DICIONÁRIO ESPANHOL
furoya

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
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los caras
Obviamente, esta entrada se refere ao povo ameríndio face, e é colocado como um sinônimo em shyri. O engraçado é
que lá o link é cortado em dois por espaço, e aqui ele aparece completo. 129300;

los perros
Acho que vai ser um monte de coisa ou alguém que eles chamam de "cães", e eles não são animais. Caso contrário, a
definição deve ser em cão, e não aqui com um artigo plural.

losita
Diminutivo de Losa.

losta
Ele não é espanhol. Pode ser um erro por loista, Duff, costa, telha, lista de losita,

lta
LTA é acrônimo para vários termos, a maioria fora do espanhol como para ácido lipoteicóco ("ácido lilitênico") ou Lawn
Tennis Association ("lawn tennis association") ou IATA para o aeroporto de Letaba (Tzaneen, África do Sul). Mas
certamente a consulta é pela abreviação usada nas mensagens para a conversa "você tem dentro".

ltda
Ltda é escrito incorretamente e deve ser escrito como Ltda. sendo o seu significado: abreviatura para "limitada", é
usada principalmente no comércio, tais como "Cia. Ltda. "(Companhia limitada).

luba
1st_ etnia Bantu que habita o sul da atual República Democrática do Congo. É também o nome do império africano
pré-colonial, desaparecido no final do século XIX. 2o_ Luba é um município da província de Abra ( La Cordillera,
República das Filipinas). 3o_ San Carlos de Luba é um município da Ilha de Bioko (Guiné Equatorial). 4th_ Isca.

lubricante
Serve para lubrificar, que produz lubrificação, o que reduz o atrito pelo contato.

luca
Lunfardo é mil, geralmente por dinheiro. Certamente vem o Caló, onde pronunciada da mesma, com o mesmo
significado. Também pode vir do grego: o vesre 'quilo' é loki, que se tornaria luqui, luque ou luca (e mais tarde Lucretia,
lucard ou luqueti) por Dissimilação.

lucazo
Seria uma maneira muito familiar de chamar o "golpe de um luca", onde o golpe é emocional, no sentido amplo, e o
luca é um "custo ou valor de mil", como "ter que pagar US$ 1.000 em um golpe".

ludibrio
É uma atitude de provocação, piada. Vem do latim ludibrium, ludus, i 40 raiz; jogo " " 41.;

ludismo
Acrescento a definição de Felipe Lorenzo del Río de que o ludismo ou o ludismo também é uma forma de chamar a
tecnofobia, o que eu acho que é muito bom porque não é realmente uma fobia, mas simplesmente uma rejeição da
tecnologia e seus avanços. Veja também a ciberfobia, mecanofobia, logilocanophobia.

lufthansa
Companhia aérea alemã, originalmente chamado Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft ( 41 ar alemão Hanseatic,
sociedade anônima.

luigi
1o_ O nome masculino Luigi é a versão italiana do ludwig alemão ( ludvig "Luis" ) que pode ter sua origem nas vozes
hlod ou hlud ("glorioso, ilustre") e peruca ou wiha ("batalha") do germânico antigo. 2nd_ nome de um personagem de
jogo de Mario Bros. O original é 12523; 12452; 125( 12472; (hruiyi) .

luis x
Louis X é o nome de vários reis; Como Luís, o obstinado da França coroado em 1315, ou o Duque da Baviera que
co-governou o reino com seu irmão em 1516.

luiseño
Tribo do Sul dos EUA. Seu nome original é payomkawichum ("povos do oeste") e o exônimo vem da missão Catholic
Saint Louis rei de France, criado em seu território.

lullir
É uma forma de escrever luyir em algumas regiões da América, que na verdade é uma deformação do ludir (
"estreitamento").

lumbrera
Etapa para a luz, embora igualmente sirva como a recolocação da ventilação ou do gás. Porque a luz pode ser
artificial, a luz do ' é igualmente a lâmpada da flama. Por extensão é a pessoa que ilumina ou ilumina com seu
conhecimento, com sua inteligência. Do latim luminária ("lâmpadas"). Veja a iluminação.

luminiscensia
Veja luminescência.

lumpenproletariado
Palavra cunhada na filosofia marxista, chamada são aqueles que, numa sociedade capitalista, mais abaixo o
proletariado ( os trabalhadores, a classe trabalhadora, ) e eles são párias da sociedade. Embora a expressão
proletariado ( partir dos proletários Latina, " 34 crianças definido; ) Já era conhecida, acrescentou o alemão palavra
Lump ( " pano, pano " ) para formar lumpenpropletariat e dê um nome para os mendigos, ladrões e prostitutas que são
parte da sociedade mas a falta de consciência de classe.

lumu
Além do spam para uma empresa colombiana colocada por Danilo Enrique Noreña Benítez, também é sinônimo de
quauhcamotli (yuca).

luna
1st_ Lua e Diana são nomes de uma deusa romana em duas de suas facetas, a primeira é relativa aos céus,
especialmente à noite, e é por isso que está associada ao nosso satélite natural. Veja selene . 2o_ pelo acima, nome
comum de qualquer satélite natural em qualquer planeta. 3o_ folha de vidro, p . E.g. de um espelho ou um óculos.
4th_ mau humor. Veja alunado. 5th_ Nome da Mulher .

luna de sangre
Fenômeno astronômico que ocorre durante um eclipse, quando a lua entra no cone de sombra da terra e luz do sol
espalhadas pela atmosfera da terra dá nosso satélite um tom avermelhado.

lunes
Primeiro ou segundo dia da semana, dependendo do almanaque usado. O nome é latim, e um tributo à deusa Diana
em sua forma de Lua; Contração de Lunae morre ("Dia da Lua").

lunfardo
Gíria de Buenos Aires, Montevidéu e Rosario, que depois se espalhou para a América do Sul no século XIX.
Originalmente era uma língua de prisão, o que tornou difícil para os oficiais entender o que eles estavam dizendo que
os presos, mas logo se tornou populares e hoje é usada por todas as classes sociais e culturais. Vem da palavra "
lombardo " usado como " ladrão " e é provavelmente uma alusão cedo à máfia Lombard instalada na porta, ou uma
referência trazida por franceses que lembrou os golpes de banqueiros italianos ( 41 Lombardia; Eles ofereceram
empréstimos hipotecários e ficaram com muitas das suas propriedades.

lupanar
Nome para um mancebía ou bordel. É de origem Latina e vem de Lupara, AE ("Lobera, caverna do lobo"). A
associação aparece na era republicana quando prostitutas foram proibidas de entrar na cidade de Roma durante o dia,
então, quando a noite eles caminharam pelas ruas anunciando sua presença com ' howlings '; de lá os romanos
começaram a chamá-los de lupa ("lobas") que em espanhol acabaram em Lupanar para o lugar onde se encontram.

lupanares
Plural de Lupanar.

lupear
Hispanicization de loop 40 inglês; lup, " gravata, rulo, colo " ) usado como um verbo. É uma reviravolta acrobática ou
uma repetição de um som ou imagem, dependendo do caso.

lustros
Plural de lustro (em seu sentido de "quinquenium") .

lutecia
Completando a definição de FEDE, era original do nome 41 Lutetia dos parísios, então chamado Paris ( hoje capital da
França;. ''

luva
1st_ Arcaismo por "luva, luva". Em outras línguas, como o português, tem o mesmo significado. Vem do laufa gáluco,
do lofi germânico ( "palma da mão") . 2nd_ Luva também é nome de mulher.

luva o luba
Ver luva (archaism por "luva" ), luba (vários significados).

luyir
É uma palavra que era suposto do lunfardo, mas agora eu descubro que ela também é usada longe do Rio da Prata. É
"sobar ou graer, até você polir ou usar algo fora." Parece vir do genoese ("brilho pelo brilho") , que deve ter uma origem
latina em luere ("esfregando roupa") . Ver lullir , ludir , luir .

luyir o lullir
Veja luyir, ludir, luir, e sua variante lullir.

luz del sol incandescente
Tendo em conta que o sol é uma massa de gás ígneas, toda a luz emitida é incandescente. Mas eu suspeito que a
consulta pode vir de alguma tradução muito pessoal de "daylight" ou "luz solar". Sabemos hoje "a luz do dia" como
lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas de LED, mas longo muuucho também existia lâmpadas incandescentes com filtro
azul que editando a cor quente e simulado Tom "luzdia"

lúnula
1st_ em latim lunula , ae significa "lunita", que se refere à lua em sala de declínio ou crescimento. Em espanhol "lúnula"
é algo que tem "forma crescente", como a marca branca na base das unhas, ou alguns colares ou amuletos. 2nd_
Lúnula também é nome de mulher.

m
carta 1o_ eme . 2o_ símbolo do Metrô (unidade de medição) . 3o_ 'M' é "1000" (mil) na numeração romana.

maca maca
Outro nome para a planta ayak willku ou maca .

macarricidio
(A piada de lenocide está indo longe demais. ) Supõe-se que 100< macarricide seria o assassinato de um macile, de
um. Por etimologias ver MACRÓ, cafishio.

machika
Deixando de lado o spam dos músicos neeribero-americanos, digamos que a voz 'machika' não é espanhola, mas
Papiamento Arubeño e significa "quebrar, fazer algo com um grande esforço". Eu ia acrescentar que é a versão
espanhola para a fêmea do nome japonês 'Machiko'. . . Mas acontece que ela já é feminina! O problema com nossa
língua é que se um nome termina em 'o' assumimos que é masculino, mas em japonês é female.com.

machin
Pode ser uma Castellanização da correspondência inglesa ("par, coincidência, compatibilidade, correspondência) ).

machirula
Machirulo feminino.

machirulo
Forma depreciativa para o sexo masculino, no sentido de sexista que despreza as mulheres; é uma maneira de não
ofender o macho em seu caráter positivo, diferenciando um do outro. Veja machismo.

machismo
Forma de filosofia popular, de acordo com o qual macho é superior na prática diária para as mulheres e, portanto, tem a
obrigação de mantê-lo, protegê-lo e suas necessidades. Quando o macho exerce a violência contra as mulheres não é
sexismo, mas crime; um homem nunca é demais a fêmea.

machista
Um defensor do machismo, que se comporta de acordo com sua filosofia.

macho
1st_ Animal Masculino . Por extensão é o ser humano macho com atitudes bastante animais, com todo o bem ou mau
que pode ter tal característica. É uma derivação do mas latino, maris ("quem insemina") que originou um diminutivo e
um agente como masculus que foi vulgarmente chamado de masclu e é como ele chegou ao espanhol interpretado
como 'macho'. Veja machismo, sexista. 2o_ Primeira pessoa singular da forma indicativa atual de verbo machar . Veja
verbos/macho.

macho blanco heterosexual
Teríamos que descobrir sobre o que eles estão consultando. Em princípio, sugiro ver homem, branco, heterossexual.

macoca
1o_ macoco fêmea (animal e enrugado por 4o) . 2nd_ Coscorrón, atingido sem violência na cabeça com socos. 3o_
Variedade de figo encontrada em Múrcia (Espanha). 4o_ Qualquer breva seca, passe maduro.

macoco
1o_ na Colômbia é dito 'macoco' ao facão já desgastado, quase sem folha. 2nd_ nome antigo de um antílope que
habita o Congo. 3o_ Pela macoca breva, fala-se daquele que é magro e tem a pele enrugada.

macra
Pequeno município no noroeste da Itália. Embora também possa ser um erro por muitas outras palavras, ou um
acrônimo que não está em espanhol, ou um espam.

macreco
Na região do Caribe é usado como "danificado, arruinado, mal feito".

macrocefalico
Erro macrocefálico . Ver macrocephalus .

macrocéfalo
Tem a cabeça de um tamanho maior do que o considerado normal. É uma condição médica. Vem do grego 956; 945;
954; 961; 959; 9> ( makrós "grande" ) 954; 949; 966; 945; 955; 951; ( kefalé "cabeça" ) .

macrofalosomía
É uma condição em que um macho tem um pênis de tamanho maior que o normal (para referência, é considerado
maior que 22 centímetros). Se o pênis continuar a crescer após a adolescência, não é mais uma condição genética,
mas uma doença hormonal. O nome consiste no prefixo macro ausente ???? ( soma "corpo" ) .

macrogenitalismo
É a atração sexual de pênis que excedem 20 centímetros na ereção. Ver microgenitalismo.

macrogotas
Eles são grandes gotículas de líquido, comparando ou medindo-os com uma referência. O termo é quase sempre
usado no plural e na medicina, desde que-lhes nomes doença infecciosa por um fluido, quando um cara espirrar e sua
saliva é dispersado em mais de 50 µm de partículas, reduz a probabilidade de contágio; ou ao calcular uma dose do
remédio por infiltração, regulando o tamanho das gotas e a taxa de infusão. Ver microgotas.

macrolexifilia
Ele veio aqui como um anonimato de macrolexifobia, e ambos compartilham as mesmas objeções. Seria mais justo
definir isso como "o prazer de se expressar com grandiloquência".

macró
Llenon, chulo. Em espanhol, existe uma versão como um badass, mas América vem através do francês maquereaux
(makero, cavala e gíria de traficante de mulheres). Este termo sugere uma origem comum para cafishio, que então já
não viria cafetã mas bacalhau inglês (cavala enlatada secas), o mesmo conceito de nomear as mulheres traficadas por
barco como um carregamento de peixes.

mad
Pode ser um acrônimo, mas em espanhol não existe como uma palavra. No entanto, é conhecido pelo nome de uma
revista humorística de origem americana que teve sua versão espanhola. Veja inglês/Mad.

madera hedionda
É um dos nomes da planta Gestrum auriculatum. Veja Ayuí .

madera negra
Veja madeira, preto.

maderolense
Gentilcio do município de Maderuelo (província de Segovia?

maderos
1st_ Wood Plural . 2nd_ Nome de vários locais (em Honduras, na Venezuela , . . . ) .

madre
Do latim mater, tris ( "mãe" . 1st_ Mulher ou mulher que tenha dado à luz e/ou criado filhos. A mesma mulher em
relação aos filhos. título 2nd_ em algumas ordens religiosas. 3rd_ linha principal, canal master, origem de algo. 4th_
Éter, matriz. 5o_ Em forma vulgar, e por associação com a anterior, é um nome para a vulva.

maestro
Quem está melhor preparado para ensinar. Educador. Por extensão, diz-se ser o mais apto em qualquer campo, a
partir do qual você pode tomar o exemplo ou seguir (como um condutor). Vem do magistral latino, derivado dos magis
("mais do que, mayor"). Veja magistrado, magistrado, ministro.

maga
Mágico feminino.

magacin
revista é escrita incorretamente e deve ser escrita como "revista", sendo o seu significado:<br>Programa de TV, revista
ou periódico que abrange diversos temas. Originalmente a voz vem do italiano '' magazzino '' É " armazém ou adega ".

magas
Feminino plural de um mago.

magdalena
Feminino de magdaleno, natural de Magdala. Também é nome de mulher, provavelmente de origem bíblica, María
Magdalena é um personagem do novo testamento.

magia chistosa
É como se fosse um sinônimo para o erro "mágico 100<simpático", que não seria mesmo se fosse bem escrito, então
suponho que seja uma sinnimia engraçada. Veja magia, engraçado.

magia simpatica
Erro por boa magia. Veja magia, simpatia, empatia.

magia simpática
É o tipo de magia ou bruxaria que associa dois elementos por simpatia, e agir em um assume que pode afetar ou
interpretar o outro. Essa teoria metafísica é aplicada em casos como o vodu, onde uma boneca semelhante à vítima é
picada para deixá-lo doente; na antropofaginia de tribos como os Guarani que se alimentavam dos melhores guerreiros
para obter sua energia; no carma, onde nosso comportamento é igualmente recompensado nas próximas encarnações;
ou em adivinhação psicométrica como chiromancia desde, p . E.g. , associa a duração da linha de vida com a duração
de nossa vida cronológica. Também foi tentado aplicá-lo no campo científico, como aconteceu com a homeopatia na
medicina ("similia similibus curantur"), ou os "caracóis Allix" nas telecomunicações.

magisterio
Atividade relativas ao mestre. De magistério latino (Mestre, feito pelo mais capaz), que provém o adjetivo magis (mais).

magnetar
É uma estrela pulsar que em um ponto emite muita energia de nêutrons (raios-x, raios gama) e tem um poderoso
campo magnético. O nome vem da estrela magnética inglesa ("[campo magnético") ("estrela").

magnetoestrella
Versão em espanhol do magnetar.

maickol
Maickol seria uma versão em espanhol do nome Michael.

maíz
Herbaceous americano com a fruta feita a forma de uma orelha. Seu nome vem da voz Taíno Mahís ("apoio da vida").

makillajea
Outro neologismo ridículo e desnecessário? Veja maquiagem, make-up, e uma vez que também estamos https://www.
Significado. ORG/euskera/Makilla. Htm

mal de edipo
Pode ser uma má interpretação do complexo de Édipo " " que é um complexo, uma estrutura psicológica e não um mal.
Mas certamente refere-se a " MAL " como uma epidemia, que se expande por Tebas na obra de Sófocles e para pará-lo
( de acordo com a Oracle, ) Eles devem expulsar o Rei Édipo. Veja: http: / / www. significado. org/Édipo complexo. htm

mal de estómago
Esta consulta foi concebido para ser um sinônimo de churrutera.

mal gusto
Filme culto mau gosto de Al gore (Peter Jackson, 1987). Ver o mau gosto.

mal humorado
Acho que a consulta é mal-humorada. E se não, fique mal (mau apocope), humorístico.

mal nacío
Como pronunciar a frase " 34 mal nascido;. É um insulto. Consulte: Malnacido.

mal oliente
É realmente fedorento. E sim, é formado por ' Evil ' ' oliente '.

mal olor fuerte
Veja o mal, o cheiro, forte.

mala leche
A frase aparece com a " leite 34 donas de casa; , quem disse que eles amamentação com '' 39 boa; ou '' desagradável
'' e isso mudou o caráter do bebê. Era feliz, que tinha " bom leite " Porque ter leite também foi sorte de sentimento e foi
um amargo ou infelizes que tinham " mau leite ". Também se refere a quem tem a intenção maliciosa de fazer algo.

mala pécora
1o_ É uma expressão usada exclusivamente para uma mulher, como "ovelhas perdidas", por decadência,
desobediente, cruel. 2nd_ Certamente pelo significado acima, também é "promíscua, prostituta"; embora exista uma
origem que fale sobre os rebanhos, onde as ovelhas buscam até mesmo os machos revestidos para serem montados e
que lhes deu fama de libertinos 128527; . Ver ruim , pécora ("ovelhas" ), pecorina .

mala vida
Veja a vida ruim.

malacate
Contrapeso. Por extensão, qualquer máquina que serve para aumentar ou arrastar um peso, como guindastes ou
guinchos de veículos para o reboque de outro ou a mesmo a noiva de um ponto fixado.

malambear
1o_ Coloquialmente está dançando malambo. 2o_ Considerando que é uma dança com um sapato frenético, também
é dito figurativamente que 'malambing' é fazer uma tarefa de pressa, correr, com pressões; ou quando o malambo está
na cabeça, é louco ou intoxicado.

malasartes
É um substantivo criado a partir de "más artes", que eu suponho que deve ser usado apenas no plural. Veja mal, arte.

malaya
1st_ malaia. 2o_ Outra versão de amalaya (ver pela origem e etimologia).

malayacion
Não existe, e se existe, é mal escrito. Veja amalaya, ah malaya, malhaya, malásia.

malcasadas
1st_ plural feminino do adjetivo solteiro. 2o_ forma feminina plural do particípio do verbo malcasar .

maleficios
Plural de hex.

malgeniadas
Plural do adjetivo feminino malgeniado .

malgobierno
Primeiro (como 'yo'), pessoa em singular da presente forma indicativa para o verbo malgobernar . Ver
verbos/malgebierno, mau, governo.

malianteo
Estilo musical, perto do rap, com assuntos urbanos de rua, e embora pelo nome não pareça assim, não
necessariamente sobre criminosos ou criminosos.

malinche
La Malinche é um personagem histórico, com opiniões mistas sobre seu papel na conquista do território mexicano.
Nascida no final do século XV em uma nobre família mexicana, ela foi vendida como escrava por seu jovem padrasto, e
passou muitos anos entre os maias, então ela falava fluentemente sua língua, além de nahuatl. Durante a conquista
espanhola ela foi dada a Hernán Cortés, e ao aprender espanhol ela foi útil como intérprete, já inseparável do
conquistador (com quem ela até teve um filho) em suas negociações com os povos originais. Hoje para alguns é uma

traidora de sua raça, para outros ela é uma vítima ou alguém que por seu trabalho de inteligência moderava a
crueldade nos confrontos entre mexicano, maia e espanhol. Seu nome era Malinalli, depois de ser batizada levou o
nome de Marina, pois os espanhóis eram Dona Marina, para os locais Malin ou Malintzin, que deu a corrupção popular
de Malinche.

malla sarran
Deve ser um erro de malha sarán.

malogre
Primeiro (como ' I '), segundo (como "você") e terceiro (como "ele/ela") pessoas no singular do presente subjuntivo do
verbo verbo malograr.

malos
Plural de ruim .

malqueridos
Plural de malquerido.

malthusianismo
Teoria social, política e econômica proposta pelo economista inglês Thomas Robert Malthus no final do século XVIII.
Concentrou-se na desproporção do lento desenvolvimento econômico em relação ao alto crescimento populacional, o
que levaria ao colapso da civilização devido à falta de recursos para mantê-la. Isso se tornou uma desculpa para
alguns grupos (principalmente economistas) que desenvolveram métodos de equilíbrio forçado, quase sempre
privilegiando o capital e descartando a população com menos recursos. Uma exceção seria o neomalteusianismo, com
adeptos anarquistas que propuseram educar no controle de natalidade até que a tecnologia resolvesse o problema da
falta de meios para manter o proletariado.

malthusiano
Sobre o economista anglicano e demógrafo Thomas Robert Malthus. Ver Malthusianismo, Médico/Malthusianismo.

malvista
Malvista é uma aldeia italiana na região do Piemonte.

mamás
1st_ Plural da mãe . 2nd_ Segunda (como 'vos' ) pessoa no modo indicativo presente para o verbo mamar . Ver
verbos/mães.

mamda
Mamda é uma vila no distrito de Adilabad (Eua), no distrito de Telangana, Índia. Também pode ser espam de várias
empresas ou um erro por mamba, verbos/manda, boquete, . . .

mameluco
soldado 1st_ elite no exército egípcio. De árabe 1605; 1605; 1604; 1608; 1603; ( mamlukn "escravo, propriedade,
posse" ) porque, em princípio, eles eram escravos turcos que depois de serem libertados permaneceram como
mercenários. 2o_ vestuário que cobre todo o corpo, geralmente usado pelos trabalhadores para não sujar as roupas

por baixo . 3rd_ Bobo . 4o_ Em lunfardo é usado mais como um (garrafa ou bêbado) do que como um mammerto
(ingênuo).

mamerea
Mamerea é o nome dado na Venezuela para a colméia, para o favo de mel.

mamerto
1st_ Mamerto é um nome masculino (a fêmea é Mamerta), tem origem osco (língua itálica pré-latina) e significa
"consagrado ao deus Marte". 2nd_ maneira de chamar alguém otário (ingênuo, infantil), ou que é um filho da puta,
apenas por causa da semelhança fonética.

mamila en colombia
Ver: mamilo.

mamón
1o_ Diz-se de um mamífero que ainda está em seu período de lactação. 2o_ Pelo acima, ele também é usado como
um insulto, comparando-o a uma criança pequena. Veja mamerto. 3o_ dente chupa . 4o_ Outro nome para a árvore
de guaya e seus frutos. 5o_ nome de um típico bolo de esponja mexicano.

manavil
É spam; no máximo, será um jogo de vídeo ou personagem de anime, ou um tweeter promover seu nome, e para essa
matéria eles são os mesmos.

manchadas
1o_ plural feminino do adjetivo manchado . 2o_ forma feminina plural do participle do verbo mancha.

manchar
Sujo visualmente, deixe uma marca de cor não necessariamente de sujeira. Figurativamente falando, manchar uma
reputação ou bom nome. Em alguns países como o México é usado como um eufemismo para chupar.

mandar fruta
A frase original é " enviar fruta! " , que é o que pede os viajantes apresentem confiada de onde quer que estejam, ou
que os viajantes se quem enviou, pedir para aqueles que permanecem; Tudo depende onde tem frutos melhores. Na
verdade, é quase uma piada, porque na Argentina do século XIX e até ao 40 XX; origem da frase ) Havia pomares por
cidades, como muito pode falar enviar citrinos do Norte, ou maçãs do Sul, mas o frete deve ser rápido, de barco ou de
comboio. Vagões de viajantes não eram o mais seguro trazer alimentos perecíveis. Pela frase humorística, " enviar
fruta " Tornou-se logo enviar nada, nem sequer esperava receber. A partir daí o significado moderno, que é para dizer
ou fazer alguma coisa sobre a qual eles não têm ideia, apenas para satisfazer alguém ou alguma coisa, mesmo se for
na forma.

mandarse la parte
Expressão para "fingir, agir se defaniando com o que não é ou não tem". Vem do teatro, onde um ator faz sua parte,
seu papel. Veja fazer biógrafo, faça teatro.

mandibula superior

Veja mandíbula, topo.

mandrinadora
Dissimilação por chato. Ver chato.

manducar
Em gíria usada por " " para comer. Vem do espanhol, mas a origem é o verbo latino verbo manducar ( " Corrêa " 41.;

manecita
Diminutivo de mão, embora seja pouco utilizado.

manejarse
Forma pronominal do verbo para manipular.

manfichismo
Outra ortografia de manficismo.

manficismo
Também chamado manfichismo, é equivalente a yemanfutismo. Francês-je m' na ficha, variação eufemística do mais
clássico m je' em foute (não me importo nada). Um vem da ficha (ficha em) e o outro do lugar (fornicates).

manflora
Feminino de manfloro, embora também possa ser uma forma reduzida do original manflorita " ". Para a etimologia
consulte: Manfloro.

manfloro
De 34 a espanhol; manflorita; 34, deformação de criança de hermafrodita. Ver: hermafrodita.

manga
1 _ parte do vestido que cobre cada braço. Do latim manica, com o mesmo significado. Pelo seu tubo deu nome
também tubos flexíveis, etapas de ventilação, cilíndricos de pesca redes, redemoinhos de água, lonas para atravessar
espaços abertos, protegido. . . 2 _ a largura de um navio. 3º _ enorme grupo de gafanhotos que atacam as
plantações para alimentar. Na forma irônica usada como 'maus'. 4 _ árvore tropical mangifero anacardiaceo. 5º _
quadrinhos ou desenhos animados japonês nome genérico; transliteração de x307E o kanji; x 3093; x304C; (ma ' n'
ga "divertido, decontracturado de desenho").

manga estirada
Ele veio à consulta porque é sinônimo de manguiancho. Veja manga, esticada.

manga pequeña
Ver o mangá, pequeno

mangana

Manganela, catapulta. 956 grego; 945; 947; 947; 945; 957; 959; 957; (magganon, "guerra do gadget").

mangante
Em lunfardo tem um uso menos preconceituoso do que em espanhol, porque não há roubo; embora no Rio da Prata
seja mais comum a versão "mangueante". Diz-se de alguém "que mangá, pede dinheiro ou esmola, que finge dar-lhe o
bem quando não somos obrigados"; e está mais perto pela etimologia do significado original em caló. Veja mangar,
mangue, puxar manga, implorar.

mangar
É mais comum em lunfardo " manguear " geralmente usado no infinitivo. É perguntar ou pedir algo, às vezes com
insistência e quase sempre dinheiro ou uma mercadoria. Vem do hábito de 34 crianças; puxar a manga " de seus pais
quando eles querem comprar alguma coisa. Ver: Manguear.

mangará mirim
Não é espanhol, é português.

mangas verdes
Nome que foi conhecida a irmandade sagrada, criada na Espanha durante o século XV como uma força policial. O
colete mostraria a cor verde das mangas da camisa, e que popularmente diferenciados. Veja: http: / / www. significado.
verde de mangas de boas horas org/um bom tempo. htm

mango
1. Identificador. 2. Lunfardo é dinheiro; o Português Menega, Meneguina, antiga moeda de " 34 mil reis; 3. " Para
lidar com " " Para lidar com " , até o fim, até a extensão máxima possível; Gaúcho de voz, onde disse " cravando a faca
para lidar com " ( até o fim, o mais profundo ). 4. Frutas de árvores mangiferos.

mangostá
Erro de mangusto ou mangosteen ou "me angustias" ou . . .

manguear
1st_ Carrego o gado por uma luva ou por um corredor; é um método que facilita a contagem de cabeça. Por extensão
é direcionar o gado solto para a direção conveniente. 2o_ Vá para as mangas para comer mangas. 3o_ Em lunfardo é
usado como um grupo, "puxe a manga".

manic
Erro de mania, Manis, Manir (e vários de seus inflections), Manio, amendoins, mañica (maño), Manica (mão),

manica
Manica é um distrito e província de Moçambique.

manifestarse
Forma pronominal do manifesto do verbo.

maniflojo

Pode ser por "generoso", uma variante de manrroto, ou talvez manichebrado. Também por "pusillanimous", que "treme
seu pulso" para enfrentar uma tarefa.

maniquebrado
Pode ser uma variante do perdulário, mas eu suspeito que isso não tem nada a ver com generosidade, mas como
sugere Jimeno Álvarez com Propriedade atribuída ao amaneradamente os gays para dobrar o pulso. Claro, eu
discordo que separa em duas palavras, que seria quebradas de amendoim, que é outra coisa. Ver marrotar, malrotar.

manito
Diminutivo de mão.

manito de guagua
Agarrados, gananciosos, não soltos, como bebês que têm o punho sempre cerrado. É uma expressão usada no Chile.
Ver manito ("mão diminutiva" ), guagua ("criança") .

mano
1o_ Parte dos membros superiores que em humanos compreende desde o pulso até os dedos, inclusive. Sua
característica, mesmo em animais, é ter um polegar oposto aos outros; embora por semelhança também é
popularmente dito até mesmo para os cascos da frente de cavalos. 2o_ Para o anterior, alguma tarefa que
normalmente é feita com as mãos, como 'uma mão de tinta', 'uma mão no jogo de cartas' ou 'uma ajuda'. 3o_ Por
convenção, "lado, caminho, margem de um par onde se pode ser distinguido do lado direito e um da esquerda". 4o_
Medida utilizada em diversos itens, como "cinco frutas ou ovos", "cinco livretos impressos" , "sala de pães", . . .

mano de hierro
1o_ Um dos muitos nomes da planta ornamental perene Limonium sinuatum, da família Plumbaginaceae. Ela também
é conhecida como capitã, flor de palha, sempre vivad azul, entre outros nomes. 2o_ Como expressão significa que algo
deve ser conduzido duramente; mas para os golpes, onde mais "punho de ferro" é usado. Veja luva, maniflojo, "mão de
ferro com luva de seda".

mano de tigre
Um dos nomes comuns da planta Oreopanax ecuadorensis. Ver cayambicaranqui/pumamaqui ( puma-maqui ) .

mano firme
Veja a mão, assine.

mano suave
Veja a mão, macia.

manoja
1st_ forma feminizada de manoe-d ' o. 2nd _ segundo (como ' você ') e terceiro (como "ele/ela") pessoas no modo
indicativo presente singular para o verbo manojar; Ver entregando, verbos/manoja.

manolarga
Diz-se de que geralmente leva " para etapa " O que não é seu. Também que fazer um abraço ou o contato físico formal
para " brincando com " impudicamente à outra pessoa.

manolo
Hipocorístico de Manuel.

mansalva
A expressão original era "lançar mão salva" e em princípio foi dito para o militar, quando eles poderiam atirar seguros,
sem risco para os atiradores. Como geralmente a tiros ou tiros à queima-roupa eram abundantes, a expressão era algo
que é encontrado ou criado em grandes quantidades.

mansedumbre
Qualidade de mansidão, docilidade, calma, tranqüilidade.

mantas
Cobertor plural.

mantener un secreto
Veja Manter, Segredo .

mantenimiento predictivo
Eu acho que eles se referem à manutenção preventiva, na verdade não sei se merece uma definição. Veja
manutenção, prevenir, prever.

mantenme
Forma pronominal do segundo (como 'você' ) pessoa singular de imperativo para o verbo manter . Veja verbos/espera.

mantero
Buenos Aires é o fornecedor que implanta um cobertor na calçada para oferecer seus produtos. Comerciante informal.

mantero mantera
Veja mantero .

manuela
Em lunfardo é uma maneira de chamar a masturbação, porque faz mão " " e ele é associado com um nome de mulher.

manuelear
Masturbar-se. Geralmente é usado com a reflexiva formam " 34 manuelearse;. É conhecido como a voz do lunfardo,
apesar de ser comum em qualquer lugar. Ver: Manuela.

manyar
Lunfardo é comer. O italiano mangiare ( manyiare, " comer " ) ou talvez a iguaria catalã, com o mesmo significado. A
frase italiana '' foglia mangiare '' ( " comer folha " ) aparece o significado de listras como assimilar uma ideia ou um
conhecimento, um fato que salvamos; Diz-se que se trata da Odisseia, quando Ulisses é a magia de Circe comendo
uma folha mágica fornecida pelo Deus Hermes.

manzana
1o_ frutas da Apple. Esta palavra tem um nome latino como malum, ae, que era conhecido como malus mattianus em
homenagem ao botânico Caius Matius que a cultivou. Como havia um homônimo que significa "ruim", a fim de não
estigmatizar o fruto foi renomeado "pomme", ou tomou o fosso homônimo que mais tarde se tornou "maçã". 2nd_ bloco
urbano, geralmente quadrado e cercado por ruas, cerca de 100 varas laterais (86 , 60 metros ) ou bloco. O nome
parece vir do manso latino medieval ("terra para cultivar e manter"), que eram parcelas designadas para uso por
paróquias, e mais tarde aquelas alugadas pelo senhor feudal aos seus vassalos.

mapa físico
Mapa mostrando o relevo e as divisões naturais de um território ( rios, serras, planaltos, ) Ver: Mapa político.

mapanare o talla x
Ver mapanare (cobra), tamanho x (cobra) .

mapaná
Veja mapanare e esguicha mais entradas onde a definição é repetida, em vez de ligá-los a um .

maquer
Em alguns casos pode ser um galicismo, mas em princípio é francês e não é usado em espanhol. Infelizmente o site
não tem dicionário francês para enviar a consulta lá.

maquiavélico
Nicolás Maquiavelo-no que se refere (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) e o seu pensamento político e filosófico.

maquinita
Máquina diminutiva.

maquí
'Maquí' é uma castellanização da maqui francesa, forma abreviada de maquis ou maquisards que é uma denominação
usada desde meados do século XX para as guerrilhas de resistência, em princípio dos franceses contra a invasão
alemã na Segunda Guerra, mas também dos espanhóis que enfrentam o franquismo. O nome é de origem italiana,
onde macchia (macha "arbustos, matagal" ) era a floresta onde a força da resistência era escondida.

marabo
Apesar de não existir oficialmente como uma palavra, pode ser uma forma reduzida e parente de " marabino ". Para
testar uma fonte, lembre-se que " marabino " É a maneira de falar do venezuelano da região de Zulia e mais
especificamente em Maracaibo. Uma maneira um pouco depreciativa para chamar os moradores é " maracucho " Mas
o adjetivo reconhecido é " maracaibero ". O problema é que a conclusão " _ero " é principalmente usado em espanhol
para comércios ou os 40 actos; respeitante às datas, comemorações, ) e então, para alguns, maracaibero " " é pouco
apropriado etimologicamente; Então, em algum momento começou a usar " marabino " como se fosse um adjetivo. Mas
é um erro, e então lá poderiam aparecer " marabo " como uma forma de chamar a família maracaibero. Talvez seja
mais nada uma síncope de Maracaibo, como sugerido por Jorge Luis Tovar Díaz.

maraca
Dissimilação eufemística de " 34 FAG;. Ver sinônimos.

maracuyá silvestre
Outro nome para a caguajasa.

maradoneano
Se não é algo sobre Diego Armando Maradona, e você quer se diferenciar da sua igreja, então é um erro para
marediano.

maravedia
Não parece espanhol, talvez seja um erro de Hotel ou maravedinada.

maravedis
Plural de maravedi sem acento.

marca blanca
Além do óbvio significado de "um sinal branco visível", produtos que são vendidos para um único canal de distribuição e
que têm seu nome ou um que pertence a ele também são chamados de "white label". É tecnicamente conhecida como
marca distribuidora e o nome 'branco' vem da embalagem original desses produtos, que eram feitos dessa cor; embora
hoje possa ser entendida como "marca em branco", já que os fabricantes de cada produto os fazem com sua marca em
branco (que é entendida como "não digitado") para os varejistas colocarem a sua própria. Veja a linha branca (de
aparelhos).

marca chancho
Em lunfardo é um produto que é muito caro para sua marca. Se trata das marcas de cerveja preta " Porco, " , Dublin,
importado do século XIX e início do século XX que teve a imagem de um porco no rótulo.

marca de distribuidor
É o nome correto da chamada "marca branca", que os varejistas usam para produtos fabricados por terceiros e
vendidos com sua própria marca única.

marcaria
Marca registrada feminina (relativa às marcas registradas).

marco regulatorio
Ver quadro, regulatório.

mareado
1st_ Adjetivo para alguém que sofre de tontura, que tem confusão mental ou perda de equilíbrio. 2o_ Participle do
verbo marear .

marengo
Moeda de 20 8356; em memória da batalha de Marengo, venceu por Napoleón eu em 1800.

mareos
Plural de tonturas .

mariao
Pode ser uma versão vulgarizada para tonturas.

mariconez
Consulte mariconada. Se fosse Mariconez pode ser um sobrenome falso, tendo como origem a bicha de palavra.

maricón
Muito bicha, é um aumentativo de marico " ". Ver Marico. Ver: FAG.

mariflor
1st_ Mariflor é um nome feminino, evidentemente unindo os nomes Maria e Flor. 2nd_ Em alguns lugares é um
adjetivo para o macho afeminado, que poderia ter sua origem na voz de manfloro.

marijuanero
Sobre a maconha ou marijuana; Quem comercializa-lo ou consumidos.

marileisy
Nome da mulher. Certamente o sindicato de Mary Leisy.

marioneta
Boneca, geralmente articulada e manobrada por um marionete, que representa um personagem em um show ou uma
peça. A origem do nome parece ser religiosa. Nas cerimônias do século X costumavam ser realizadas em igrejas onde
a Virgem Maria falava com os fiéis, e ela o fez através de um ícone com sua figura que os franceses chamavam de
"Marion" (diminutivo de "Marie") e o padre que imitava a voz usando falsete foi batizado como o "marionnette". Este é
o nome que foi popularizado na Espanha para qualquer "boneca usada para agir ou recitar um parlamento". Mais
tarde, ele tomou seu senso de "pusillanimous, pessoa relutante que se deixa ser tratada pelos outros." Veja o fantoche.

marioplumas
Palavra inventada por Julio Cortázar em seu romance Rayuela, usando sua linguagem glilyce. Não tem nenhum
significado do seus próprios, sugere-se no contexto à interpretação do leitor.

mariposa
1 o _ grande e showy-crescente inseto lepidópteros quando maduro, geralmente procura flores para se alimentar de
néctar. 2o _ em Lunfardo é uma jovem mulher, apaixonada, que não tem relacionamentos duradouros. 3rd_ o conceito
gay muito produzido e atraente é uma regressão para.

mariposón
Gay, com gestos e gestos muito aclymanized. Alude não somente à roupa e à composição comparadas às asas da
borboleta mas também a uma atitude promíscuo, "voando da flor à flor". Embora não seja tão comum, também é usado
como um macho ' borboleta ' para o homem sedutor, que tem muitas "namoradas".

mariquita
Diminutivo de Maria.

marisca
1 º terceira pessoa singular do presente indicativo do verbo mariscar. 2, REO truta, de água doce. 3 º eufemismo para
o FAG.

mariticidio
É assassinato do marido ou da esposa, embora neste último caso haja uma palavra específica que é uxoricida.
Formado com latim maritus, i ( "cônjuge" - cidio .

maritizar
Dependendo do contexto, esse neologismo pode se referir ao mar ( "relativo ao mar, transformado em mar" ), à união
(união em conformidade), aos nomes Maria e Mario ou seus diminutivos, . . .

maría
Nome hebraico, originalmente, 1502; 14< 1512; 1456; 1497; 1464; 1501; ( miryam ) hoje muito comum pela
influência do cristianismo, a mãe de Jesus levou esse nome. O significado é muito discutido, mas é possível que é uma
versão do egípcio '' mry '' ( amado; 34 " 41.;

marley
Marley é um nome geralmente masculino, embora possa ser usado por uma mulher. De origem inglesa (talvez mais
irlandesa), é geralmente topônima e alusão a um local de nascimento. Presume-se que sua etimologia vem do
mármore ("mármore" - y ("sufixo para adjetivos").

marmolero marmolera
Veja a marmota.

marranote
Grande marrano, forma aumentada de marrano.

marrotar
Deformação do velho malrotar de verbo (quebrando ruim, ruína), também pronunciado como manrotar (se quebrar com
as mãos?, de perdulário).

marrón
1o_ cor castanha, uma mistura das 3 cores primárias, seu código hexadecimal (para o nome marrom) é A52A2A. É um
galoco por marrom ("fruto de castanha, e a cor de sua concha"). 2nd_ Stone que é jogado no jogo do marro . 3o_ algo
difícil, complicado, irritante, embaraçoso. É usado assim na Espanha. 4th_ Em Lunfardo está o "ânus".

martes
Dia da semana entre segunda e quarta-feira. O nome vem da latim Martis dies ("Dia de Marte").

martingala
Provável estratégia para ganhar em jogos de azar, muitas vezes mais perto do que o truque de matemática. Vem do
francês martigale, que é um engenhoso calças com um pano de desabotonable volta, permitindo que você abri-lo para
evacuar o útero sem ter que despir-se; e a partir daí o significado de " 34 truque;.

marucho
Hipocorístico de Mario.

mas
Conjunção adversa, é usado como mas, e em alguns casos, como se não. Veja o seu paraonym mais.

mas con tilde
Veja mais.

mas fino
Se não é um erro para um venezuelanor mais fino, é um erro mais e fino, separadamente. Veja mais .

mas o más
Veja mais, mais.

mas sabe el diablo por viejo que por diablo
Sugiro que veja o ditado corretamente escrito: "Mais o diabo sabe por velho do que pelo diabo".

masacote
Glob, massa ferrada, dura.

masca afrecho
Consulte: mascafrecho.

mascafrecho
É homossexual, porque sexo oral prática outros homens ( mastigar na '' farelo '' o prepúcio ). Ver: farelo. Consulte:
Mascapito.

mascanuca
É uma maneira irônica de chamar o homem homossexual ativo; quem está por trás da responsabilidade (eu não sei se
você entende). Veja bala, mascapito, mascafrecho.

mascapito
Homossexual masculino, que praticam sexo oral para outra ( porque " mastiga meu Dick " 41.;

masculinazi
Palavra bastante ridícula, que aparece como paralelismo ao feminazi, como se a (ainda violenta) busca por um direito
pudesse ser comparada com a (ainda violenta) manutenção de um poder de fato. Tem um significado que depende de
quem diz e em que circunstância, mas a coisa mais apertada seria a de um "machista intolerante". Embora me torne
mais justo colocá-lo como "machirulo". É a união nazista masculina.

masculinicidio
É uma maneira de chamar o assassinato de um homem em uma questão de gênero. Já existe viricídio, que está na

esfera jurídica e histórica, mas se presta à confusão da esfera médica e farmacológica. Consiste no masculus latino,
diminutivo de mas ("macho, que insemina" ) o sufixo-cidio ("matar"). Veja feminicídio, homem.

mascullador
Que masculão. Veja masculinado.

mashup
Edição de som, é nomeado para uma colagem musical.

masoca
Forma coloquial de dizer "masoquista".

masoca
Forma coloquial de dizer "masoquista".

masoca
Forma coloquial de dizer "masoquista".

masoca
Forma coloquial de dizer "masoquista".

masoca
Forma coloquial de dizer "masoquista".

masoca
Forma coloquial de dizer "masoquista".

masoquismo
Tem sua origem no sobrenome do escritor Leopold von Sacher-Masoch, que em seu romance, " A Vênus em peles "
Descreve detalhadamente a parafilia de Severin personagem que gostava de ser humilhado por seu amante que
Wanda vestida de couro ou peles.

masoquista
Quem pratica ou sofre de masoquismo, em forma coloquial é quem faz uma tarefa desagradável e resignada, mesmo
que se supõe que ele possa evitá-lo.

masover masovera
Não é espanhol, mas catalão. Ver catalão/masover ("masovero" )

mataburros
Jocular maneira de se referir ao dicionário.

matamaleza
É outra maneira de chamar um herbicida, um assassino de ervas daninhas.

mate
Infusão da erva-mate, na verdade, leva o nome do recipiente onde ele está bêbado, o que era originalmente mati " " (
em quíchua: abóbora escavada, Poraokamuga ). Hoje, a grama, o recipiente e a bebida são chamados da mesma
forma. O mate é típico da Argentina, Uruguai e Paraguai.

matear
Companheiro de beber, fazer uma ronda de mate. Ver: companheiro.

matemáticos
Matemático plural.

materia fecal
Ver fecal (relativo ao hez ) e matéria (relativa ao material, ao elemento constituinte) . Também defecação, detrição,
desânimo, cocô, merda, bosta, truño, cocô, garco, pinheiro, raposa, raposa, merda, zurrada, excremento, snot, skunk, .
. .

materialística
Ele não existe em espanhol, a menos que alguém inventou porque soou como um vendedor. Ele aparece em outras
línguas, como latim ou italiano (sem azulejos, é claro), e também como spam de materiais de construção ou reações de
música.

matricicidio
Curetagem? (Eu digo, pela "morte dentro da matriz" ) [desculpe, é meu "humor negro etimológico". Certamente é
mais um trollado para a coleção de matricicídio e parricídio.

matute
1· 34 de contrabando ou de negócios; quase " ilícitas; uma possível etimologia é a deformação de " " de manhã pela
madrugada que passou a mercadoria para as fronteiras. 2 · Clandestino. 3· Hipocorístico Matias ou Matthew. 4· O
personagem de desenho 34 animado; Top Cat " ( " gato " 41.;

maula
Pessoa desagradável; em espanhol é "enganar" e provém do árabe 1605; 1614; 1608; 1604; 1574; 1614; (mawla,
"cliente servil"), que era um indivíduo de classe baixa, escravo liberto que ainda tinha um link com sua antiga mestres,
muçulmanos convertidos ao comércio, mas em gerais pessoas que em baixa estima, apesar de ao longo do tempo,
eles vieram para a posição É riqueza e alta potência.

maxi
1o_ É um prefixo para "algo maior, maior". Do latim maximus ("maior, grande"). Veja maxi. 2o_ Apocope para nomes
próprios ou qualquer palavra que comece com "maxi". Veja também mini .

mayor de edad
Diz-se da pessoa que atinge a idade legal da maioria, da qual é considerado legalmente responsável por seus atos e

não requer proteção especial de um Estado. Também pode ser uma maneira de dizer "idosos" (um velho, bah).

mayor porcentaje
Veja mais alto, percentual.

mayoria de edad
Ver maioria, idade.

mazoca
mazoca é escrito incorretamente e deve ser escrito como "masoca", sendo o seu significado:<br>Família de maneira de
dizer masoquista " "

mazorca
Além das definições botânicas e de grupo, a Mazorca era uma força popular parapolicial viciada no governador
federalista de Buenos Aires (Argentina) Juan Manuel de Rosas, em meados do século XIX. A origem do nome ainda é
discutida; para alguns é uma contração de "mais forca", embora a desgestão ou decapitação de seus adversários fosse
mais comum; para outros, o nome veio do costume de humilhar suas vítimas introduzindo publicamente uma espiga de
milho no ânus, mas essa prática pode ser uma consequência do nome e não uma causa.

mazorquita
Diminutivo de cob.

mántrico
Parece estranho, mas tem que ser algo relativo ao mantra.

más sabe el diablo por viejo que por diablo
É uma das variantes que tem esse ditado na Espanha, e alude ao valor da experiência, a sabedoria dada pelos anos,
ainda maior do que a que um diabo pode ter com sua origem angelical. Neste caso, a frase parece extraída do
romance "Tiger John : O curandeiro de sua honra". Ramón Pérez de Ayala, 1926). Na Argentina é usado mais "o
diabo sabe pelo diabo, mas mais sabe por velho".

más tarde
Ver mais tarde.

máximas
1st_ plural máximo. 2o_ máximo plural feminino.

mbtc
Abreviatura de miliBitCoin, ou a milésima parte de um bitcoin. Ver ubtc, cbtc.

mc
1o_ Mc é o símbolo químico do Moscovius, ou elemento 115. 2o_ forma abreviada para o prefixo Mac usado em galês,
escocês e irlandês na frente de um nome para indicar "filho de" , "família".

mdd
1st_ Maneira de abreviar "milhões/milhões de dólares" (geralmente EUA). 2nd_ 'MDD' é uma referência à "marca
distribuidora" ou "marca branca". Consulte MDF .

me da un zorrocotroco
Embora seja uma voz onomatopéica e significa o que quer que se sugere em cada situação, eu sugiro ver raposa (ou
'zolocotroco', 'sorrocotroco', na verdade, qualquer variação serve o caso). Veja também socotroco .

me facinas
Se em espanhol houvesse o verbo 100<facinar para "cometer um ato notório, mesmo que fosse criminoso", então a
frase faria algum sentido. Mas não é assim; Então eu acho que é apenas um erro para uma ponta dos pés do verbo
para fascinar com um pronome.

me fascinas
Forma pronominal da segunda pessoa singular do presente indicativo do verbo fascinar.

me hace los mandados
Eu ia encaminhar a consulta para "correr recados", mas a verdade é que a frase que eu mais uso em vários países da
América Latina para se referir a alguém que consideram inferior (em capacidade, na categoria) é justamente "(fulano)
faz-me recados".

me mordí la lengua para no decirle lo que pensaba
Ver morder a língua, dizer, pensar.

me ne frega
Voz italiana que significa escorregar-me, não me importo. Consulte menefreguismo. .

mecanofobia
É o medo de artefatos mecânicos e pode ser uma variante da neofobia, ou uma atitude política como o ludismo e não
ser mais uma patologia. De grego 956; 951; 967; 945; 957; 951; (mechané "máquina") 966; 959; 946; 959; 9> (
"medo" buffs) .

medano
Erro do médano .

medialuna
Tem muitos significados, e todos se originam na forma da lua parcialmente coberta pela sombra da terra: 127769;
127768; 1277> . Símbolo 9770; que em Turco é chamado de Ay Yildiz ("Moon Star") representa o Islã. A factura ou
o bolo da pastelaria são chamados medialuna do ' por sua forma, que embora fosse a tradução literal do Halbmond
alemão original (fotorreceptor. jálbond) tornou-se popular na maioria do mundo com o croissant francês (PR.
croissant), que significa "crescer", embora haja uma lenda que lhe dá uma outra etimologia. É também o nome de
lâminas curvas ou faixas e campos esportivos na forma de um semicírculo.

medicina ayurveda
Veja medicina e ayurveda.

medicina cuántica
Não é realmente uma especialidade médica, mas uma teoria baseada na física quântica pela qual haveria uma relação
energética entre o corpo e o ambiente que poderia ser medida para encontrar doenças. Registros voluntários ainda
são feitos para bancos de dados e comparações. O perigo, como sempre, está no uso do termo por golpistas que se
aproveitam do prestígio da física simulando que podem fazer com isso um tratamento médico.

medicina cuántica
Não é realmente uma especialidade médica, mas uma teoria baseada na física quântica pela qual haveria uma relação
energética entre o corpo e o ambiente que poderia ser medida para encontrar doenças. Registros voluntários ainda
são feitos para bancos de dados e comparações. O perigo, como sempre, está no uso do termo por golpistas que se
aproveitam do prestígio da física simulando que podem fazer com isso um tratamento médico.

medioambiente
É o meio ambiente, o ambiente em que um ser vivo se desenvolve. A palavra meio ambiente unifica esses dois
conceitos para o meio ambiente.

mega
Prefixo multiplicador por milhão, com símbolo M; coloquialmente usado como "muito, muito grande", de acordo com sua
origem grega 956; 949; 947; 945; 9> (megas).

mega diversidad
Ver mega, diversidade, megadiversity.

mega-archi-conocida
Erro da superlativa feminina por superfijation de conhecimento, que seria "megarchi conhecido", que dura, se deixado
por muito tempo, separá-lo com espaços.

megadiverso megadiverso
O palavra megadiversos é usado quase exclusivamente para sites que contêm uma grande variedade de espécies
animais e vegetais. O palavra megadiversos é usado quase exclusivamente para sites que contêm uma grande
variedade de espécies animais e vegetais. Ver a biodiversidade.

megasidad
Então, de bom a primeiro, a única coisa que eu posso pensar é que é um erro por gamasida.

megavillano megavillana
Ver. . .

128558; Existe um megavilão? Eles realmente inventaram?

megápolis
Cidade de tamanho muito grande, também chamada de megalópoles. De grego 956; 949; 947; 945; 9> ou 956; 949;
947; 945; 955; 951; (megas ou megalé "grande, grande" ) 9< 959; 955; 953; 9> (polis "cidade" ) . Veja mega,
metrópole, metrópole.

mejinaca
Pseudo vesre mexicano, com um sentido ofensivo. Ver mejinaco, mexicana, naco.

mejinaco
É mexicano ou mexicano, passada a metátese Vice para transformá-lo em um termo pejorativo por naco mexicano.

mejir
Erro por melhor, governar, medir, mejer, mulher, mágico, gemer,

mejores
Plural de melhor.

melba
Sobremesa em homenagem à Nelly Melba, por Auguste Escoffier. Originalmente com gelado de baunilha, pera e
framboesa.

melifluos
Plural de melífluo.

melisofobia
Medo de abelhas ou vespas. 956 grego; 949; 955; 953; 963; 963; 945; ( melissa, abelha " " ) e 966; 959; 946;
959; 9> ( '' fovos; 39, 41, medo;

mellizo
Irmão que nasceu em um parto mesmo, não necessariamente de um mesmo zigoto. Vem do latim gemellus, eu (
guemel_lus, diminutivo para geminatus " 34 duplicou, repetidas; ) em espanhol perdeu '' 39 g; e o '' e '' inicial. Ver:
gêmeo. Ver: triplet.

menas
Plural de minério .

mendeleiev
Dmitry Ivanovich Mendeleiev (1044; 1084; 1080; 1090; 1088; 1080; 1081; 1048; 1074; 1072; 1085; 1086; 1074;
1080; 1095; 1052; 1077; 1085; 1076; 1077; 1083; 1077; 1077; 1074; ) foi um químico russo que, no final do
século XIX, descobriu uma relação entre as propriedades dos elementos químicos que permitiram a sua classificação
em uma tabela periódica dos elementos químicos.

mendigo
A definição já dada, acrescento que, em latim, não havia a palavra mendum, que ( 34, culpa, culpa, " ) que certamente
deu origem, desde que os mendigos foram desabilitados incapaz de cuidar de si mesmas, em princípio e, por
conseguinte, apelou à caridade pública.

menefreguismo
Filosofia de vida que um já tudo slides você. Italiano me ne frega, ou não me ne frega niente ("ele desliza-me", "não
esfrega me nada"), indiferença.

meneghinita

Diminutivo de meneghina. Consulte meneguina.

meneguina
Menega, ou Meneguina é uma gíria para a palavra 'dinheiro'. Acredita-se que se trata de Milão (o habitante original é
meneghin), como as pessoas ricas milanês; Embora a origem pode ser inglês, a expressão "Muitos Guiné" ("muitos
guinéus [moeda]"). A manga de palavra aparece de sua redução.

menemismo
Seguidores de Carlos Saul Menem, ex-presidente argentino, entre 1889 e 1999.

menester
Algo está faltando ou que precisa ser feito ferramentas ou ocupação de quem deveria fazê-los, precisamos em geral.
Do latim ministerium ("serviço Júnior"), o trabalho foi confiado ao ministro (servo, acusação menor sob as ordens do rei,
Presidente, senhor"), mas em seguida o escopo da palavra tornou-se mais relaxado. Ministro de exibição, carente.

menesteroso
Muito necessária, nacional, indigente, pessoa que não tem o básico para sobreviver. Vem da necessidade e o sufixo
_oso ("grande, tanto em excesso").

mengano
Nome fictício de alguém que não se sabe ou não quer falar. Do árabe 1605; 1606; 32. o; 1603; 1575; 1606; (
homem kan, " que é " 41.;

menor
Adjetivo para menor ou reduzido em comparação com algo. Como um substantivo é uma forma abreviada para
diferentes expressões, como "menores adultos", ("que é menos velho do que o limite de idade adulta legal"). Do latim
menor ("menor que").

menor desnudo
Veja menor, nua.

menorá
A lâmpada de rituais israelitas que tem sete braços para sete velas. Hebraico-1502; 1504; 1493; 1512; 1492; (
lâmpada de " " 41.;

mensaje electronico
Ver mensagem, eletrônico, e-mail.

mensaje privado
Ver mensagem privada.

mensajearse
Formulário pronominal para a mensagem verbo .

mensajero
Carregando informações, mensagens ou recados.

mensajeros
Mensageiro plural.

menstruación
Faz o tecido endometrial, sangue e outros fluidos expelidos do útero através da vagina em mulheres e alguns
ovovivíparos fêmeas em idade reprodutiva, quando eles não são polinizados. A duração do ciclo menstrual varia entre
as espécies, o ser humano é de aproximadamente 28 dias, de onde vem o seu nome, é em latim mensis "mês", mais
precisamente por mês lunar (como um mecanismo evolutivo, as mulheres primitivas sincronizar seu dias ferti (eles com
a lua nova, quando os machos ficaram em casa e não saiu para caçar). Embora em grego existe uma voz para 'Lua'
que soa como mena, filólogos não associar-lhes, embora representem um etimo comum de um proto língua
indo-europeia.

menstruo
menstruação e o tecido endometrial removido durante esse período. Partir do latim mensis ("mês").

mente aguda
Veja mente, aguda. Como um item afiado tem um ângulo de ponta, assume que pode penetrar mais facilmente que
outros, que figurativamente é dito ser uma mente afiada quando você pode entender os fatos com mais rapidez e mais
claramente do que a média.

mente obtusa
É o oposto de "mente afiada". Veja mente, obtuso, agudo.

mentefacto
Trata-se de um esquema gráfico para organizar informações baseadas em nódulos com ideias e conceitos
relacionados às modalidades de pensamento. Ver supraordinaria, isooordinaria, infraordinaria, exclusões (faturamento
mental) .

mentira trasversal
É tão supostamente sinônimo de feto transversal. É, obviamente, uma tradução ruim para mentira transversal Inglês .

mentoreo
Mais do que a sociologia, desta vez seria outra invenção de garketing criado a partir da palavra mentor. E, para alguns
casos, é um pouco preocupante, se levarmos em conta o fundo grego para a relação entre o mentor e seu discípulo.
Veja pederastia.

mentoring
Ele não é espanhol, onde há mentoria e mentoria (com as ressalvas do caso). Veja inglês/mentoria .

menudito su
Claro que não significa nada, provavelmente é colado de um texto mal cortado. Veja pouco, seu.

merca
Como disse Calixto, " merca " É cocaína em lunfardo. A história começa na primeira metade do século XX, quando, na
Argentina, coca tinha um uso medicinal, mas devido à sua toxicidade distribuição era muito controlada; O laboratório
Merck produziu e foi em farmácias do hospital. Apesar disso, ela foi muitas vezes roubada e vendida ilegalmente para
uso recreativo. E ele era " disse para avaliar a sua qualidade de Merck ". Mais tarde foi como " o merc " e depois " o
merca " , associando seu nome com o apocope de " " da mercadoria.

mercaptano
Sulfhydrilo que é adicionado ao gás natural para dar-lhe um odor perceptível. De captans mercurius latinos
("capturados pelo mercúrio") .

mercaptanos
Plural de mercaptan ou mercaptane .

mercaptán
Outro nome mercaptan.

mere
Singular de primeira e terceira pessoas do presente do modo subjuntivo e o imperativo do embro de terceira do singular
do verbo.

merecer una leccion
Veja merece, lição.

meritocracia
É um neologismo nomear um governo do mais apto, do mais melhor preparado entre diversos. Junta-se ao mérito da
palavra com o sufixo do grego 954; 961; 945; 964; 959; 9> ("poder, governo" Kratos).

merluza
1. Nome de vários peixes gadiformes comestíveis; vem do latim maris Lúcio ( " mar Pike " 41.; 2. Maneira
escondida de dizer " merca ". Ver: Merca.

merman
A terceira pessoa do plural no presente indicativo do verbo diminui.

mermelero
1 _ sobre o marmelo. 2º _ quem recebe "o jam" (o suborno, corrupção).

mersa
1st_ vulgar, comum, de baixa categoria ou condição social. 2nd_ Grupo de pessoas que se qualificam no primeiro
sentido. Provavelmente do Genoese, onde significa "comerciante" (para o tumulto das feiras?) .

mersa
1st_ vulgar, comum, de baixa categoria ou condição social. 2nd_ Grupo de pessoas que se qualificam no primeiro

sentido. Provavelmente do Genoese, onde significa "comerciante" (para o tumulto das feiras?) .

mesera
Garçom.

mesmo
Forma de jaqueta de pronunciar " 34 mesmo;.

mestra
1st_ forma reduzida de "mestre". É um arqueísmo e hoje um vulgarismo. Veja mestre. 2nd_ Na mitologia grega
Mestra era filha de Erisiton, e tinha a capacidade de mudar sua aparência à vontade.

metafora
metáfora é escrita incorretamente e deve ser escrita como uma metáfora ser seu significado:<br>Ver: metáfora.

metamorfosearse
Forma pronominal do verbo Metamorphose, que na maioria dos casos é usado como reflexivo.

metejon
Deve ser um erro por intrometer-se.

metejón
É usado muito em Lunfardo como "paixão". É entendido como um augmentativo de "estar envolvido (com alguém)",
que é apenas para ser pego ou apaixonado por alguém.

meteorológico
Relacionados com a meteorologia.

meter en cana
Ele é colocado na prisão, encanar. Para a etimologia consulte: cana. Veja: Envie para Reed. Ver: Encanar. Veja: Pagar
cana.

meter la cabeza
Certamente a frase está fora de contexto. Você teria que saber de que cabeça você está falando e saber onde você
estaria se metendo. Vendo sua cabeça enfiando a cabeça em algum lugar, e também enfiando sua cabeça debaixo da
asa, colocando alguém na sua cabeça algo, enfiando a cabeça de alguém em um beicinho, enfiando alguém nos
capacetes algo, boxe, e mais alguns. . .

metereológico
Erro meteorológico .

meterse en un berenjenal
entrar em uma situação complicada, a partir do qual será difícil sair. Uma berinjela é uma plantação de berinjelas, que

têm espinhos muito afiados e afiados e são sempre um risco para aqueles que colhem os frutos.

meticuloso con las leyes
Veja a lei meticulosa.

metodologismo
Trata-se de um neologismo irônico para a metodologia que inclui seu abuso dentro da categoria de ismos, quando os
métodos são usados como doutrina ou como fórmula técnica sem análise adequada.

metro
1o_ componente léxico indicando uma medição . Do grego, 956; 949; 964; 961; 959; 957; ( métron "medido" ) .
2o_ Pela anterior, unidade de comprimento. Seu símbolo é m e pertence ao Sistema Internacional. Também a
ferramenta com sua escala para mensurá-la. 3o_ Pela primeira, é uma medida de versificação. Exibir métrica . 4th_
Prefixo por "mãe principal, origem". Do grego 956; 951; 964; 961; 945; (metra "matriz, útero, mãe" ). 5th_
Metrópoles, região metropolitana. 6o_ Pelo sistema de transporte urbano anterior, geralmente um trem subterrâneo.

metrobus
Avenidas urbanas de pista exclusiva para grupos ou autocarros.

metroflog
MetroFLOG foi um site que começou como fotoblog em 2004 e evoluiu para o formato de uma rede social até seu
fechamento em 2015. Nesse mesmo ano apareceu uma versão renacida que usa o mesmo nome, mas como ainda
existe, não vou anunciá-la aqui.

metrosexual
Whimsical definição criada pelo jornalista britânica Mark Simpson, unindo os conceitos de metropolis '' '' ( pela cidade
urbana, ) e homossexual '' '' ( não necessariamente orientação sexual mas seu curso de cuidados estéticos,
exagerado para um homem de ). É uma pessoa elegante, que se preocupa com sua aparência e moda.

metrópoli
De grego 956; 951; 964; 961; 945; (metra "matriz, útero, mãe") 9< 959; 955; 953; 9> (polis "cidade" ) . 1st_ É a
principal cidade, centro de um estado até um império. 2nd_ sede de um arcebispado .

metrópolis
Variante (mais em sintonia com sua origem grega) de metrópole. Como termina em 's' em espanhol, geralmente é
interpretado como plural, mas etimologicamente é singular.

mevleví
Ordem Sufi ascética, e cada um de seus membros Dervish. O nome vem de Mevlana ("nosso mestre") como seu
fundador Jalal al-Din Muhammad Rumi era conhecido.

méritos
Plural de mérito.

mi abuelo es el que parte el bacalao
Meus cumprimentos ao seu avô. Cuidado com o corte de bacalhau.

mi abuelo tiro la casa por la ventana
Ver: avô. Veja: puxe a casa pela janela.

michi michi
Maneira de chamar um gato ( como se Jack fez-nos alguns casos, Pst. . . 41.; Nascido como uma abreviação de
Micifuf, um dos personagens da Gatomaquia, de Lope de Vega. Consulte: Zapaquilda.

michito
1st_ Michito é a transliteração de um nome japonês para homem (12415; 12385; 12392; ), que tem mais de uma
escrita, e uma versão feminina que em espanhol soa o mesmo para nós. 2nd_ Miche diminutivo, micifuz . Kitty.

michín
Forma reduzida e michifuz amoroso. Veja também: michi-michi, zapaquilda,

michoacanos o michoacanecos
Veja Michoacano.

micifuf
O gato Micifuf ou Mizifuf é um personagem da Gatomaquia, de Tomé de Burguillos (pseudônimo de Lope de Vega). O
amor do belo gato Zapaquilda é disputado com Marramaquiz, recriando parlodicamente a lenda da Guerra de Tróia.
Veja michi michi, miz, miz. . . Mino, mino. . . , miche, michín.

micro-influencer
Acho que é uma palavra em inglês, não só porque 'influenciador' está em inglês, mas também por causa do roteiro, que
não seria usado em espanhol. micro- ("pequeno, menor" ) é um prefixo do grego usado em nossa língua.

microaguja
É uma nanoaguja (para injeção no nível celular) e é entendida como uma "agulha de tamanho micrométrico", mas o
nome é amplamente utilizado em tratamentos cosméticos para um pequeno tipo de agulha que fere as camadas
superficiais da pele para forçar uma regeneração natural e, assim, mostrar uma aparência mais lozano. Neste caso é
uma tradução que vem do inglês Microneedling.

microbálano
Pequena glande, ou ter que uma glande do considerado menor do que o normal. Ver: glande.

microgenitalismo
É a atração sexual de pênis pequenos. Ver macrogenitarismo.

microgotas
Gotas de líquido que normalmente não percebe à primeira vista. Por exemplo, quando se fala sobre gotículas de saliva
são lançadas ou quando você baixar o vaso sanitário e as gotas de água voando fora do copo.

microgotitas
Microdropper diminutivo.

microinfidelidad
É a infidelidade de um parceiro pequeno, como bate-papo com alguém e escondê-lo, corrigi-lo também para ver uma
amizade, flertar com algumas / companheiro para trabalhar; tudo isso sem branqueamento da situação de atração que
é sentida por outra pessoa com seu próprio parceiro. Geralmente acontece em um jogo, mas não para compartilhá-lo
torna-se uma forma de infidelidade para pessoas com um pouco de ciúme. .

microinfiel
Que você faça uma microinfidelidad.

micromercado
Agora eles também copiar e colar o código-fonte?

midas
1 * medir a flexão do verbo. 2 * mítico Rei da Frígia. Ver ter um toque de ouro.

mido
Primeira pessoa do singular do presente indicativo do verbo medir

midorexia
Outra burrada atômica, típica de alguém muito ignorante ou que sabe que seu público é ainda mais bruto do que ele;
Bem, neste caso, ela, porque parece ser a invenção de um jornalista britânico chamado Shane Watson e publicou-o no
Daily Telegraph, em Londres, como "a tendência de pessoas maduras a se comportar como se fossem mais jovens". A
suposta etimologia traz do inglês médio (meados, meados de, idade média) sexo grega (100< " obsessão ") 57607;.
Voltando ao mundo real, a midorexia seria a tendência (pode ser patológico) para não comer nada, também a mesma
falta de apetite, talvez alimentando-se de soro. Obviamente vem do grego, 956; 951; 948; 949; 957; (medida
"nenhuma, quantidade de zero") ou 961; 949; 958; 953; 9> (orexis "apetite"). Aqui no bairro a invenção do Watson
dizemos de outras maneiras, como "homem velho" ou "dando o velho". Veja também o hemocismo, a infância, a
nomophobia.

midranje
Esse erro não foi para outro dicionário? Ver Inglês/Midrange .

mierda
Resíduos de Lee, animal que é expulso pelo ano. Vem (a palavra) de merde francês, que leva-lo de João Latina, ae
tem o mesmo significado. É um insulto de voz e como tal usada de exclamação, sujo, ironia ou curinga para algo
desagradável.

miércoles
Dia da semana entre terça e quinta-feira. O nome vem do latim Mercurii dies ("Dia de Mercúrio").

miga resto
Veja migalha, descanso.

migajas
Uma forma depreciativa para o plural de miga.

mikado
É uma forma arcaica de chamada para o imperador do Japão. Também é outro nome para o jogo de palitos chineses "
34.

mikan
Árvore e sua característica fruta do Japão, também chamado Citrus unshiu. O nome original é 34588; 26577; (
mikaan "citrino doce" ) . É também o nome das pessoas, de artistas e personagens do anime.

milanga
Então pejorativamente de Milanese " " ( pedaço de capa de carne de pão ralado e ovo batido ou seja FRITA ou coze
para cozinhar a ).

mile
Pode ser uma redução do nome Milena.

milenial
É uma Spanishização de inglês milenar. Veja também geração e.

milicada
Grupo de milícias, patrulha do exército. Hoje é para uso depreciativo. .

milicia
Em princípio, era uma força armada irregular, formada por um povo armado. Mais tarde, o termo cobriu todas as forças
armadas militares.

milico
Originalmente era uma forma reduzida do miliciano " " , mas hoje, qualquer militar, chamado de forma depreciativa.

militada
1st_ Fêmea do adjetivo militado muito pouco usado. 2o_ forma feminina do participle do verbo militar . 3rd_
Desdenhosamente, grupo militar, membros do exército. Veja milímetro.

militar
1st_ Pertença, em relação à milícia, ao exército regular. 2o_ Siga e colabore em um projeto coletivo, ser um
participante ativo em suas idéias e slogans.

millefeuille
É o nome francês para sobremesa "milhojas".

millenial

Embora exista milenar, a versão inglesa 'millenial' ainda é comumente usada em espanhol. Ver geração e .

milonga
Ritmo musical, o Río de la Plata. A voz tem uma origem banto ou angolano e " significa palavra ". De tradução,
também disse milonga para o salão de baile, onde jogado de tango e milonga.

mimetizado
1o_ Adjetivo para o que está disfarçado ou maquiagem artificial ou naturalmente para ser confundido com o ambiente.
2o_ particípio passado do verbo mimetizar .

min
1st_ Min é o nome grego para Menu, uma antiga divindade egípcia da natureza e fertilidade. 2o_ É também o nome de
vários rios da China, e condado 23735; (Min) na província de Gansu. 3o_ 'min' é o símbolo do minuto (medição do
tempo) . 4th_ 'MIN' é o código IATA para o Aeroporto de Minnipa (Austrália). Veja min. .

min.
'min. Curto para ministro. 'min. ' abreviação para o mínimo .

mina
É uma contração da palavra " menina ". Embora haja em galego, na América do Sul tornou-se popular do Português do
Brasil, onde " menina " Tem o mesmo significado: " " 34 menina menina 34, menina " ". É um representante muito de
Buenos Aires lunfardo palavra, onde no início foi depreciativo e nomeadas mulheres de classe baixa, então chamá-lo
assim qualquer mulher.

mindigado
Pode ser um erro implorando, veja implorando.

minerólogo
Pessoa dedicada à mineração.

mineta
É uma maneira de chamar cunilingus que é usado no lunfardo. Vem de minette, que em gíriafrancesa nomeia a
"sucção clitoriana". Veja mansher.

miniaguja
Como o nome indica, é uma agulha pequena, e pode se referir a agulhas de acupuntura, dermocosméticos ou pontas
finas de pinças ou alicates. Veja prefixo mini. .

minimercado
A atenção do negócio ao público com a estrutura de um supermercado, mas muito menor.

ministro
Direto de carga em conformidade com as ordens de seu superior, que é um servidor confiável. Governo é responsável
por uma carteira ou Ministério, que não é eleito, mas nomeado. O Ministro da palavra latina original, tri ("servo", às

vezes com algum privilégio) provém o advérbio menos, oris ("menos"), um pouco porque sua posição era menor ao
imperador e outros pouco para diferenciá-lo do mestre que foi eleito pelo povo e não como para um dedo. Ver o juiz,
expediente, mestre.

mino
Na gíria, seria uma masculinização de " " mina. Uso muito forçado e bastante incomum, exceto por trocadilhos ou
duplos sentidos.

minon
Em lunfardo, aumentativo de " " mina. Muitas mulheres, especialmente quando eles estão se referindo ao aspecto
físico. Para a etimologia, consulte sinônimos.

minuto
É uma divisão do sistema sexagesimal. Natural de Latim ("pequeno"). Para diferenciá-lo de um menor (o segundo) foi
originalmente chamado de minutum primum ( "[medida] pequeno de primeira ordem), embora tenha sido então deixado
sozinho como 'minuto'. O símbolo para a medição do tempo é 'min' , e para a medição angular é uma única marca de
cotação.

minutos
Minuto plural .

miñaxoia
Não é espanhol, mas galego; "miñaxoia" é algo como "minha joia", mas é entendida como uma maneira
condescendente de chamar uma pessoa que é ingênua, inocentona, sem malícia. Veja Galego/Miñaxoia, mocinho.

miñón
Francês-" mignon " pequeno; 40 ) é um nome que é usado para o mais baixo dos diferentes elementos com vários
tamanhos; partir o pão francês que é menor do que o " flautita; 34, até as caixas de 10x10cm em instalações eléctricas,
através do bujão 2,5 mm americanos ou os segmentos edison E14.

mioticas
Erro pelo plural feminino de miotic.

miraba
Primeira e terceira pessoas no singular para o passado imperfeito do modo indicativo do verbo para olhar.

miradle
Formulário pronominal para a segunda pessoa plural do imperativo olhar.

miradores
Ponto de vista plural.

miramelo
Erro nas formas pronomiais 'olhe para mim' ou "olhe para ele". Ver verbos/olhar, verbos/olhar .

miranos
Segunda pessoa do singular do imperativo do verbo olhar, sob a forma pronominal transitiva para um segundo plural,
para o voseo. É equivalente a 'olhar para nós (que nós)'. Para obter mais informações sobre voseo ver que o boseo e
dizer para.

misa
Cerimônia religiosa típica das igrejas católica e ortodoxa. Evoca a morte e a ressurreição de Jesus, além de celebrar o
sacramento da Eucaristia. A palavra é de origem latina, por mittere ( "sending, farewell" ) e é tirada da expressão de
despedida "Ite , missa est" que encerrou cada cerimônia.

misántropo
Em um sentido social, um "misantropo" é aquele que rejeita o contato com outros seres humanos, principalmente por
ódio ou desprezo. Vem-nos do misantropo francês (é o nome que dão a um caráter em um drama por Molyre), mas
tem sido usado já em outros trabalhos do grego clássico escritos como 956; 953; 963; 945; 957; 952; 961; 969; 9<
959; 9> (misantropos), composto por 956; 953; 963; 949; 969; (miséo "ódio, rejeição") 945; 957; 952; 961; 969;
9< 959; 9> ( anthropos "homem ou humano como espécie") . Veja também misógino, filantropo.

miseria
Pobreza, escassez, infortúnio. De avarento latino, para , um ("pobre, ganancioso").

mishiadura
Qualidade de mishio, pobreza. Ver Mishio.

mishio
Usado no lunfardo como pobre ( 41 economicamente; infeliz, indigente, baixa qualidade. O genovês " miscio " com o
mesmo significado.

misky
Marca de doces. Veja: https: / / www. significado. org/quechua/definição/138221. htm.

misofilia
-Parafilia que envolve outra pessoa da terra. 956 grego; 965; 963; 959; (misos "sujeira") 966; 953; 955; 953; 945;
(filia, "love, inclinação emocional").

misógino
Uma pessoa que rejeita as mulheres como gênero, não por causa de uma tendência sexual, mas por ideologia. Criado
a partir do grego 956; 953; 963; 949; 969; (miséo "ódio, rejeição") 947; 965; 957; 951; (giné "mulher" ).

miting
Não é espanhol, pode ser inglês como "incorporado (especialmente ácaros), ou algo feito em pequeno (é para uso
coloquial) "; ou um erro de mitina (reunião).

mito
1st_ História, história extraordinária, de origem literária, religiosa ou de uma tradição. Pode ser aplicado como um
adjetivo a uma pessoa ou coisa no sentido de portentoso, ou tão falso, como fantasia. Vem do grego 956; 965; 952;

959; 9> ( mitos "história" ) ; que também é usado como prefixo ou sufixo. 2nd_ componente léxico retirado do grego
956; 953; 964; 959; 9> (mitos "thread") para qualquer que seja o filamento. 3rd_ No Peru é o nome de uma
localidade na província de Concepción ( Junín). Da Bacia do Mito, em Huánuco; de uma cidade em Pasco. 4th_ nome
da capital da prefeitura de Ibaraki, Japão. 5th_ nome de uma localidade na província chinesa de Sichuan. 6th_ nome
de uma localidade em Bahir Dar , Etiópia. 7th_ nome de uma localidade taiwanesa.

mitoPrefixo de origem grega. Veja mito.

mitomorfo
Diz-se de um objeto que representa uma forma fantástica, que pertence à lenda ou à mitologia. Consiste nas vozes
gregas 956; 965; 952; 959; 9> ( mitos "fábula, lenda") 956; 959; 961; 966; 951; ( morfina "figura, forma" ).

mixionar
Embora na realidade não existe, a palavra mixionar pode ser um termo médico para " ejetar ou muco " , desde que em
grego o prefixo 956; 965; 958; 945; ( myxa ) " meios ranho, muco ".

mms
sigla para _ 1 ° serviço de mensagens multimédia ("serviço de mensagens multimédia"), que foi desenvolvido nos
serviços de comunicação móvel para enviar imagens e som, bem como mensagens de texto. Ver sms. 2º _ sigla de
Miracle Mineral Supplement, milagre Mineral solução ou solução Mineral de mestre, uma alegada cura miraculosa de
várias doenças com uma base química (8322 NaClO) clorito de sódio; semelhante a água sanitária ou alvejante.

mnemotecnia
Técnicas para facilitar a memorização de dados. 956 grego; 957; 951; 956; 951; ( mneme, memória " " ) e 964;
949; 967; 957; 951; ( techne, técnica " " 41.;

mocharse
Forma pronominal para o verbo mochar, que está sendo usado como um agachamento. No México é usado como
"pagar" algo, como uma colaboração para o grupo.

modelos atomicos
Veja modelo, Atomic.

moderar enternecer
Veja moderação, enternecer.

modernizarse
Forma pronominal do verbo Modernize.

moishe
É uma maneira coloquial de chamar o judeu praticante, muito respeitoso com suas tradições. É usado pelo mesmo
coletivo, mas também foi levado pelo lunfardo onde qualquer judeu é generalizado. Vem do hebraico ou íddish 1502;
1465; 1513; 14> 1473; 1492; (Moshe, profeta "Moisés" também reconhecido pelo cristianismo e pelo Islã), como um
apocope de "muishele". Ver russo (lunfardo ) .

mojar
Molhado ou mergulhe com um líquido. Coloque algo em um líquido para embeber. De molusco latino ("amolecer") .

mojar en todas las salsa
Erro com a locução "molhado em todos os molhos".

mojé
Primeiro (como "eu") pessoa no singular do pretérito indefinido do modo indicativo para o verbo molhado.

mojojo
Alguns erros por mojojoy, morojo , verbos / mojono , e , sim, também por Mojo Jojo .

molano
Relativo a roda ou o moinho de vento.

molotov
Alcunha do líder e burocrata Soviética Vyacheslav Mikhailovich Scriabin ( 1084; 1086; 1083; 1086; 1090; 1086;
1074; significa martelos " " , e é um dos símbolos do comunismo ) , que preparou a invasão para a Finlândia
disfarçando os voos de bombardeiros " 34 distribuição de pacotes de alimentos;. Aqueles acompanhado os finlandeses
usando ironia, " 34 comida; com um cocktail de " " ao qual batizado " molotov " , e era uma garrafa de vodca conectada
com um pavio, tiro antes de jogá-la como uma bomba incendiária.

moma
Símbolo do Museum of Modern Art ( Museu de arte moderna, ) de Nova York.

momentáneo en latín ad tempus
Desta vez é um anonimato chamado e lamentável colocado em eternum de anúncios.

momentico
Forma do Caribe do momento " ".

momentos precisos
O substantivo e o adjetivo (ambos plurais) são sinônimos do verbo conyuntar. Veja o momento, preciso.

momentos propicios
Plural de momento propício.

momentuan
Spam de um aplicativo .

monádico
Em relação a uma monada.

moncedumbre
Deve ser um erro de mansidão.

mondiola
Bondiola vulgarizada pronúncia. O Mondiola é um bairro de Montevidéu (Uruguai).

mongui
Maneira cruel e discriminatória de chamar uma pessoa com retardo mental. É uma forma abreviada e família dizer "
mogólico " ( síndrome de Down 41 pessoa;.

monica
Diminutivo para a fêmea macaco. Por algum engano, veja Monica.

monigram
Spam.

mono neuronal
Veja mono, neuronal, mononeuronal.

monoambiente
Casa de quarto de solteiro, quarto de solteiro. Consiste no ambiente monofixo ( "um" ("quarto").

monocatenario
"Cadeia única"; usado em genética, especificamente para cadeias de DNA e RNA. É um termo híbrido entre o mono
grego e o latim catenarius ("acorrentado)..

monocotiledóneas
Plural de monocotyledona. Embora exista no macho, aplica-se somente às plantas, às flores e às sementes, que são
palavras no feminino.

monocultural
Eu não tenho certeza de onde ' monocultural ' é usado. Em qualquer caso, é "cultura única", que pode ser entendida
como uma única planta ou cultivo biológico em geral, ou de uma civilização sem influência externa. Veja monocultura,
monocultura, cultura.

monoetnica
Erro com monoethnic fêmea.

monoétnico
Referindo-se à poliétnica, o 'monoétnico' é o grupo sociocultural composto por um único grupo étnico. .

monofobia
Ele é suposto para ser o medo de estar com você mesmo, embora seria melhor autofobia. 956 grego; 959; 957; 959;

9> (macacos ", o único, apenas") 966; 959; 946; 959; 9> (fovos, medo). Mas com os critérios infelizes que está
usando hoje para batizar fobias, poderia perfeitamente ser um medo dos macacos. Consulte Nomofobia.

monogramas
Plural de monograma.

monologo
Primeira pessoa do singular do verbo monologar

monologuista
Quem diz um monólogo. Geralmente se refere ao ator que faz um show de um homem só com uma história para o
público. Por alguns anos tem sido chamado de ndandapero. Ver stand up (show) .

monomarental
Não! 128561; 650'' Eles inventaram mesmo isso? Ver pai solteiro ("relativo a um pai solteiro"), parente, pai, mãe,
matriarcal, pai, patriarcal.

monona
Feminino de " monono ". Bonito, agradável, que produz a ternura.

mononeuronal
Insultar alguém que demonstre pouca habilidade intelectual, "que tem apenas um Neuron". Veja macaco, neural.

monoproductora
Uma única produtora.

monos
Plural de macaco (em alguns significados) .

monotemático
Referindo-se a um único tópico ou problema; que não muda o assunto.

monotrémido
Não existe. O mais perto que consigo pensar é que é usado como parente de um monotrema.

monotrico
Entre organisnos flagelados (como algumas bactérias) é chamado de mnoteric que tem um único flagellum. De grego
956; 959; 957; 959; ( macaco "um, único" ) 964; 961; 953; 967; 959; 9> ( trikhos "cabelo" ) .

montalvan
Se não for espam ( de empresas diversas), pode ser algum erro relacionado a Monte Albán.

montarencolera
Não é uma palavra, é uma expressão.

monte alban
É um erro para Monte Albán. Veja a montanha albán.

monte albán
Sítio arqueológico de origem zapoteca, localizado nos vales centrais de Oaxaca (México). O nome atual foi dado pelos
espanhóis durante a conquista, como eles encontraram somererle com as montanhas albanesas do Lácio (Itália).

monte de la calavera
Ver: Calvário

montecino
Erro de Montesino ( "relativo à montanha" ), montesito ("diminutivo da montanha" ), mortecino ( "quase morto, fora,
cheiro de carne decomposta" ).

montepío
Outra maneira de chamar a montanha da piedade ou loja de penhores.

montonera
1. irregular milícia, geralmente a cavalo, muito popular nas lutas da independência americana e formada por grupos
organizados com uma estratégia de guerrilha primitivo. É improvável que o nome vem de "mount" ou "montar", eles
atacaram em "muito" para dispersar e se esconder no mato. 2. feminina de montoneros. Ver montoneros.

montoneros
1. plural de montoneros. 2. movimento argentino de oposição ao governo do Gral. Onganía; de origem peronista, ele
acabou rejeitada em seguida pelo Presidente Perón. Uma organização era guerrilheiro e terrorista que tomou seu
nome daqueles enfrentados em montonera contra as forças do seu território, como os gaúchos do norte argentino
contra os realistas em tempos de independência americana.

moqoit
É o nome indígena para o povo e a língua mocoviosa.

moquete
Tapete; Alcatifas francês com o mesmo significado.

moral
Pode ser definido de muitas maneiras dependendo do ponto de vista, mas desde o início refere-se ao conhecimento
interno que temos do bem e do mal e como agimos de acordo. Depois vem a projeção legal e social, e o próprio humor
que gera. Veja ética.

moral laica
Um senso de moralidade que não é influenciado por preceitos religiosos. E é entendido apenas pela visão moral e

leigo.

morales
Plural de moralidade.

morcillero
No teatro, quem encheu o Parlamento de uma obra em que ele atua nas suas próprias palavras, normalmente porque
ele esquece a letra ou esticando-se uma situação para permitir tempo para outro ator preparar e entrar na cena.

morcipán
Na Argentina é um sanduíche de pudim preto. O nome foi inspirado no choripán.

morderse la lengua
Expressão no sentido figurado de "hold it dizer algo', como se a única maneira de evitar a frase parar a língua com os
dentes. O verbo é usado em reflexivo, porque não é possível, aliás, que o estrangeiro língua mordida.

moretón equimosis
Veja contusão, ecquimose.

morfar
Coma em lunfardo. Pode ser que vem do italiano jergal morfa ( " boca " ) e a sua variante morfiller ( " comer " ) em
francês é também usado com o mesmo significado morfer.

morganática
Morganática feminina.

morganático
Diz-se de um casamento entre pessoas de diferentes fileiras sociais, especialmente membros da nobreza com plebeus.
Em princípio, era uma limitação, uma vez que esses sindicatos tinham que ser autorizados por alguma entidade
superior (como o rei) e o objetivo era impedir que os bens e títulos de um nobre passassem para as mãos de seu
cônjuge. Embora a etimologia seja latim (morganaticum), é uma voz tardia tirada do morgangeba germânico, que era o
nome do dote deixado pelo marido para sua esposa no caso de ele se tornar viúva.

mori
1o_ Não é espanhol, pode ser latim, onde tem a ver com hábitos, amoras ou morte. Em caso de dúvidas, consulte
"memento mori". 2nd_ Nome de trinta cidades entre Ásia, África, Europa e Indonésia.

morocha
Morocho feminino.

morochos
Plural de cabelos escuros.

morogo
Outro nome para o madroño, ou o marojo, ou o albedro, ou o alborto, ou. . .

moromoreño
Gentios de Moro Moro.

moromoros
Veja Moromoro , Moro Moro , Moromoreño .

morongazo
1st_ Strike, raiz. Também pode ser mal-humorado. 2nd_ Aumentado , ou hit dado com , um moronga ( pudim preto ).

morrigan
Deusa da mitologia celta, associada à guerra, morte, sexo e vida. Ele era um dos habitantes primitivos e míticos da
Irlanda conhecido como Tuatha De ("povo dos deuses"). Seu nome pode estar associado ao rigan ( "rainha" ), que
talvez seja uma latinização por regina, ae ("rainha") e não seu nome original, uma vez que as primeiras menções sobre
ela estão no reino eclesiástico do século IX; em vez disso mor sim seria uma antiga voz celta escandinava para definir
o "pesadelo", o "aterrorizante", ou talvez venha do arcaico pântano irlandês ("grande, magnífico") . No irlandês atual é
geralmente escrito como Mor-rioghain. Veja Carrie.

morrobelfo
A verdade é que eu nunca vi assim (reduplicado), e como é originalmente colocado entre os sinônimos de bezo posso
suspeitar que era "morro, belfo" e que lá eles omitiram separá-los de acordo.

mortola
Gênero de aracnídeos argentinos da subfamília Mortolinae e da família Ammotrechidae; embora também possa ser um
nick, ou um sobrenome, ou um nome comercial.

mosa
1st_ rio europeu passando pela França, Bélgica e Holanda. 2nd_ Departamento da França, que leva seu nome do rio
que o cruza. 3rd_ velho nome alce. 4th_ Em alguns países da América ela é "amante de um homem comprometido",
mas não vem do anterior, mas é uma má escrita de garçonete, uma ironia por seu senso de "dama de companhia".

mosaiquismo
Técnica artística onde as superfícies são cobertas com venecita ou pequenos fragmentos de mosaico criando um
design ou complementando a peça a ser coberta. Veja também telha, trencadís, andamento .

moscareta
É um dos nomes do Muscícapa grisola, uma ave comum em várias regiões da Espanha no verão, que se alimenta de
insetos caçados na mosca. O abutre também é chamado de moscareta. Há outras aves com esse nome na América,
sendo a mais difundida a culiamarilla muscat (Myiobius sulphureipygius ) que é encontrada do México ao Equador. A
etimologia é valenciana, onde muixquereta é um derivado da muixca .

moscaretas
Plural de mascate ( pássaro ) .

