de graça nas costelas dos outros. A tradição diz que desde o século XVII estudantes espanhóis que
frequentavam universidades distantes e vestidos de capa e nougat se aproveitavam de comer esgueirar-se em festas e

batizados, sem falar, mas cumprimentando a todos levantando o boné, como se fossem conhecidos; de seu apelido
capigorrón veio a expressão "comer de um canalha". Veja gorrero, escória, clubman.

gossiping
Consulte https: / / www. significado. org/inglês/fofocando. htm

goticulas
Eu acho que é um erro pelo plural da gota, embora na verdade seja sempre usado gotículas. Veja microdrops, neblina.

gotícula
Gotícula singular 128521; .

gotículas
Versão dos microdroplets mais usados, pequenas gotículas dispersas no ar. Do latim gutta , ae ("drop" ) o sufixo
diminutivo -culus ou -culum .

gótico
Em relação aos godos, também a um estilo artístico Europeu pós-românico e pré-renascentista. Hoje é o nome de uma
tribo urbana, com uma subcultura associada com o escuro, o gênero de horror, a cor preta e as características da arte
medieval.

gracia
1st_ Hermosura em geral, qualidades que são agradáveis; às vezes também risível. 2nd_ favor ou presente livre. 3rd_
nome baptismo, em seguida, o oficial lyregistered .

gracias
1st_ plural de graça . 2o_ deusas clássicas que governam beleza, alegria e fertilidade. Em Roma, eles eram
conhecidos como Gratiae ("Obrigado") e na Grécia como 935; 945; 961; 953; 964; 949; 9> ( "Calrites" ) . Veja
cactos. 3rd_ expressão de agradecimento, de reconhecimento por uma recepção recebida . Em latin gratia ("graça,
honra que se rende a outra" ) deu origem à expressão gratias agere ("dar graças") que foi usado apenas como um
agradecimento, e acabou também como plural em espanhol.

grado
Unidade de medida para vários sistemas. É assim porque vem do latim gradus (Pisa, Pisa) que facilita a sua utilização
em qualquer escala, mesmo que implicam níveis onde não pode ser medido fisicamente.

grados
Plural de grau.

graduales
Plural de gradual.

grafitear

É fazer grafite (também grafite). Veja o grafiteiro.

grafología
Estudo da pessoa e seu comportamento através de sua escrita. Do grego 947; 961; 945; 966; 949; 953; 957; (
grafina "write" ) 955; 959; 947; 953; 945; ( lodge "conhecimento" ) .

grafoscopía
Exame e análise de escritos, em princípio com uma lupa chamada "grafoscópio". É uma disciplina forense, que é
responsável por verificar a autenticidade de uma assinatura ou texto escrito à mão. Do grego 947; 961; 945; 966;
949; 953; 957; ( grafina "write" ) 963; 954; 959; 9< 959; 9> ( scopós "observe" ) .

gral
Veja gral . ( abreviação para "geral" ) . Para algum outro erro ver grande, graal, oral, . . .

grama gruesa
Ver a grama, de espessura.

gran gusto
Eles sugerem que como se fosse um sinônimo de "gostos", que eu não anexar porque eles só usou como spam. Veja
ótimo, gosto.

gran manzana
"The Big Apple" é o nome pelo qual Nova York (EUA) é popularmente conhecida. Em princípio, parece ser um apelido
cunhado pelo relator e jornalista equestre John J. Fitz Gerald nos anos 20. A explicação (que pessoalmente soa mais
como uma desculpa) é que você ouviu dizer a um jóquei que viu Nova York e seu autódromo como o destino que busca
cada piloto de cavalos, como "a maçã que todos os cavalos perseguem". Considerando que essa anedota localista se
encaixa com o uso promocional feito pela cidade do slogan "Big Apple", quase prefiro acreditar que a Big Apple é na
verdade uma tradução ruim do conceito espanhol de "maçã principal", o centro político, econômico, religioso de uma
comunidade : seu principal bloco de construção, que se encaixa perfeitamente na importância da antiga capital do país.
Veja a maçã (bloco urbano) .

gran número
Depende do contexto, pode ser uma caixa de areia, uma infinidade, um bom show. . .

grandesito
Grande erro. Veja grande.

granulocito
Outro nome para leucócito (célula sanguínea).

granulocitos
Plural de granulocito.

grapa

Aguardente feita com casca de uva fermentada.

grasa
Do latim medieval grossus ( "grosso, gordo"), que vem de crasso, um . 1st_ Fêmea Gorda. 2nd_ Sebo de origem
animal e vegetal. É uma combinação de glicerinas com ácidos graxos. 3rd_ Lubrificante gorduroso que pode ser
orgânico, mineral ou sintético. 4th_ Em Lunfardo você é dito 'gordo' para algo ou alguém comum, mersa, sem classe.
Talvez esteja associado aos alimentos: aquele que pinga gordura é suposto ser de baixa qualidade, e aquele que a
consome não é exatamente um gourmet, nem mesmo um guru.

gratificaciones
Plural de gratificação.

gratuito a gratuidad
Ver livre, livre, livre.

gráfica de pastel
Gráfico de bolo ou torta é basicamente um círculo ( pode ser inclinado em perspectiva ou até mesmo simular um 3D )
dividido em partes para rádios. Cada torta representa uma parte proporcional de um todo e a quantidade em cada um
depende do ângulo de encontrar os rádios que limitá-lo.

grá´ci
Que?.

grecoortodoxo
Ela não existe como uma palavra, e se for incorporada, seria apropriado simplificar o duplo 'o'. Se você se refere à
Igreja Católica Apostólica Ortodoxa da Grécia, você pode usar "grego ortodoxo", ou tomar a regra para escrever em
gentios e escrever "Grego-Ortodoxo"; mas a melhor coisa é "Ortodoxo Grego".

green washing
Não é espanhol, mas também não é inglês, pois eles têm um adjetivo greenwashing para o que em nossa língua
começou a ser chamado de "ecowashing".

greenwashing
É inglês, é formado por lavagem verde ("verde, ecológica" ) ("lavagem, branqueamento" em um sentido econômico ou
de imagem). Em espanhol já existe eco-branco ou ecowashing para os mesmos casos.

grela
1 º _ em Lunfardo é do sexo feminino; A etimologia pode estar relacionada à Griseta, ou talvez com grilo ou grilo (em
seu significado de "grilhão", esposa). 2º _ também em Lunfardo é a sujeira, possivelmente uma deformação de seu
vesre ' Gremu ', um disimilación de argila, ou que por um preconceito macho está associado com o anterior, como se a
mulher estava sempre suja (traidor) e no final do Tango da vida sempre nós de Estou no rumo.

grencha
Dissimilação de crencha.

grey
Grupo reunido sob a orientação de alguém, geralmente na esfera religiosa. Vem do latim grex , gregis ( "rebanho").

grey hat
É inglês, e literalmente se traduz como "chapéu cinza". Na verdade, é uma categoria de hacker com um nome criado a
partir do chapéu preto já existente ("chapéu preto") e chapéu branco ("chapéu branco"), que enquanto entra nas redes
e bancos de dados de outras pessoas para encontrar vulnerabilidades, tem como objetivo provar que eles são
inseguros apenas para oferecer seus serviços profissionais, que está em uma área cinzenta entre ajuda e extorsão.
Ver banco de dados, cyberestafador .

greys
Como eu não acho que eles estão perguntando sobre a cor em inglês, ou dolores de alguns nomes, eu acho que é um
erro pelo plural de cinza, que é 'bandos'.

grieta
1st_ crack em uma grande superfície como uma montanha ou um terreno, separados o suficiente para ver o interior.
Vem da crepita Latina ("Crunch, crack"). 2o _ em um sentido figurativo é uma divisão no que deve ser um grupo
homogêneo e que ocorre por ruptura, por um fato que é considerado violento ou doloroso.

grifo
Em princípio dizer aquela torneira é uma mistura de animal fabulosa de águia, leão e serpente. A história de como
acabou se transformando em uma válvula para que a água começa no renascimento, quando murados castelos foram
mudados por residências pródigas e apareceram enormes catedrais em toda grande cidade europeia. O problema com
telhados lisos foi a queda de água, que normalmente é resolvida com um buraco na acusação da parede que pingos de
chuva na parede externa e causaram uma mancha nojenta. Para evitar isso, os arquitetos começaram a colocar uns
tubos salientes de um metro da parede, e então a água já caiu longe das paredes. Para a decoração, aqueles tubos
era em forma de pescoço e cabeça torneiras com a boca aberta saiu o líquido, e quando as torneiras do agregado
familiar associadas com eles é com estas formas de drenagem pela maneira em que caiu o jato de água.

grileiro grileira
Não é espanhol, mas português brasileiro, e grileiro ( "posseiro com papéis truchos") não é usado em nossa língua.

grillé aux pommes
Nome francês para maçãs assadas usado nos restaurantes para cobrar mais caro.

grilo
No lunfardo é "bolso". Vem do grigio italiano ( griyio "cinza") , influenciado, pela semelhança, pela palavra "críquete". A
mofonia é dada pelo "berrettino", um gorro cinza usado pelos prisioneiros para esconder seus pertences, como se fosse
um bolso.

gringa
Feminino de gringo.

gringo
Em princípio dizer aquele gringo é usado como forma depreciativa de chamar no estrangeiro, que não é entendido
quando fala e é geralmente latim uso (no sentido lato da palavra) pessoas de origens do Norte. Existem várias versões

sobre sua etimologia; Mas o menos credível é o verde vai para casa, não só porque a frase não foi usada no século de
mid-19th, mas porque o povo mexicano não falar inglês, mas se você ouviu, e há alguma documentação sobre uma
melodia cantando nos soldados e qu e ele disse verde crescer arbustos, cujas primeiras sílabas bastante mal
compreendido por aqueles que falavam espanhol acabado no gringo a palavra. O termo usado antes, em Espanha,
onde falando em gringo já era uma forma vulgar de dizer a palavra em grego (por ser distante e incompreensível para o
idioma espanhol); chamar o gringo um estranho ou alien lá é uma passagem curta.

gripe aviar
Influenza semelhante a uma ave que pode ser transmitida aos humanos pelo vírus H5N1.

gritar a los cuatro vientos
Veja os quatro ventos gritarem.

grito
1o_ Som emitido muito alto e veementemente, pode ser articulado ou não. 2o_ Pelo exposto, reivindicação ou
expressão comunidade e generalizada . 3o_ forma indicativa singular em primeira pessoa para verbo gritar . Veja
verbos/gritos.

grito de guerra
Também chamado de grito de armas, é um slogan ou frase representativa com coragem de Harangue, para unir um
grupo na luta. Há um exemplo na definição de café.

grocera
Pode ser um erro da rude, procero ou procero feminino, também por groselha,

groncho
Pode ser um apharesis da gíria "negroncho" (forma depreciativa da Alcunha 'preto') ou, mais provavelmente, forma
depreciativa de "grone" (vesre para "preto"). Na Argentina, "preto" não necessariamente se refere a uma cor de pele ou
raça, ainda hoje é ofensivo já que é muito comum para ser usado como um apelido. Muitas vezes é distorcer a palavra
para alterar seu significado e "groncho" é uma pessoa comum, de pouca educação, mas que não exibir seu status. Ver:
Grone.

grone
Vesre preto.

grupete
Forma depreciativa de grupo ( "agrupamento, conjunto de coisas ou pessoas").

grupo
Lunfardo é " mentir " embora originalmente era um golpe com a ajuda de um '' grupo '' um companheiro da turma.

grupo de estudiantes de diferentes escuelas
Ver grupo, escola diferente, estudante.

gsma
A GSMA representa a GSM Association, que regula e gerencia questões relacionadas a essa tecnologia de
comunicação móvel.

guachada
Atitude de um Gaucho, uma má pessoa. Ver huacho.

guacharata
Sinônimo de 'cuichi' (embora eu acho que é "guacharaca" ).

guacho
Variante de huacho, que é órfão de " " É a história de uma pessoa pobre, " tem que ser assim porque não tinha
nenhuma mãe ". Ver: Huacho.

guacho-a
Veja guacho, um .

guagipal
Um dos nomes comuns dos crocodilus Caiman.

guagipal babilla
Veja guagipal, quagipal, queixo, lodo.

guaje jícaro
guaje e jícaro são colocados como sinônimos mal formatados em cutuco, além de várias entradas que são quase
copiadas, em vez de escrever uma e colocar links 128530; . Ver bule , crescentia (este tem ligações piores).

guala también es sinónimo de arquero
Supõe-se que há um dicionário de sinônimos que nos salva lendo consultas como esta. Há também a definição de
Guala, mas "até à data" não tem a atualização sobre arqueiros.

gualdrapudo
Deve ser de uso coloquial, para algo relacionado ao gualdrapa.

gualicho
Entre os Mapuche e Tehuelche há uma entidade maligna conhecida como Walichu, este nome é associado com feitiços
ou magia que geralmente é usada para atrair a pessoa amada.

gualí
1st_ cerimônia fúnebre realizada por um pequeno falecido (menor de 7 anos) entre afrodescendentes do Equador e da
Colômbia. 2o_ o Pantanal de Gualí é uma reserva natural no departamento de Cundinamarca (Colômbia). Ainda não
conheci o Pantanal de Guali. 1st_ cerimônia fúnebre realizada por um pequeno falecido (menor de 7 anos) entre
afrodescendentes do Equador e da Colômbia. 2o_ o Pantanal de Gualí é uma reserva natural no departamento de
Cundinamarca (Colômbia).

gualtrapa
Má pronúncia de gualdrapa, mas só é usado em seu significado irônico de "retalho de pano sujo e desalinhado", que
pode ser estendido a qualquer coisa sem saída. Obviamente, tem influência 'trapo'.

guambra
Rapaz, jovem. É usado no Equador e vem de Quechua huambra, com o mesmo significado.

guampa
Voz de origem quechua para o chifre, chifre de um animal de carne.

guampudo
Com chifres, geralmente indicado em sentido figurativo para pessoas que sofrem de uma infidelidade. Ver: corno. Ver:
Guampa.

guanbra
Veja guambra.

guaperrima
Ele não existe em espanhol, embora eu suponho que o spawn vem. Pela régua para a criação dos superlativos Veja
errimo.

guapérrrima
É um burro morfológico, que só vai como um exagero por meio de uma piada. Seria "bonito" (feminino de bonito) com o
sufixo _ érrimo em preparação para fazer um superlativo e um "r" triplicou para reforçar a idéia.

guapinol algarrobilla
Veja guapinol, alfarroba, curbaril .

guapísima
Linda feminina.

guapísimo
Superlativo de bonito (especialmente em seu senso de atratividade).

guaranda
Guaranda é o nome de um cantão e sua capital na província de Bolívar (Equador).

guarida fiscal
É o que antes era conhecido com a ironia do "paraíso fiscal", mas alguns funcionários que arrecadam impostos não têm
senso de humor.

guasamandrapa
É uma versão de huasamandrapa.

guasamandrapa chuto
Outra coleção parcial de sinônimos separados por um espaço duplo. Ver guasamandrapa, chuto .

guasca
Vem o quechua " hipnos " É uma tira de couro, como chicote ou chicote curto. Como era tradicional para torná-los de
Bull galo também nomeia " pênis " e mais tarde para o " sémen " é o significado que hoje é mantido na língua do Río de
la Plata.

guata
1 _ barriga, barriga, barriga; a wata Quechua. 2º _ tecido de algodão grosso para preenchimento ou tecidos colchas;
Ouate francês. 3º _ nome comum de várias plantas, talvez o mais conhecidas é "Baker" ou "Dandelion".

guatepajarito
Nome comum do parasita arbusto phthirusa pyrifolia, originalmente da América. É a União de pajarito, pastas (ouates)
desde que os pássaros comem as frutas e dispersarem as sementes em suas fezes.

guayar o guayando
Ver guayar (infinitivo), guayando ( gerundio ) .

guáimaro
Outro nome de árvore, olhos pequenos.

guebon
Pode ser intuição incorretamente.

guerra comercial
Ver guerra ("confronto" ), comercial ("comércio").

guerra electronica
Ver Guerra, Guerra Eletrônica, Eletrônica, Guerra Eletrônica.

guerras
Plural de guerra.

guetización
É um processo (intencionalmente organizado, ou não) para transformar um núcleo urbano em um gueto.

guevon
Deve ser um erro para Guevon.

guia prinsipal
Dois em dois. 100 por cento de desventura. Consulte o guia, principal.

guiños
Plural de Wink.

guiños
Plural de Wink.

guiones largos
Plural de traço. Veja, travessão.

guisos
Ensopado plural .

guisólo
Ver guisado

guita
Lunfardo é dinheiro. Vem o Caló, com o mesmo significado, o que poderia tomá-lo do godo '' wita '' ( fita de " " 41.;

guitarra
Músico de instrumento de corda para pressionar ou rasgar com uma escolha manual. Lunfardo é um festivo dizer guita.

gulabere
Árvore da América Central, México e Caribe, cujo nome científico é cordia dentata.

gurami
Peixes asiáticos da família Osphronemidae. Veja também guarmi .

guri
Guri é uma deformação do guarani ngiri " " que significa criança ou menino. Usado no norte da Argentina, sul do Brasil,
Paraguai e Uruguai com o mesmo significado.

gurises
Plural de guri.

gurí
Deformação do guarani "ngiri" que significa criança ou menino. Usado no norte da Argentina, sul do Brasil, Paraguai e
Uruguai com o mesmo significado.

gurmanes
Plural de gurman . Veja também gourmand .

gurmán

Versão em espanhol do gourmand francês (gurman "gloton" ) . Ele é alguém que gosta de boa comida, mas não
necessariamente tem conhecimento da gastronomia como um gourmet.

gusl haiz
É um banho ritual que as mulheres muçulmanas devem fazer depois de sua menstruação. Do árabe 1575; 1604;
1594; 1587; 1604; ( Al-Gousl "lavagem" ) e 1575; 1604; 1581; 17( 1590; ( Al-Haiz "menstruação").

gusl mayyet
É um ritual mortuário praticado por muçulmanos que consiste na lavagem do corpo de um falecido diante dos exequios,
a fim de purificá-lo para que possa chegar ao paraíso. Consiste em três banhos, o primeiro com uma mistura de água e
cedro ou folhas de lótus, o segundo com água camphorada e o último apenas com água. Gusl Haiz ou Gusl Yinabat
podem ser omitidos com antecedência. Obviamente o nome é de origem árabe, como 1594; 1587; 1604; 1605; 17(
1578; , formado por 1575; 1604; 1594; 1587; 1604; ( Al-Gousl "lavagem" ) e 1575; 1604; 1605; 17( 1578; (
Al-Mayyit "o falecido").

gusl yinabat
É um banho ritual que os machos muçulmanos devem fazer depois de ejacular sêmen. Do árabe 1575; 1604; 1594;
1587; 1604; ( Al-Gousl "lavagem" ) e 1575; 1604; 1580; 1606; 1575; 1576; 1577; ( Al-Yanabat "impureza" ) .

gustadas
1o_ plural feminino do adjetivo gostou. 2o_ forma feminina plural do participle do verbo gustar .

gustazos
Plural do gustazo aumentador .

guzpatatero
Uma palavra antiga e disused da gíria sevilhana do século XVI. Aponta um ladrão boquetero, que faz ou apreende um
furo (Guzpátaro) para entrar para cometer sua ofensa.

güallo
Claro que para o espanhol isso não pode existir. Veja galo, guayo .

güebo
É um erro de ovo ou ovo.

güevo
Versão vulgarizada do ovo.

güevos
Plural de geevo .

güevón
Forma vulgarizada de ovo. Veja o ovo (no sentido do testículo).

güichichi
É um dos nomes do pato pichiche.

güicho
Outra ortografia para huicho.

güipa niño
Eles são colocados como sinônimo de guámbito. Veja gyipa, criança.

gyosa
Outra versão para gyoza (especialidade culinária japonesa).

gyoza
Comida japonesa com vários recheios, que seriam entre as empanaditas e os torteleti; eles são primeiro fritos de um
lado e, em seguida, terminou de vapor. Há versões chinesas (jiaozi) e coreanas (mandu). A palavra 124> 12519;
12454; 12470; (piscadela) tem origem mandarim chinesa, onde é associado com o "chifre" pela forma da empanada.

habedes
Forma arcaica (bastante literária) da segunda (como 'você' ) plural pessoa do modo indicativo atual para o verbo ser;
como um verbo imperativo/habed usado como verbos/ha que você tem .

haber moros en la costa
A origem da expressão encontra-se em uma praia do Mediterrâneo espanhol durante a idade média, onde uma série de
torres de vigia foi criada para monitorar a chegada dos árabes pirata navios da costa. Visto no horizonte os barcos de
Mouros o vigia gritou " há mouros na costa! " e acenderam fogueiras que, juntamente com o sino, advertiu populações
vizinhas para enfrentar os invasores. Última vez que a frase levou o significado do aviso para cuidar de alguém próximo
e indiscreto, ou algum superior que se escondem.

haber perdido la cabeza
Forma conjugada de perder a cabeça.

habilidosa
Feminino habilidoso.

habitaban
Segundo (como "você") e terceiro (como "eles/eles") pessoas no plural do modo indicativo imperfeito para o verbo
Habir.

hablando de eso
Veja a conversa.

habrá quien de pero no quien ruegue
É um erro para "haverá qualquer um que dá, mas não quem implora."

habrá quien dé pero no quien ruegue
É uma lição para aqueles que rejeitam ou desprezam a ajuda da primeira vez, pois podem oferecê-la a você, mas não
implorar que você aceite.

hace del cuerpo
Pode ser fazer com o corpo?

hacer berrinche
Veja, acesso de raiva.

hacer biógrafo
Variante de "fazer teatro" um pouco mais exagerada, levando para biógrafo seu velho significado de "cinema"; talvez a
diferença estivesse no cinema mudo, onde na ausência de palavras os atores tinham que gesticular mais
exageradamente do que no teatro para representar uma situação. Vale esclarecer que o termo "faça biógrafo" não é
usado há décadas. Veja spam.

hacer boleta
Entre muitos, é feito um tráfego uma violação ao motorista da polícia. Ver ser cédula, boletear, cédula.

hacer coraje
É uma expressão usada na América, e dependendo da latitude tem significados diferentes. Ao norte (México, as
Caraíbas) é começ irritado, quando ao sul (Argentina, Uruguai) é recolher o valor.

hacer de cuerpo
Eufemismo para defecação, corpo ir, fazer o segundo. Merda, disse.

hacer de extra
Parece-me referir-me a uma performance, que pode ser entendida por um dos significados extras.

hacer del 2
Vejo você fazer a segunda coisa.

hacer del dos
Variante de fazer o segundo. É mencionado em mijo, embora não como sinônimo. Veja também fazer os dois.

hacer desorden
Veja, bagunça.

hacer dudar
Veja fazer, dúvida.

hacer la larga
É uma expressão chilena para defecar. Também pode ser um erro pela expressão "long make it" ("prolongar

desnecessariamente uma situação") ; ver também "esticar a goma".

hacer lo primero
É uma maneira de dizer de urinar. Ver fazer o segundo.

hacer lo segundo
Para evitar a tomada de posse da consulta médica (especialmente com o pediatra) costuma-se dizer em vez de ter um
movimento de bowel. Veja a primeira coisa a fazer.

hacer mierda
Ruína, quebra, machuca. É uma maneira de dizer isso. Veja merda, merda, faça bola, faça concha, faça peitos, faça
pau.

hacer mucho frío
Cuidado, muito, frio.

hacer pipí
Algo infantil maneira de chamar a urina de expelir. Veja xixi, piyar, urinar, fazer a primeira coisa, fazer xixi.

hacer pis
Veja fazer, fazer xixi, fazer a primeira coisa, fazer xixi, urinar.

hacer sagrado
Ver fazer, sagrado, sagrado a fazer. Um erro, veja também sangramento.

hacer teatro
Fingir ou mentir quando uma situação ou anedota é contada, quando um humor é expresso. É por causa da atuação,
como se alguém estivesse desempenhando um papel e sua atitude não é real. Veja teatro, envie o papel, spam.

hacer un caño
Veja também o bico.

hacer un faenon
Pode ser fazer um grande trabalho? Por isso ou você perderá o sotaque? Ver o abate.

hacer un voto
Ver Fazer , Votar (Promessa ).

hacerle la cama
Preparar uma situação para " dormir 34, " mentir " " mentir " alguém... Figurativamente, é montar uma decepção de uma
pessoa para que eles caem em uma armadilha.

haceros
Forma pronominal do verbo sim.

hacerse el longi
Se o tolo. Para a etimologia, consulte Longi.

hacerse el sota
Em Lunfardo é tornar-se distraído, para ser enganado ou incompreendido em alguma matéria. Uma curiosa etimologia
atribui a frase a uma paronomásia de ' tornar-se Sueco ' (que não compreende o espanhol), mas na realidade é um
gallicismo de SOT ("tolo") com a influência fonética de Sota (palavra muito usada nos jogos de cartas).

hacerse encima
Entende-se que é "ser feito (cocô ou xixi) em cima (de si mesmo). Ou porque é um bebê que ainda não vai ao
banheiro, ou porque é um adulto, mas eu não chegar ao copo a tempo.

hacerse responsable
Veja, responsável.

hacerse un levante
A palavra "elevador" é usada como um sinônimo para "conquista amorosa". "Carona" é "conquistar alguém",
geralmente de forma casual.

hackear
É intervir ou modificar um mecanismo ou sistema para lhe dar um uso diferente para o qual foi destinado. A versão
mais conhecida é a do "hacker de computador", que se dedica a "estudar e alterar programas", e muitas vezes "entrar
em redes violando todos os sistemas de segurança" para testá-los e também testar sua própria capacidade. O verbo
'hack' (pr . jakear ) é um anglilicismo tirado do hack ("crumble") , de origem germânica que chegou ao inglês antigo
como haccian ("cortado em pequenos pedaços irregulares") . Veja o cheque .

hackeo
1st_ 'Hacking' (pr). jakeo) é um espanglish para o "ato de usar um meio ou objeto de forma otimizada ou diferente de
como ele foi projetado". Você geralmente deve saber profundamente o objeto para hackear, e quem o faz é conhecido
como hacker. Veja cracker, lifehacker. 2nd_ Primeira pessoa em singular para o atual modo indicativo do verbo
hackear ( é um anglilicismo ). Veja verbos/hacking, verifique .

hacker
Uma pessoa que conhece os mecanismos de um sistema e usá-los criativamente tendo capacidades ao extremo, até
mesmo para o que não se destinava. Esta palavra é amplamente utilizada na ciência da computação para nomear
técnicos que encontrar uma maneira de superar os obstáculos do projeto, segurança, normas. . . Não deve para ser
confundido com cracker, que é um hacker dedicado a destruir sistemas frequentemente para ganho pessoal e na
maioria dos casos é um criminoso.

hacking
Não é espanhol, onde o hacking espanglish já é usado. Veja inglês/hacking .

hacking etico
Não sei sobre consulta, mas sim sobre o erro de ortografia. Ver hacker, hacking, ética, ética, hacking ético.

hacking ético
Você terá que saber o contexto da frase. Em princípio a pirataria ou pirataria é ou não ético de acordo com sua
intenção, como qualquer atividade. Embora não haja um hacker ético (ou pelo menos assim propõe Eric Raymond),
que tem mais a ver com atitude do que com o fato. Não deve para ser confundido com o rachamento, que por definição
é um crime e uma ética criminosa é mais discutível.

hado
Fada do sexo masculino. Neste caso, a palavra original era uma fêmea.

hadragas
É uma voz antiga, que evoluiu para baldragas, e foi usada como "solta, tagarela, algo ou alguém não confiável".

hadro
' Hadro_ ' é um prefixo grego, de 945; 948; 961; 959; 9> ("denso, forte" adros). Veja Hadron.

hagamonos pasito
Consulte Let ' s do (do), Step.

hagiografias
Erro por plural de hagiografia.

haiito o haito
Veja aí, halito, Haiti, . . .

haití
Repiblik d'Ayiti é um país caribenho localizado na parte ocidental da ilha Hispaniola. Pertence às antilhas francesas, e
suas línguas oficiais são crioulos franceses e haitianos ( kreyel ou créole). O nome é de origem tarawak e significa
"terra montanhosa".

halar
É outra ortografia puxada, que é entendida como "puxando para um", também "aspiração, chupando, consumindo,
inalando, arrastando".

hallooe
Claranente é outra palavra com erros ortográficos, e se é do espanhol e eu tenho que adivinhar eu magra para ' hallole '
(Find).

halodio
É provavelmente um erro haloide ou alodium.

halvah
Outra versão para Helva.

hambruno
O adjetivo da fome de substantivo criado (que não tem nenhum macho).

hammurabi
Rei da Babilônia (século XVIII A. C. Isso governou toda a Mesopotâmia da Ásia. A lenda diz que ele recebeu do Deus
da justiça Marduk um conjunto de leis conhecidas como o código Hammurabi, que é o mais antigo encontrado até
agora, com conceitos avançados, como a presunção de inocência, a responsabilidade profissional ou os direitos das
mulheres R.

hampa
Às definições dadas eu acrescento que 'hampa' em grafoscopia e grafologia é a parte de uma letra manuscrita que se
projeta verticalmente para cima. Vem do hampe francês ("lança").

hangarar
Embora em espanhol quase não seja usado, seria um verbo para "salvar o avião no hangar", que pode ser estendido
para combustível, peças de reposição, qualquer material necessário para o navio ou pilotos.

hansa
Também conhecido como a Liga Hanseática, era uma federação de alemão, holandês, polonês, Sueco e russo cidades
com fins comerciais e na defensiva. Em alemão significa Guild " " Ver: Lufthansa. Veja: http: / / www. significado.
org/Hanseática. htm

hanuca
Não é realmente espanhol, nem se torna hanukkah que é uma transliteração bastante comum, mesmo que não seja
espanhol também. Veja janucá .

hañia maria
Se não é um spaam mal escrito de uma empresa porto-riquenha, é um erro dos nomes Hannia e Maria.

happycracia
Certamente é spam para um livro que tem como estamos perto de acabar totalmente no universo huxleyano. O nome é
um neologismo infeliz, mas consideram-no ser apenas uma zombaria à indústria de lavagem cerebral para fazer
pró-idiotas úteis com parabéns pré-fabricadas e as filosofias de auto-ajuda e tendenciosa, que inventa esse tipo de
palavras dirigidas a pessoas mais ignorantes do que os promotores do mesmos.

hasídica
Outra ortografia para a fêmea um jason.

hasnos
Erro pelo plural de burro, ou por 'haznos' (verbos pronomiais/feixe).

hasta las bolas
Frase de sujo e coloquial que significa " muito completa " " cansado, 34, " 34 saturado;

hasta las tantas
Ele é usado como "até qualquer quantidade", tanto ou muito alto, geralmente omitindo o objeto.

hasta las tetas
Frase de guetos e coloquial, que é equivalente a " até a bola " Quando tem que dar a uma mulher. Veja:
http://www.significadode.org/hasta a bolas.htm

hastiada
1st_ Fêmea do adjetivo adenitivo . 2o_ forma feminina do particípio do verbo hastiar .

hay gato encerrado
Ver gato fechado.

hay quien dé, pero no quien ruegue
Versão de lá será quem dá, mas não quem implora, com alguma falha na concordância dos verbos.

haya o halla
Ver os verbos/faia, faia, verbos/encontrar, encontrar .

haya paz
Vê lá, paz.

haz
Rebanho, conjunto de varas, ramos, tubulações.

healer
Não é espanhol. Veja inglês/Healer.

heavy metal
Nome de um gênero musical, mais provavelmente extraído da estrofe "Heavy metal Thunder" ("Trovão de heavy metal")
na canção ' Born to Be Wild ', de Steppenwolf, que foi trilha sonora do filme ' Easy Rider ' (Dennis Hopper, 1969).

hebiatría
Estudo sobre a pubertos que se estende para adolescentes, é usado como uma especialidade médica. 951 grego;
946; 951; ( hebe, puberdade " " ) e 32; 7984; 945; 964; 961; 959; 9> ( iatros, médico " " )

heces fecales
Então, é um pleonasm. Como eles estão no plural, eu recomendo ver hez, fecal .

heces fecales estiércol
Veja hez, fecal, estrume.

hecha pija
Veja se faz,. Ver fazer merda.

hecho a brazo
Não tenho certeza se ela existe como uma expressão, pelo contrário, parece uma trollada por "artesanal" (sem
processo industrial). Veja pela semelhança: tenha as pernas no chão.

hecho a mano
Diz-se de um produto com nota fiscal artesanal, sem processo industrial; embora máquinas como tornos (de cerâmica)
ou tears (de lambedores) possam ser usadas.

hecho mierda
Veja verbos/fato, merda, faça merda.

hecti
Pode ser uma forma amorosa do nome Hector, ou uma variante do prefixo hecto, hecto- , hect .

hectograma
Seria algo com 100 letras, palavras ou linhas para escrever, ou contendo cem significados ou valores desenhados.
Sem o contexto eu só posso adivinhar, porque não é uma palavra que encontramos nos dicionários. Ver Hg.

hedian
Certamente um erro para ' hedean '. Veja mais Heder.

hedrada
Hedrada é uma cidade da Espanha localizada na cidade de Astúrias.

hedrado, da
Veja Hedrado, Hedrada, da.

hegemonía
Supremacia sobre um grupo de iguais no mesmo campo. Vem do grego 951; 947; 949; 956; 959; 957; 953; 945;
(hegemonia "quartel"), e este de 951; 947; 949; 956; 959; 957; (hegemon "chefe, guia").

hegemonías
Plural de hegemonia.

helva
Uma das muitas transliterações do halawe, halwa, halava e esguicha mais que deve ser repetido em vez de ligá-los
todos a uma única definição.

hematoblasto
É uma maneira de chamar hemogonia. Do grego 945; 953; 956; 945; ( aima "sangue" ) 946; 955; 945; 963; 964;
959; 9> ( blastós "germe, origem" ).

hembrismo
É um neologismo criado a partir do machismo, como "um movimento machista e marcadamente misandro" que difere
do feminismo porque ataca os homens em vez de reivindicar a posição das mulheres para compará-lo com o que o
macho tem de fato. Ver misandria , feminazi .

hemeroteica
Certamente é um erro da hemeroteca, porque como uma hemeroteica feminina ("em relação à hemeroteca") soa
bastante rara.

hemeroteico
Relacionado com a hemeroteca, com a coleção de jornais, jornais, revistas impressas.

hemipene
Cada um dos pares de órgãos reprodutivos de répteis machos, que usam apenas um em cada cópula.

hemisferio marítimo
É chamado de hemisfério sul do planeta, porque tem mais água do que terra. Veja marítimo.

hemocitoblasto
É uma maneira de chamar hemogonia. Do grego 945; 953; 956; 945; ( aima "sangue" ) 954; 965; 964; 959; 9> (
kytos "célula" ) 946; 955; 945; 963; 964; 959; 9> ( blastós "germe, origem" ).

hemoclismo
Certamente você quer ser uma forma reduzida por síncope de "hemocataclismo", que está lá, mas etimologicamente
diria respeito a um "grande banho de sangue", como em uma guerra cruel; Porque o nome é apenas um respingo ou
molhada de sangue. A origem é claramente grego, x3B1; x3B9; x3BC; x3B1; (haima, "sangue") x3BA; x3B1; x3C4;
x3B1; x3BA; x3BB; x3B9; x3C3; x3BC; x3BF; x3C2; (kataklysmos, "flood"). Consulte o cataclismo.

hemoclísmico
Sobre o hemoclismo.

hemogonia
É um dos nomes dados à célula que causa linfócitos e granulócitos; é encontrado na medula óssea, linfoides e baço. É
de origem grega formada por 945; 953; 956; 945; ( aima "sangue" ) 947; 959; 957; 949; 965; 9> ( goneys "pai,
gerador" ).

henoc
Outra ortografia para Enoch.

henoc enoq

Deve ser o personagem bíblico, que tem muitas grafias em espanhol, dependendo de quem traduziu.

hentai
É um tipo de mangá cômico com conteúdo pornográfico. Do Japão 22793; 24907; ( jentái "perversão" ) .

heptacampeón
Sete vezes campeão, geralmente em ocasiões diferentes para a mesma categoria de competição.

heptacampeón heptacampeona
Veja heptacampeon.

heptágono
Figura de sete ângulos, quando todos são iguais é dito que é um heptágono regular e, consequentemente, também
seus lados medindo a mesma coisa; um heptágono irregular pode ter partes de igual tamanho ou não, mas seus
ângulos não são todos iguais. 949 grego; 9< 964; 945; epta, 34, ( sete " ) e 947; 969; 957; 959; 9> ( gonos,
ângulo de " " 41.;

hepu
Outra versão do nome egípcio apis, transliterado como HPW, HPU.

heredia
Sobrenome de origem espanhola. Dá seu nome a diversos lugares geográficos.

herero
Etnia Bantu originária do sul da África. Junto com os Namaqua, eles foram quase exterminados pelos exércitos
colonialista português e alemão no início do século XX. Veja namacuas.

herida
1o_ Como um nome é uma dor, em princípio física , mas também entendida como emocional. 2nd_ adjetivo feminino
ferido . 3o_ forma feminina do participle do verbo herir .

heridas superficiales
Veja ferida, superficial.

hermafrodito
Divindade grega, filho de Hermes e Afrodite, pelo que foi chamado 917; 961; 956; 945; 966; 961; 959; 948; 953;
964; 959; 9> ( Hermafroditos ). Quando jovem, ele foi abraçado pela ninfa Salmacis com força enquanto que pediu
aos deuses que poderia separar nunca, o desejo foi concedido, e ambos tornaram-se um, com ambos os sexos. Para
esta razão foi usado sua imagem e nome para chamar animais que têm os dois sexos no mesmo indivíduo e as
pessoas com uma alteração genética que possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos. Ver: hermafrodita.
Ver: o hermafroditismo.

hermana de la hermana
Eles ainda acham que estamos em um dicionário reverso. Esta frase parece incoerente em espanhol, e embora seja

mal redigida, faz algum sentido em outras línguas, como em Quechua/Yña, onde nomeia uma "irmã, só com respeito à
irmã", sempre entre as mulheres. Veja a irmã.

hermanados
1st_ Plural do adjetivo geminado. 2o_ Plural do participle do verbo hermanar .

hermatofago
Que come os bustos de Hermes. O sufixo grego 966; 945; 947; 949; 953; 957; ( fagein, " comer " ) Deixa, sem
dúvida, mas a origem de '' hermato-'' Você pode estar em 949; 961; 956; 945; 964; 945; ( ermata, " bloco de pedra
para apoiar um busto " ) ou 917; 961; 956; 951; 9> ( Hermhes, " Hermes, o Deus grego do comércio de " ) cuja
imagem costumavam colocar na herma ou estipe. ( Ora, todos sabemos que eles queriam colocar " hematófagos " ,
mas se essa pergunta digitar qualquer coisa, eu também posso me divertir qualquer definição. Veja: http: / / www.
significado. org/hemat fago. htm-)

hermenéutica
Arte de interpretar e decifrar linguagens (escritas, orais, simbólicas). Vem do grego 949; 961; 956; 951; 957; 949;
965; 964; 953; 954; 951; 964; 949; 967; 957; 951; (hermeneutike tekne, arte de interpretar), Hermes, que levava
mensagens secretas aos outros deuses que levá-lo de Deus.

hermes
Entre os gregos, Deus das fronteiras, estradas, comerciantes, mensageiros (especialmente privados ou secretos), os
ladrões, os corredores. . . Bem, foi um Deus muito popular. Sua representação da jovem e Atlético é mais moderno,
mais latino (tais como o mercúrio), no princípio era um idoso de barba e com um enorme pênis ereto, mais semelhante
de priapus. Hermenêutica, ver hermatofago.

hermoza
Se não é alguma licença poética como garçonete bonita, é o feminino da bela mal escrita.

heroicos
Plural de heróico.

herosexual
Concordo com Manuel Penichet P e acho que é um erro de digitação. Se não, pode referir o sexo dos heróis, ou com
eles; do heros Latina, ois ( 41 herói; e "Sexus" sexo ( ). ; )

herraduro
Além do spam violento fornecido por John, 'herraduro' é o apelido com o qual o torcedor do clube de futebol chileno
'Colchagua CD' é conhecido; embora isso só aconteça uma vez que é controlado pelo fundo de investimento
'Herraduros SADP', uma empresa pública limitada da qual não vou dar mais dados para não fazer outra espam.

herramienta canvas
Se ele diz "ferramenta" deve ser spam de um site que oferece ferramentas para fazer cursos para professores e alunos;
e se a tela tivesse um 's' extra, seria um erro como spam de uma ferramenta de design gráfico.

herratica

Se não é uma ferradura muito diminuta, é uma burrada pela errática feminina.

herrir
Possível erro por ebulição, ou ebulição, ou ebulição,

herudito
Erro de estudioso.

hesván
Também nomeado como jeshván ou marjeshván, é o oitavo mês do calendário judaico pós-Exilo, e o segundo do
calendário atual. Em Hebraico é escrito 1495; 14> 1513; 1456; 1473; 1493; 1464; 1503; , certamente uma variação
de 1497; 1512; 1495; 1513; 1502; 1497; 1504; 1497; ("oitava lua").

heteroflexible
Outro rótulo inventado, desta vez para "alguém identificado como heterossexual, mas que pode eventualmente ter
relações homossexuais". Aplica-se mais aos machos e tem sido frequentemente usado como provocação. Ver flexível
, entenda (lunfardo ) .

heteroforia
Em um ou ambos os olhos o desvio do eixo visual.

heterografas
Erro por ' Heterógrafas '. Veja Heterógrafo.

heteroscopio
Oftálmico instrumento para medir Heterophoria.

heterógrafo
O problema com este neologismo é que não está incorporado ainda no espanhol, e a falta da definição oficial dá-o para
ser usado em toda a maneira. Tomando como referência para autógrafo, seria um documento pensado por alguém,
mas digitado ou fabricado por outra pessoa. É também uma palavra, mais exatamente um fonema que soa apenas
como outro, mas que é escrito de forma diferente; E a partir desta característica é que os homophons que os contêm
são chamados de Heterógrafos. É criado a partir das vozes gregas 949; 964; 949; 961; 959; 9> (Héteros "diferente,
o outro") e 947; 961; 945; 966; 949; 953; 957; (Grafein, "escrever")

heuristica etimologia
Ver heurística.

heurística
É um método que não usa ciência dura (pelo menos não diretamente) para chegar a um resultado, mas você pode
inferir, com base em suposições, experiência anterior em situações similares, uma mudança de ponto de vista, um
menos ortodoxa; e não necessariamente alcançou um resultado correto, mas às vezes apenas uma abordagem,
preciso de algo que serve para casa. Vem do grego x3B5; x3C5; x3C1; x3B9; x3C3; x3BA; x3B5; x3B9; x3BD;
(euriskein "encontrar, inventar").

hez
Como um alstanção é o resíduo que deixa para o fundo qualquer preparação em um líquido. Por extensão, todo o
desperdício de um processo, especialmente o excremento da digestão. Vem do fex latino, fecis ("sobra no tonel
vinificação") . Como adjetivo é "algo execrável, desprezível".

hi hi hi
É o nome de uma canção de Paul McCartney.

hialoteca
Ele pode ser entendido como uma caixa transparente (geralmente de vidro), ou como uma caixa ou tanque para
armazenar uma coleção de peças de vidro. A palavra é originalmente grega, 965; 945; 955; 953; 957; 959; 9>
(hyálinos "vidro, Diaphanous, transparente") 952; 951; 954; 951; (Teke "caixa, depósito").

hiban
Erro por IBAN (GO), fiado (hilar), giban bechare (Gibar), Iván, HeMan,

hido
Hido é uma estação de trem da cidade de Iga (Prefeitura de Mie, Japão). Veja também idaho .

hidogeno
Com o sotaque que poderia ter sido, mas não, é hidrogênio.

hidr
Componente léxico para água. Veja hydro, hydro.

hidrobiológico, ca
Ver hidrobiológico , ca .

hidrofobia
Maneira de chamar a infecção pelo vírus da raiva, desde que a inflamação que se produz na laringe cria espasmos
dolorosos para a bebida e os doentes se recusam a beber líquidos. Vem do grego 965; 948; 961; 959; ( hidro, água "
" ) e 966; 959; 946; 959; 9> ( fovos, medo de " " ) que também define o medo irracional de água.

hidrofobo
Que você tem hidrofobia. Isso pode ser raiva lyssavirus ( ) ou medo irracional de água. Ver sinônimos.

hidroponía
Técnica de cultura vegetal sem solo, utilizando suportes artificiais ou inadequados e misturando na água os nutrientes
que a planta extrairia do solo. Do grego 965; 948; 969; 961; ( hydor "água" ) 9< 959; 957; 959; 9> ( "tarefa,
trabalho" maçanetas), significa que "a tarefa da terra é feita pela água".

hierba de pollo
É um dos nomes comuns para a planta alternanthera pungens, também conhecida como frango.

hierbas curanderiles
Grama plural, curanderil.

hierbas piojeras
Plural de grama pyojera. Ver albarraz, staphysagria .

hierno
Voz arcaica para o ouvinte.

hieto
É uma palavra grega que em espanhol é usada para formar vozes técnicas; 965; 949; 964; 959; 963; (figs) significa
"chuva".

higroscópico
Qualidade do material com partículas que pode absorver a água. 965 grego; 947; 961; 959; 9> 40, hygros, " 34
molhado; ) e 963; 954; 959; 9< 949; 953; 957; ( skopein, " 34 observação; 41.;

higrotérmico
Em relação à combinação de temperatura e umidade no ambiente. Formado por vozes gregas 965; 947; 961; 959;
9> ( hygrós "molhados" ) e 952; 949; 961; 956; 959; 9> ( termós "temperatura" ) .

higua
Não é espanhol, mas Huichol (do povo aborígene mexicano). Significa "irmão", por extensão também "mate".

hijo
Descendente direto, é nomeado em relação aos seus pais. Vem-nos do latim Filius, i com igual significado.

hijo de hombre
É uma maneira de chamar Jesus, embora a frase é usada para se referir a outros personagens dos anos 70 versão da
Bíblia em grego. Se trata de 965; 7985; 959; 9> 964; 959; 965; 945; 957; 952; 961; 969; 9< 959; 965; (uios
tou anthropou "Filho do homem") e parece ser uma expressão de humildade para o filho de Deus, como Messias é
também filho do homem. É também o título de músicas, filmes, novelas, notas jornalísticas, todos aludindo ou
parafraseando o significado original.

hijo de una callejera
Veja filho, rua.

hijo de vagamunda
Ver o filho, vagamundos

hijo unico
Veja filho, único, só gerado.

hijos
Filho plural.

hilachento
Tem e mostra a factura do fio, desleixado ou descuidado.

hilar
Thread ingey, urdidura com fios. Ele também é usado como nitidez, colocar abaixo.

hileros
Plural de hylero .

hilo
Linha ou filamento, série longa. Do latim do filamento ("Costa fina, borda fina").

hilos
Linha plural .

himeneo
Ela está relacionada com o casamento, a noite de núpcias. Vem o Himeneu Latina, isso é uma canção nupcial; Mas a
origem é grega, onde 965; 956; 951; 957; ( hímen, membrana " " ) Refere-se o hímen, virgem mulher perde na sua
primeira noite de casado.

hincha
Como substantivo, é o fã e seguidor de uma equipe de esportes na Argentina, especialmente no futebol. Uma das
fontes mais credíveis é o pseudo aférese de 'fácil'. Sua finalidade era Web pela equipe em jogos, mas como todo
fanático, também incentivados-lo em qualquer lugar e circunstância, tornando-se um pesado, tornando-se
popularmente começou a chamá-lo 'fã' (por hinchapelotas).

hinchapelotas
Voz suja que qualifica a pessoa ou fato extremamente irritante. A alusão é a inflamação dos testículos, dor e
desconforto que produz a vascularização. Embora as 'bolas' é obviamente masculinas, a expressão também é usada
por mulheres, que às vezes, mudá-los por 'ovários'. Tem muitas versões dependendo o tempo e o lugar. Ver fã.

hinchas
1 _ inflexão da onda verbo. 2º _ plural de timpanismo.

hiperactividad entusiasmo
Ver hiperatividade, entusiasmo.

hiperecoico
Que em um ultrassom mostra um reflexo maior do que o esperado, ou a média de referência, porque ele retorna mais
sinal de ultrassom. Consulte ecoic, ecogênico, hipobánico.

hiperenlace
Expandindo a definição de Pedro Crespo Refoyo dizem que é uma versão para o espanhol do Inglês palavra " " de
hiperlink é uma variação do mais apertado " hipertext ". A sigla HTML refere-se a " linguagem de marcação de hiper
texto " Então eles são escritos de páginas da web.

hipergrafo
É um gráfico ou representação gráfica para computação ou matemática com linhas ou arestas que se juntam a mais de
dois vértices. O termo foi criado pelo matemático Claude Berge do grego 965; 9< 949; 961; (Hyper "excesso,
superior, mais do que o habitual") 947; 961; 945; 966; 949; 953; 957; (grafein, "Write").

hipergramo
Pode ser um erro de Hipergrafo.

hiperkinética
Feminino de hiperkinetico. Ver: hipercinética.

hiperpalatable
Palatabilidade muito alta. Alimentos preparados para produzir a sensação de não ser capaz de parar de comê-lo.

hiperquinético
Tendo hipercinesia.

hipertexto
Em documentos digitalizados ou especialmente criados para serem visualizados em dispositivos eletrônicos é possível
exibir um texto (ou outro elemento) que, quando sinalizado de alguma forma, nos leva a outra parte do documento ou a
um novo que o autor considere relacionado. Esse tipo de ligação com informações não sequenciais foi chamado de
hipertexto pelo filósofo Theodor Holm Nelson. Ver html .

hipervaloriza
Inflexão de hipervalorizar o neologismo.

hipervalorizar
Termo rebuscado que seria atribuir um preço excessivo para um bem comercializável; Este valor seria aumentado de
forma especulativa e artificial.

hipnofilia
Parafilia para a qual alguém está sexualmente excitado ao ver alguém dormindo. De grego 965; 9< 957; 959; 9>
(hipnomas "sono, sono") 966; 953; 955; 953; 945; ( filia, "amor, inclinação afetiva") . Veja somnófilia.

hipocaldermia
Parece um erro, talvez por causa da hipocalcaemia.

hipocentauro
So-called nome completo de um centauro. Mas certamente não é originalmente do grego, o nome significaria " cavalo

toureiro " , porque existe uma lenda segundo a qual estavam em guerra com uma raça mítica de taurina. A etimologia
de 953; 9< 9< 959; 954; 949; 957; 964; 945; 965; 961; 959; 9> ( hippokentauros-) De acordo com isso seria
953; 9< 9< 959; ( hipopótamo, cavalo " " ) 954; 949; 957; 964; 949; 953; 957; kentein, 34, ( pregador [pela
flecha ou lança] " ) e 964; 945; 965; 961; 959; 9> ( tauros, Bull " " ) , mas é provável que esta etimologia é uma
invenção para a civilização grega. Ver Centauro.

hipocoristico
Erro hipocorístico.

hipocorística
Adjetivo hipocorista feminino.

hipocresia
Certamente um erro de hipocrisia.

hipocresía
Atitude ou comportamento falsos, simulando um sentimento que você não tem, geralmente para enganar alguém e
obter algum benefício. Veja hipócrita.

hipocrito
Eu estava pensando que talvez não seja um erro hipócrita, mas uma versão inventada para voltar à sua definição
original e evitar confusão. Devemos saber o contexto de onde vem a consulta para descobrir se ela finalmente se
refere a um "intérprete de sonho ou peça". De qualquer forma, a origem está no grego 965; 9< 959; 954; 961; 953;
964; 951; 9> ( hipócritas "intérprete" .

hipodamía
Personagem da mitologia grega. Ele foi o cônjuge de Pirítoo e durante a festa de casamento foi sequestrado por seus
convidados, os centauros, estimulados por sua beleza. Isto começou a guerra entre lapitos e centauros.

hipodérmica
1st_ fêmea hipodérmica. 2nd_ A agulha ou injeção aplicada sob a pele . Ver intravenoso, intramuscular.

hipoecogénico
É outra maneira de dizer hipoeconoico.

hipoecoico
Que em um ultrassom mostra um reflexo menor do que o esperado, ou para a média de referência, porque ele retorna
pouco sinal de ultrassom. Consulte ecoic, ecogênico, hiperecosófico.

hipoestesia
Baixa sensibilidade a estímulos, quase sempre por razões patológicas. De grego 965; 9< 959; (hipo "baixo" ) 945;
953; 963; 952; 951; 963; 953; 9> ( aistetese "sentimento" ) .

hipost

Espam de uma versão de área de transferência na nuvem (internet ).

hipócrita
A palavra "hipócrita" passou por vários significados. Vamos começar contando com o 965 grego; 9< 959; 954; 961;
953; 964; 951; 9> (hipócritas) que é composto do prefixo 965; 9< 959; (soluços "abaixo, baixo") 954; 961; 953;
957; 949; 953; 957; ( krinein "discernir" ), e nomeou os augúrios que interpretaram os sonhos ou mensagens dos
deuses; mas, em seguida, espalhou-se para os atores, que jogou textos de dramaturgos. Somente na Idade Média,
através de sua versão latina hipócrita, ele começa a perder o senso de "ator teatral" para ser um "falso, que finge o que
ele não sente", que seria sua definição atual.

hippodamia
Hipodâmia escrita incorretamente e deve ser escrita como Hipodâmia, sendo seu significado: Veja: Hipodâmia.

hipsipila
É o nome de uma borboleta (Tais Hipsipila) que habita a região dos Alpes. Sua lagarta é amarela com cabelo ou
espinhas pretas nas costas; e eles deveriam inspirar o nome que de acordo com alguns textos de entomologia
significaria "lombo peludo" em grego. Veja também hypsipyla , hypsypila .

hipsípila
Hippsiila (grego: 933; 968; 953; 9< 965; 955; 951; ) foi uma rainha mítica de Lemnos mencionada em uma das
viagens de Jason. Veja também hypsipyla , hipsipila .

hispanoargentino
Em relação à Espanha e Argentina, que tem ambas as nacionalidades.

hispanoargentino
Em relação à Espanha e Argentina, que tem ambas as nacionalidades.

hispanoestadounidense
Em relação à Espanha e aos Estados Unidos da América. Ele tem as duas nacionalidades.

histeria
Patologia psiquiátrica que produz alterações emocionais exageradas. Seu nome provém do grego 965; 963; 964; 949;
961; 945; ( hystera ) ou seja, útero, porque é suposto para ser uma doença típica feminina.

histerico
Relativo ao útero ( de 965 o grego; 963; 964; 949; 961; 945; , hystera ). É também quem sofre de histeria; Embora
inicialmente só serão atribuídos às mulheres hoje é aceite que um macho pode também ser histérico.

histerico
Sobre a histerese.

histerometría
Exame ginecológico para medir o comprimento do útero. De grego 965; 963; 964; 949; 961; 945; (histeréstera

"útero" ) 956; 9) 964; 961; 959; 957; ( metron "medido" ) .

historia alternativa
Possivelmente quer ser a versão oposta (ou complementar?) história oficial. Veja a história, alternativa.

historia oficial
É uma forma de chamar a versão legal emitida por um órgão competente sobre um fato. Como uma ironia, hoje ele
tem o uso de "mentir para encobrir os fatos reais", e quando eles não são mentiras, pelo menos, suspeita-se que não é
toda a verdade.

historial educativo
Ver história, educação.

hitera
Hitsmith feminino (relativo a um hit). Para algum erro ver linha, beliche, figueira, verbos/itera , . . .

hizola
Forma pronominal do segundo (como "você") e terceiro (como "ele/ela") pessoas no singular do pretérito indefinido do
modo indicativo para o verbo fazer. Como é a segunda conjugação, a forma correta seria ' hízola ', mas esta versão
séria é freqüentemente usada para evitar o sdruncing. (E serve como uma desculpa para continuar o exemplo que eu
encontrei. )

hodgkin
Thomas Hodgkin foi um patologista britânico que em 1832 descreveu pela primeira vez a linfoginiatose, que é o tipo
mais comum de linfoma. Em sua honra, recebeu o nome de "linfoma de Hodgkin". Veja o linfoma não-Hodgkin.

hojas esparto
Deixa ver, espartaria.

holacauso
Diz-se de quando eu digo uma saudação e assim que eu forçá-lo a respondê-la. 128513; Agora seriamente, deve ser
holocaust com letras mudadas.

holgabase
Uma posição de descanso? Mais como um erro para 'holgáse'. Veja holgar .

holla olla hoya
Veja hollá (Hollar), Pot, Hoya, hoyar.

hollar
Deixe a pegada, marca com o pé, stomp.

holocracia

Forma de administração ou governança horizontal sem hierarquias, onde os membros participam diretamente e não
através de representantes. É impraticável em grandes populações, mas funciona em pequenas comunidades,
empresas, consórcios, . . . Vem do 959 grego; 955; 959; 9> ( holos "tudo" ) 954; 961; 945; 964; 959; 9> (kratos
"poder, governo").

holy
Não é espanhol. Consulte https://www. Significado. org/inglês/Holy. Htm

hombrachon
Deve ser um erro para o homon.

hombrachón
Aumento de hombracho.

hombre rana
Pessoa com um terno para o mergulho. Se refere a abas (também chamadas de "rã") que são semelhantes das
membranas das patas dos sapos.

hombre-guerrero
São dois conceitos unidos com um roteiro e que aqui estão fora de contexto. Veja o homem, guerreiro.

hombres de negro
Nos EUA, seriam personagens que aparecem após um relatório de incidente de OVNIs, a fim de convencer os
denunciantes a não falar sobre isso. Eles vestem ternos pretos e eram inicialmente de características inuítes, mas
mais tarde os descreveram como caucasianos. Eles estariam associados à Força Aérea (seus primórdios coincidem
com o projeto Livro Azul, em meados do século XX) ou alguma agência governamental. Eles inspiraram personagens
de romances, quadrinhos, filmes e séries de televisão. De Homens Ingleses de Preto.

homeostasia
Outra forma de homeostase, homeostase.

homeostasis
A tendência de um organismo ficar em um equilíbrio dinâmico, seja físico ou emocional. Consiste nas vozes gregas
959; 956; 959; 9> (ouvimos "igual, o mesmo" ) 963; 964; 945; 963; 953; 9> ( estase "estado, estabilidade" ). Veja
o estresse, eustrés, distrés.

homero
Nome masculino, o personagem mais famoso chamado foi o poeta grego Homer, de Izmir? , autor (embora alguns
tenham suas dúvidas) de a Ilíada e a Odisseia. Realmente não há certeza de que ele realmente existia.

homoerótico
Eu poderia nomear a coisa relacionada ao erotismo na espécie humana (ou no macho em particular), pelo latim homine
("homem") o grego ???? ( eros "amor apaixonado") ???? ( _ikos "relativo a" ) . Se nos apegarmos à etimologia
puramente grega, ???? ( omos ) significa "igual, o mesmo" , e então pode ser interpretado como um "autoerotismo" ou
"quem é erotizado com seus companheiros". Mas na verdade é como um apocope de homossexuais , e então significa

"com erotismo entre pessoas do mesmo sexo".

homofonas de haceros
Veja homofone, faça. E já que também somos de aço.

homonimos
É um erro do plural de homônimos. [Nota : A definição de Leonardo Hernández alba é mais para o homofone, com
algum exemplo de paronimo ou parógrafo]

homoparental
Diz-se de uma família quando os pais são do mesmo sexo. Neste caso, 'homo' é uma redução do homossexual
parental.

homosexual
Gay, lésbica, pessoa com inclinação para amar alguém do mesmo sexo. Vem da alemã der homosexuelle, e foi
cunhada por Karoly M. Benkert (jornalista, um militante gay austro-húngaro) em 1869, enquanto reivindicava o governo
alemão por sua intolerância às relações entre pessoas do mesmo sexo. É de etimologia greco-latina, desde 959; 956;
959; 9> (omos "igual, o mesmo" ) é grego e sexus ( "sexo" ) é latim.

homófono
Diz-se do que tem pronúncia igual, mas escrita e significado diferentes. Tem origem grega, onde 959; 956; 959; 966;
969; 957; 959; 9> ( homofones "com a mesma linguagem, de som igual" ) consiste em 959; 956; 959; 9> (ouvimos
"igual, o mesmo" ) 966; 969; 957; 959; 9> ( "som" fonos) .

homunculo
Ver homúnculo

homúnculo
Homúnculo latino ("homem"), é um dos objetivos da alquimia, criando um pequeno ser humanoide de tecidos ou fluidos
corporais fora a concepção natural. Em filosofia é um mecanismo psicológico que governa ou manipula nossas ações;
Ver anã fascista.

honda
Feminino de hondo.

honda y onda
Veja: honda e onda.

hongo bueno
Parece ser um nome para o galambo. Veja fungo, bem.

honomastico
Erro pelo aniversário.

hontananza
Seria uma maneira poética de nomear um lugar de partida distante para algo (não necessariamente com água). Sua
etimologia estaria na voz hontanar (origem de uma mola). Veja hontana.

hora cero
1o_ é literalmente a "meia-noite". 2o_ começo momento para alguma coisa. 3o_ revista argentina de quadrinhos
dirigida por Héctor Germán Oesterheld . Era uma referência para os quadrinhos argentinos da segunda metade do
século XX. 4th_ 'Zero Hour' é um filme de Diego Velasco de 2010.

horas muertas
É o plural de "hora morta", embora a locução seja usada na maior parte do tempo no plural, como horas perdidas.

horneada
1o_ Como substantivo é o grupo de elementos para cozinhar que cabe de uma vez em um forno. 2o_ Como adjetivo é
o cozimento feminino. 3o_ Como inflexão é a forma feminina para o particípio do cozimento do verbo .

horogenicas
Se você tem um acento no e, pode ser uma palavra sobre o gregas horas e início das estações durante o ano; Mas,
não sei.

horribles
Plural de horrível.

horrisonas
Erro da fêmea plural de horrendo.

horrísonos
Plural de mais sábio

hoscamente
Tão mal-humorado como um ranzinza.

hospital
Lugar onde os doentes são cuidados e internados. Vem dos hospes medievais latinos, hospitis ( "convidado" ), já que
era originalmente um local de hospedagem para idosos e viajantes.

hostia
1o_ Oferenda, principalmente como um sacrifício. Do hospedeiro latino, ae ("animal para sacrificar os deuses,
oferecendo em geral"). Ver wafer . 2nd_ Para o acima, o pão consagrado que é entregue em missas católicas durante
a comunhão. 3o_ Hit . Veja dar dois anfitriões.

hostilicen
Segundo (como "você") e terceiro (como "eles/eles") pessoas no plural deste subjuntivo e o imperativo para o verbo
assediar.

hostinamiento
Não conseguiu assediar, teimoso, . . .

hot pot
É um beicinho chinês, presumivelmente de origem mongol. São vegetais, carnes, cogumelos, frutos do mar cozidos
em caldo. o popular nome hot pot (jotpot "hot cup") no resto do mundo, é uma tradução em inglês do chinês 28779;
38149; ( huoguo ), formado pelas vozes 28779; (júooo "fogo" ) 38149; ( gooo "pot" ) . Ou talvez tenha sido o
contrário.

hota
Nome de uma planta na família asparagaceae.

hotentotes
Nome pelo qual os holandeses chamam o povo africano de Khoikhoi; é o plural de hotentote que significa "gagueira".

hotmail
Um dos primeiros serviços de e-mail ou e-mail. Seus fundadores Sabeer Bhatia e Jack Smith tentaram vários nomes
que terminaram com o correio, e ficaram com HoTMaiL porque tinha todas as quatro letras da sigla html.

hoy es el onomástico de juan
A consulta é certamente pelo aniversário.

hoya
1st_ grande Honduraon em um pedaço de terra. 2º enterro. Veja o buraco. 3o _ segundo (como ' você ') e terceiro
(como "ele/ela") pessoas no modo indicativo presente singular, e segundo (como "você") pessoa em imperativo singular
para o verbo hoyar. Veja verbos/Hoya.

hoyo
Furo de 1st_ em uma superfície, furo. Veja Hoya. 2o _ Primera (como ' I ') pessoa no singular do presente modo
indicativo para o verbo hoyar. Veja verbos/furo.

hsb
1o_ É outro nome para o modelo de cores hsv. O acrônimo HSB é desenvolvido como Hue ("tint" ), Saturação
("saturação"), Brilho (brilho). Ver rgb , rgba, cmy , cmyk, ryb , hsl , his , hsla . 2nd_ código ISO para identificação da
língua "alta sorabo" da Alemanha.

hsi
É outro nome para o modelo de cor hsl. O acrônimo HSI é desenvolvido como Hue ( "tint" ), Saturação ("saturação"),
Intensidade ("intensidade"). Ver rgb , rgba, cmy , cmyk, ryb , hsla , hsv , hsb .

hsl
É uma variante de representação tridimensional do modelo de cores rgb, e também é considerado um hsv otimizado
para uso mais intuitivo pelos designers. É o acrônimo para o tom inglês ( "tint" , Saturação ("saturação"), Leveza
("luminosidade") que apresenta a tonalidade como um gradiente de cor também em 360 0176; , e saturação entre 0 e
100%, tanto como o HSV. A diferença é que a leveza tem a cor pura em 50%, enquanto o brilho máximo até branco é

de 100% e o mínimo até 0%. É por isso que é mais fácil de entender, uma vez que seu gráfico tridimensional seria dois
cones unidos pelas bases, que seria o disco com cores, e em direção a um vértice o componente preto e em direção ao
outro o componente branco. Ver seu , rgba , cmy , cmyk , ryb , hsl , hsla , hsb .

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

hsv
1o_ modelo de cor matiz ("tint"), Saturação ("saturação"), Valor ("valor"). É uma versão mais completa do rgb, que
apresenta as nuances entre as cores primárias como se fosse uma circunferência onde o 0 0176; correspondem ao
vermelho, 120 0176; verde e 240 0176; azul (sempre no sentido horário) para corresponder a 360 0176; novamente
com o vermelho; então o valor da tonalidade é um número entre 0 e 360 (embora também seja simplificado como 0 a
100%). A saturação é medida em direção ao centro da circunferência (100% a 0), em um círculo onde todas as cores
se fundem em branco, o que na prática aumenta seu brilho diluindo a cor ao seu equivalente em tom de cinza. O valor
é aquele que lhe dá a quantidade de preto, que combinado com saturação pode ter um valor de 0 (totalmente preto )
até 100% que permite ver o tom de cinza. Ver rgba , cmy, cmyk , ryb , hsl , hsla , hsb . 2nd_ Código IATA do Aeroporto
Internacional Carl T . Jones Field of Huntsville (Alabama, EUA).

html
1o_ HTML significa HyperText Markup Language ("Hypertext Markup Language") um idioma para criar documentos e
páginas da Web. Sua principal característica é precisamente que permite o uso de hipertexto ou links para se mover
entre parágrafos e outros documentos relacionados. 2o_ tipo de extensão ( juntamente com htm ) para documentos
web .

huachiturro
Neologismo formado por Huacho Turro. Na verdade, ao invés de ' Huacho ' seria para o diminutivo ' huachín ', que tem
o significado de prisão de "jovem prisioneiro, que ainda não tem ranchada".

huacho
Vem o quíchua " waccha " quais meios pobres, órfãos, apenas. Ver sua variante: Gaucho.

huanca
Grupo étnico sul-americano que habitava a costa do Pacífico. Veja quechua/wanka e também cayambicaranqui/wanka
.

huasicama
Huasicama ou huasikama significa "mordomo, responsável pela casa". Embora usado em espanhol de alguns países
da América, é uma voz quíchua formada por huasi ( "casa, casa" ) kamaq ("administrador") .

huayna
Às vezes é usado em espanhol americano, na região andina; mas é Quíchua e significa "jovem robusto e vital". Veja
huayno.

huayno
Dança típica do planalto, com variantes de acordo com a região. Também se chama música dele. A origem do nome

parece ser a Quíchua huayñunakunay ( "dança da mão" ) .

huazmol
É sinônimo de guaximole (guisado mexicano).

hueles a macho pirindolo
De "cheiras" Eu quebra-cabeças, você tem que ver o contexto. Há expressões que reforça o conceito de macho
(macho), adicionando uma referência local para o pênis, e pode haver alguma referência para o feromônio masculino.
Em qualquer caso, sugiro visita cheiro, macho, pirindolo.

huerco
Em princípio, é um diabo ou diabo, mas é usado no México para qualificar crianças impertinentes. Também significa
triste, abatido, melancolia. Foi trazido para a América pelos espanhóis que o levaram do latim Orcus, i ("Orco").

huercos
Plural de huerco.

huerfanos
Erro plural órfão.

huevos al plato
Frase comum, uma vez que é uma maneira de evitar dizer " 34-cheia de ovos; , mas isso significa igual.

huirle
Forma pronominal do verbo para fugir.

humanocéntrica
Não sei se existe, mas seu "humancêntrico" masculino (toda a origem latina) me parece ser mais apertado do que o
antropocêntrico tão comum.

humificar
Ele "criaria um processo de humificação (pela camada superficial de húmus no solo), embora isso seja algo que
acontece naturalmente, de modo que o verbo tem pouco uso. Na verdade, nem sequer está incorporado ao dicionário
inglês.

humternidad
Nem consigo pensar de onde isso veio.

humv
HUMV significa Hospital Universitário Marqués de Valdecilla, em Santander (Espanha).

hungría
A Hungria é um país da Europa Central. Seu nome é de origem mágica, derivado da região chamada On-Ogur ("Dez

Flechas") onde um reino ugrofin foi instalado.

hupsipule
Variante hypsipyla, Hypsypila, hipsipila .

huraño
Isso não é amigo com pessoas de um lugar, que é mantido o parágrafo. Vem do latim foraneus, (i) ( 41 forasteiro;

huztlán
Outro nome para o gababillo.

hypsipyla
O nome de um gênero de mariposas na família Pyralidae. Não estou claro sobre etimologia; como para muitos insetos
eles foram capazes de levá-lo da mitologia greco-latina (p. E.g. Rainha Hipólisipila). Veja também a hispipila, o piral.

i love you
É em inglês, jorge olvero capoeira Zeferino. Você deve perguntar no dicionário (https: / / www. significado. org / inglês.
htm), embora o seguro é que alguém vai para responder em espanhol.

icmadofilia
Preferência por umidade ou vapor, é comum em musgo e também alguns animais e plantas. 953 grego; 954; 956;
945; 948; 959; 9> (ikmados, 'vapor') e 966; 953; 955; 959; 9> (philos, "inclinação, amor, amizade".

icmadofilo
Sobre o icmadofilia.

iconmesurable
Veja imensurável.

iconomania
Consulte iconomania.

iconomanía
Obsessão com esculturas e pinturas, obras de arte visual em geral.

idea fuerza
É um conceito breve e totalizador da mensagem que se pretende enviar para que seja registrada na memória e emoção
do receptor. Tem seu uso na arte, filosofia, ensino e publicidade. É geralmente um slogan cheio de simbolismo, que é
finalmente muito bastardado pela propaganda pré-projetada. O termo foi criado pelo filósofo francês Alfred Fouillée no
final do século XIX.

ideas fuerza
Força da ideia plural. Veja a ideia, força.

ideologicamente
Atitude em relação a uma ideologia; do seu ponto de vista.

ideosa
Feminino de ideoso.

idiolecto
Uma linguagem da própria pessoa; palavras ou expressões que são exclusivos para você. 953 grego; 948; 953; 959;
9> ( idios, " 34 próprio; ) e 955; 949; 947; 949; 953; 957; ( legein, " 34 Express; 41.;

idiologicamente
Eu não penso que é um neologismo pela maneira Self-absorvido e extremamente pessoal de fazer algo, nem uma
maneira irónica de chamar uma maneira estúpida de fazer coisas; por isso deve ser um erro ideologicamente.

idioma del gato
Eu supor que estarão consultando para a língua felina, porque cada animal não tem nenhuma língua, mas os gatos têm
uma língua do corpo que possa ser interpretada. Claro, a linguagem também é uma metoníquia.

idioma giglico
Ver a linguagem, glice .

idiondo
Se você não está querendo um sobrenome, é um erro para feder, feder, irising, odiar, . . .

idiosincravica
Provavelmente um erro para as mulheres idiossincráticas ou idiossincráticas.

idiosincrático
Variante para idiossincrático .

idiota
Etimologicamente significa "bloqueado se mesmo" e provém do grego 953; 948; 953; 969; 964; 951; 9> (idiotes,
"individualista"), que leva-lo de 953; 948; 953; 959; 9> (idios, "típico de uma pessoa"). Na Grécia pensava-se que
quem não participar na vida política e democrática a lidar apenas com o próprio, foi por egoísmo e falta de educação.
Quando o termo se tornou Latina fez concemos nós, desde que entre os romanos que não roubar, digo, participou da
República (res publica ou "coisa pública") era ser metade lelo.

idiota menso ñoño
Vê o palerma, menso, ño.

ido o hido
Verbos/go, hido .

ignición
Que ativado por uma chama. De ignire a Latina ( " turno com 34 fogo; 41.;

ignominoso
Falhou por ignominioso. .

ignorable
Que você pode ou deve ignorar.

iguana rayada
É outro nome para o clube.

ilachento
Deve ser um erro de fio.

ileros
Ou é mal escrito e é o plural de hyebus, ou é spam de um aplicativo de transporte muito bacan.

imán
1st_ Mineral com a propriedade de atrair ferro. 2nd_ Guia Religioso Muçulmano ou Líder . Do árabe 1573; 1616;
1605; 1614; 1575; 1605; ( imã, "chefe, diretor" ). Veja imã.

imitaciones
Imitação plural.

impace
impace é escrito incorretamente e deve ser escrito como "impasse", sendo o seu significado:<br>Certamente se refere
à palavra impasse " "

impalida
Erro por verbos/inválidos, feminino inválido, estranheza, verbos/palisco, impeling feminino , . . .

impas
impas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "impasse", sendo o seu significado:<br>Pronúncia em espanhol
de " " de impasse. Ver o Impasse.

impase
Outra versão em espanhol para impasse? Deve ser ímpio, mas ainda não é reconhecido.

impercibible
Seria algo que não pode ser percebido, mas é realmente usado imperceptível.

impreparado
Embora não seja amplamente utilizado ou no dicionário inglês, 'despreparado' é entendido como "falta de preparação".

