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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
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
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
JOHN contribuiu para o dicionário com 125 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro. Esperamos
que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar nosso site,
teremos o maior prazer em recebê-lo.
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SPAM

abcdefghijklmñopqrstuvxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz representa o alfabeto. Não tem nenhum significado em si. SPAM

accequible
ACESSÍVEL e não é acessível, que você pode acessar

adecentado
embelezado, limpo, polido e melhorou sua aparência ou apresentação

allahu akbar
Termo em língua árabe que traduzido para o espanhol significa que Allah (Deus) é grande

almte.
A PALAVRA OFICIAL ABREVIATURA ALMIRANTE

andar con la pera
andar com medo, medo. Vem de tempos antigos, quando foi-lhe dito que alguém estava andando com pera tremendo
se maxilar tremeu-lo por medo de algo. .

azzuja
AZUJA Elena Marjanovic avatar nas redes sociais

bendición fortuna
BÊNÇÃO e fortuna, forma coloquial muito comum entre os venezuelanos e colombianos para dizer adeus. Eles evitam
dizer adeus ou outras condições que podem estar envolvidas em um último adeus.

bisbisean
Falar em um sussurro muito baixo, quase

brexit blando
Brexit é uma contração dos termos anglo-britânicos (British, para) e Exit (sair). O soft Brexit fica na saída do Reino
Unido do acordo Comunidade Europeia aprovado pelo Parlamento, para que a deterioração da economia, danos para a
movilidfad de produtos e serviços, a redução da mobilidade das pessoas e a segurança da estada de estrangeiros no
Reino Unido é o mínimo possível.

cabellos como hilos de plata
CABELOS como fios de prata, eufemismo para representar um cabelo grisalho

cabezas
CABEÇAS, 1. Seres pensantes em. Cabeças pensantes 2. Número de gado ou ganhou, por exemplo. Cabeça de
gado 3. Por exemplo, caveiras. 4 cabeças de fósseis. Parte superior e proeminente de qualquer parte, elemento ou
artefato. No. Cabeça de prego, martelo, etc.

cabritos
Criança 1. Menino, menino, em geral muito jovens. 2. Eufemismo para apontando com desdém para um adulto 3. A
cabra de reprodução

cacatonia
cacatonia é escrito incorretamente e deve ser escrito como catatonia sendo seu significado:<br>Psicomotora síndrome
que ocorre em certas formas de esquizofrenia, caracterizada principalmente pelo negativismo, a oposição, catalepsia e
estereótipos gestuais.

cachanos
Cachano é um diabo

cachanos
cachanos é escrito incorretamente e deve ser escrito como apanhar-nos ser o seu significado:<br>Nos pega derivado
do verbo pegar, para ser neologismo tem algo. Nos pega iria ser uma barbárie, imperativamente reflexiva, indicando a
ordem de nota ou aviso para um terço do que um grupo é, ou deve ser feita.

calzoncillos
CUECAS e não de cueca, masculino Vestuário interior que cobre da cintura para os órgãos genitais e às vezes até
mesmo as nádegas ou pernas.

capacitador
Uma pessoa que treina e oferece conhecimentos e técnicas para um domínio maior de qualquer material ou exercício
físico.

cascaritas
cascaritas incorretamente escrito e ele deve ser escrito como shell, sendo seu significado:<br>diminutivo de casca ou
pele dos frutos. Às vezes aplicado às folhas de diferentes materiais, cobrindo objetos

casia olorosa
Casiaarbol de tronco fino, ramificando muito alargado, verde brilhante caduca, medindo cerca de 30 cm de flores rosa
ou branco comprimento, pálido, agrupados em clusters grandes, densas e frutas vegetais marrons; Pode alcangar até 8
m de altura.

chamito
Filho meu. Estrelas é um menino ou uma forma familiar para se referir a um amigo ou conhecido.

coalison
Coligação e não-COALISON, aliança entre duas ou mais entidades, pessoas ou agências, para lutar por um objetivo
comum

coar
falar sobre o uso de coa, o idioma dos criminosos, especialmente na argentina

colectivos chavistas
Membros de grupos paramilitares, criados por Chávez, geralmente de origem cubana, que supostamente deveria
ajudar as pessoas em eventos de emergência, mas que na verdade usar suas armas contra o povo venezuelano para
mantê-lo controlado por um regime de terror. Eles têm sido os principais perpetradores de 800. 000 nos últimos 20
anos pela repressão do povo venezuelano.

color pán
PANcor e não o pão, referir-se a cor da terra comum de pão feito de milho e água sem aditivos ou ingredientes que
substancialmente alterar sua cor básica, que é um bege claro externamente e um amarelo fraco, mais leve que a
baunilha de cor dentro.

complementarianismo
complementarianismo é escrito incorretamente e deve ser escrito como complementaridade, sendo seu
significado:<br>combinar os princípios clássicos da economia da divisão de vantagem comparativa e do trabalho:
complementaridade implica que cada cooperação ator concentrou sua intervenção em áreas onde o valor acrescentado
pode fornecer, em relação aos que fazem o outros membros de um grupo

conoces cadaestación de calvario que te espera
Refere-se a 12 estações que tinha de ser de Jesus com a Cruz, que constituem um verdadeiro martírio e sofrimento.
Ele representa um longo e torturante sofrimento

contaste
CONTRASTE e você não disse, grau de diferenciação entre duas áreas de cor diferente. Enquanto eles estão mais à
distância, maior o contraste, templo que ocorre entre o branco e preto

contraintuitivo
que requerem clarificação explícita para ser entendido

cuerno o corno
Corno, vento musical instrumento oco em forma de um chifre, que tinha um som como um chifre de touro. Por outro
lado, Horn tem vários significados além de corno, dizendo que a relação com os chifres de touros, cabras, alces,
veados e outros animais com chifres.

darle al pico
DÊ AO PICO 1. Fala 2 muito Chilenismo culpando muito 3. Alimentar na boca

dentrítico
Denditrico diz que relação com o dendrito, terminação neuronal, cuja função é receber impulsos de outros neurônios e
enviá-los para o soma do neurônio. Os dendritos nascem como ramificada do corpo celular e inúmeras prorrogações.

descamarse
1. a renovação da pele por descamação de grupos de células ou flocos mortos. 2. Retire os flocos para um peixe, réptil

ou anfíbio que tem pele escamosa.

desencaje irregular
Desbloqueio é equivalente à regra que exige que os bancos que uma percentagem dos fundos deve ser mantida
congelada para situações extremas e não pode ser usado para operações comerciais ( laço bancário ). Todos
desbloquear é, portanto, intrinsecamente irregular. Da mesma forma quando perturba o jawbone de que falamos
destravar e você terá uma nova posição irregular.

deshidratación
Significativa perda de água corporal em um ser vivo. Secagem de alimentos para fins de preservação e subsequente (
re-umedecimento e ) consumo.

desprenderse
forma reflexiva de remover o verbo, separada de um corpo principal

dialitca
dialitca é escrito incorretamente e deve escrever Dialítica como sendo seu significado: dialítico é a característica de um
líquido, geralmente de sangue, que sofre um processo de purificação, feita geralmente em pessoas que são incapazes
de purificar o sangue através de seus próprios rins.

dichoso satisfecho al máximo
SATISFEITOS ao máximo, pessoa singular ou colectiva que está totalmente em conformidade com o resultado de
qualquer gestão ou ação exercida por si ou por terceiros.

difundirse
Reflexiva, espalhando de forma verbal espalhar, espalhar, espalhar, espalhar através de alguns meios

diógenes
Diógenes que desengatada vidas socialmente e desinteressante para sua apresentação pessoal ou bens materiais.
Ocorre mais frequentemente em idosos que sofrem de doenças mentais. Referenciando o Diógenes, o filósofo cínico,
em grego, que viveu e promoveu a vida frugal e ascética.

disistruccion
disistruccion é escrito incorretamente e deve ser escrito como disinstruccion ou ( ) o melhor desinstruccion, sendo o seu
significado:<br>divulgação de informações e entrega falsa intencionalmente

domiátim
Declinação da palavra dominari, governados, governante, mestre

ejecución moral
EXECUÇÃO DE MORAL 1. Quando a execução tem o sentido de rodagem, é um eufemismo indicando uma punição
moral contra o crime cometido, um crime de tal magnitude que é equivalente a ser eticamente também condenado à
morte ou falha. 2. Quando você tem o sentido de ação que estamos a falar de um recurso interposto por um caráter
ético.

el significado de hurano ybronco
o significado de hurano ybronco está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como raiva, sendo seu
significado:<br>bronca ( (f) ) Raiva, indignação, eu odeio. Seu macho, bronco representa um nome de muitas equipes
americanas e mexicanas de futebol americano, beisebol, rugby, etc. Também existe como um primeiro nome, como
modelo de caminhão americano e a alcunha de um político mexicano, Jaime Rodríguez Calderón, Bronco " ". Na
medicina é um prefixo que diz o relacionamento com os brônquios, como broncopulmonar, broncopneumonia,

electrofobia
Eu odeio ou rejeitar o fim de tudo elétrico ou eletrônico. Não confundido com Alectrofobia que é a rejeição ou medo de
galinhas.

embaucadoras
trapaceiro: pessoa que engana para obter um benefício monetário (geralmente), a pessoa que está envolvida em
defraudar os outros.

enfoque socioformativo
educação numa perspectiva de desenvolvimento de interação com outros seres humanos e a sociedade e a avaliação
do indivíduo e as habilidades do grupo, ao invés de uma abordagem cognitiva.

enfrasca
homogeneidade é escrita incorretamente e deve ser escrito como engajar-se como seu significado:<br>O significado
principal é envolver-se com esforço e dedicação a uma atividade.

engancharse
1. bloqueio, dobre um pedaço com mais 2. Escave um anzol ou uma pessoa a um elemento com ponta ou afilado. 3.
Coloquialmente, pegue uma crítica de outra pessoa e iniciar uma discussão. 4. Deixe-se seduzir por mais 5. Entra
com entusiasmo em um esporte, um passatempo ou objetivo

envalentonado
EMBOLDENED que encheu valor ou coragem para enfrentar um risco ou perigo

es agitado
particípio passado do verbo para agitar, bater ou sacudir

especismo
Neologismo usado para referir-se a interação considerada prejudicial dos seres humanos para com outros seres vivos.
É a reflexão ética do antropocentrismo que coloca os interesses e necessidades do ser humano acima de outros seres
vivos

establecerse
CONJUNTO DE 1. Assentar-se em um lugar permanentemente 2. Alguma verdade de algum fato para determinar

estar en desacuerdo
Expressa de forma positiva não estar de acordo com uma ação, uma abordagem, um fato que aconteceu ou uma
decisão por parte de terceiros.

execrado
Patrick passou o verbo EXECRAR, rebaixando ou condenar alguém ou algo

exegematica
Relação com a explicação ou interpretação de algo, geralmente diz que o trabalho de um autor ou de um texto
concreto, especialmente bíblico.

felicidsdes
felicidsdes é escrito incorretamente e deve ser escrito como Parabéns, sendo seu significado:<br>Parabéns alegrias,
bons tempos, bons augúrios

felicitarlo
verbo de felicitar, aplaudir, elogiar, exaltar, bem vindo

fingicidas
fingicidas é escrito incorretamente e deve ser escrito como um fungicida para ser o seu significado:<br>fungicida é algo
que mata os fungos parasitas que causam doenças e infecções.

fotosen
abreviação de fotossensível, que é sensível à luz

frecuencia fisica
Frequência física é escrita incorretamente e deve ser escrita como um físico sendo sua frequência de
significado:<br>Em física, é chamado de frequência, o número de oscilações de uma onda e vibração, movimento
calculada em um unidade temporária chamada hertz para o evento que ocorre uma vez por segundo. Se um segundo
evento é repetido duas vezes será dois hertz e assim por diante. Adiciona o caractere da física para a frequência de
uma onda para diferenciá-lo do significado que representa o número de vezes que ocorre um evento, também chamado
de frequência absoluta.

fue al medico a revisarse la vagina
Verifique se que a vagina é um vulgarismo para realizar um exame ginecológico, geralmente associado com o teste de
Papanicolau para detectar um possível câncer de útero.

glp
Acrônimo de LPG na frase boa sorte parceiro, ou seja, boa sorte companheiro. Normalmente usado em redes sociais.

gorrilla aparcacoches
a pessoa que recebe as chaves para veículos em um centro público, geralmente pubs, clubes e restaurantes e leva-los
para o parque e então os traz de volta a pedido do proprietário.

gp
Abreviatura GP costumava Obrigado parceiro nas redes sociais

guarniciones

FORRO de alimentos 1 tais como legumes, doce e leguminosas que são usadas para acompanhar o elemento principal
de um prato, como carne, peixe ou motivo de galinha 2 que é colocado em um objeto, um tecido ou um papel de parede
e é feito de um material diferente. 3. Conjunto de soldados que é pretendida em um fixo ou maneira permanente em
uma população ou um lugar para defendê-lo ou protegê-lo.

haravicus
haravicus, ou poeta, foi um personagem da cultura inca que cantou poemas em conjunto com a Comunidade, em várias
instâncias da atividade cotidiana.

he de morir
Eu morro se eu morrer, morrerei

heater
aquecedor

herramientas estandar en informatica
Ferramentas padrão do computador são o conjunto de sistemas de computador de manter instalações para
desenvolver aplicações ou para uso como usuário final, serviços de computação.

hla
Versão de HLA usado em redes digitais da palavra Hello. Derivado o hábito de usar 2 ou 3 caracteres da língua inglesa
para se referir a situações comuns como, por exemplo, GLP (parceiro de boa sorte) ou GM (bom dia)

idioma tailandés
Língua falada na Tailândia ( antigo Sião ) por isso é também chamado siameses.

indistingible
INDISTINGUÍVEIS e não INDISTINGIBLE, que não podem ser distinguidos

inup
INUP, acrônimo para Instituto de nanotecnologia usuário completo programa ou programa para os usuários da
nanotecnologia Instituto da Índia.

jactaba
pretérito imperfeito a gabar-se de verbo, gabar-se, sendo arrogante, arrogante ou pretensioso

la coronela
feminino do grau militar de Coronel

la palabra sandwich es adaptada
SANDUÍCHE é adaptado, termo inglês originado por John Montagu, IV Conde de Sandwich, que gostava de jogar
cartas e não sair da sala de jantar mesa de jogo, então ele inventou para colocar comida em duas fatias de pão branco.
O termo tornou-se difundido na Europa e foi adotado pela SAR em 1928. Hoje é usado em praticamente todo o
mundo. Sanduíche foi adaptado para o espanhol, mais tarde, ainda válido o sanduich de ortografia

liliputienses
Cidadão de Liliput, anões que habitavam em Lilliput uma imaginária cidade visitada por Lemuel Gulliver no primeiro dos
4 livros da literatura mundial, "As viagens de Gulliver", escrito por Jonathan Swiff em 1726.

lividinosos
Lascivo, alto desejo sexual. O termo é LIBIDINOUS com B, não com V.

maneado
MANEADO confuso, emaranhado, com dificuldades para implementar uma ação ou resolução de um problema mental
ou físico.

manteniendo
guardar é o gerúndio do verbo manter. Significados: 1. Segure no tempo 2. Mantenha fixa algo no espaço 3.
Certifique-se economicamente por uma habitação, instituição ou pessoa 4. fazer uma ideia, pensamento ou fato como
verdadeiro.

mi amorcito
Formas afetivas para denomiar uma pessoa querida ou amada

milu
MILU, não MILU, é um macho Cokier Spanier, criado pelo cartunista francês Hervé em 1928, quando ele tinha 18 anos,
em homenagem a alcunha da namorada Milou. O personagem estrelou nas aventuras do Tintin e Milou cartoon
famoso por muitos anos.

molestarse
Incomodar, perturbar de forma reflexiva verbal. Desconfortável

musulmanas
Muçulmano, uma pessoa que professa a religião muçulmana, seguindo as leis do Profeta Muhammad

negarse
Negar negar a forma reflexiva do verbo, o objeto para algo ou alguém

no maduro
imatura é escrito incorretamente e deve ser escrito como imaturo como seu significado:<br>Imaturo, que não atingiu
seu pleno crescimento

osos maduros
Ursos são as pessoas mais velhas que têm o cabelo abundante no corpo e que, como o sexo gay.

pago al instante
PAGAMENTO instantaneamente, corresponde ao pagamento ao mesmo tempo que você comprar um bem ou serviço,
presumivelmente para dinheiro, contra uma opção de crédito direto concedido pelo fornecedor. Enquanto pagando com
cartões de débito ou de crédito é considerado no momento, o fornecedor receberá o dinheiro alguns dias depois que

formalizam a transação bancária.

peinate
Olha você

percató
o sentido do verbo reflexivo, para perceber

permanecieran y permanecerán
formas verbais do verbo ser. Eles permanecem tempo condicional e permanecer é tempo futuro

plañideros
Eles choram ou melhor pesar fortemente a gemer

porta textos
Porta texto escrito incorretamente e deve ser escrito como portatextos, sendo o seu significado:<br>carrinhos de vários
tipos para montar textos escritos, e pode ser tipo mesmo eletrônico.

postillar
POSTILLAR, melhor são ou APOSTILLE, lustro, ou adicionar texto a um documento.

precisados
Nota de especificar com precisão ou em detalhe ser necessárias ou indispensáveis.

proambientalista
pessoa, instituição ou ação para a proteção do meio ambiente.

provisión de víveres
a quantidade de comida que é uma quantidade que é apropriada para um determinado fim.

q significa wawa
Isso significa wawa é escrita incorretamente e deve ser escrita como ônibus, sendo o seu significado:<br>forma de
ortografia vulgar ou barbárie de ônibus

recetear
o termo é zerado, não recetear, porque se originou no verbo inglês para definir, definir, especialmente em máquinas,
equipamentos, computadores. Conjunto é definir parâmetros para um computador, brinquedo eletrônico, máquina,
computador, etc. Redefinir, é, portanto, substituir esta configuração e definir novos parâmetros para que a unidade de
funcionamento.

rechazado
particípio passado do verbo recusar. Isso significa recusar, resistir, resistir

reencaminamiento
ROTEAMENTO, ação para virar a maré em uma atividade ou estilo de vida

regenerarse
Regenere, pensativo até regenerar, característica dos seres vivos para produzir um órgão ou parte da, uma vez que ele
perdeu por amputação, necrose, perda, morte ou outras causas naturais. Dizem que é também de um organismo que
pode ter morrido e era capaz de ser reconstruído.

remanentes
RESTANTES saldos das mercadorias ou produtos, normalmente armazenado em uma adega, galpão ou escritório

ruín
MAL, mal, ser desprezível

rumores
RUMOR notícia ou comentário propagada boca a boca ou outros meios de comunicação que não tem nenhuma
confirmação oficial e não é suportado por referências credíveis de qualquer tipo, podem ser natureza true ou false, o
que não pode ser assegurado.

saeta, segun la biblia
Seta, particularmente aqueles que lançou contra o crucificado enquanto vivos estabana para aumentar a dor e a tortura,
ou ocasionalmente, para acelerar sua morte. Diz-se na forma figurativa que é muito rápido

sanadresitos
Sanandresito filme dirigido por Alessandro Angulo Andrés Parra Verónica Orozco, Jimmy Vásquez, Felipe Botero de el
Año: 2012. Título original: Sanandresito. Sanandresito, um renomado sector comercial em Bogotá, onde você vai
encontrar tudo: desde os óculos, o sapato mais recente

ser un caso
Pessoa problemática ou com problemas. Uma pessoa que é fora do normal.

smombies
Mombi é uma variante de zumbi, para representar uma mãe que não foi capaz de dormir por longos períodos de tempo
por causa de um ou mais bebês.

society
SOCIEDADE, termo inglês que é traduzido pela sociedade

sodalicio
família espiritual, é um amplo grupo de pessoas que vivem a sua relação com Deus de uma perspectiva particular,
sempre em comunhão com a grande tradição da igreja

superhéroe
Super-herói é um personagem fictício, possuindo poderes sobre-humanos ou super poderes. O Superman foi criado

em 1938 e até 1945 foi um enorme sucesso, em grande parte devido à segunda guerra mundial, onde os heróis foram
fundamentais para manter o moral alto. O Super-homem é considerado o primeiro super-herói, embora o fantasma foi
criado em 1936, dois anos antes. Foi a banda desenhada Argentina Patoruzú.

suprima
forma de conjugação do verbo excluir

swatting
SWATT, em inglês corresponde a uma equipe de polícia ( em inglês: armas e táticas especiais,? '' Armas e táticas
especiais '' ) built-in elite em várias forças de segurança. Seus membros são treinados para executar operações de
alto risco. Daí deriva o gerúndio Swatting, que é uma piada comumente usinada por cibercriminosos e consiste em
chamar a polícia para denunciar um crime ou uma ameaça de que algo trágico está prestes a ocorrer.

tabla de informática
Lista de dados que consertado, ao contrário de bancos de dados relacioná-los, eles são planos e tem duas entradas e
uma única possibilidade de entrada para o acesso a um valor desejado. Por exemplo, uma tabela de um sistema de
saúde poderia ter uma linha de cabeçalho das colunas seguintes região, cidade, habitantes, mais de 60 anos, adultos,
crianças, infantes 0-2, hospitais, CONSULTORIS, clínicas, consultas, C major, C adulto S, CONSULTAS C
LACTENTES, CRIANÇAS, MORTES, ALTAS. As linhas terá a primeira coluna preenchida com os nomes das regiões.
A interseção de uma variável fixa vertical contra uma horizontal permite para encontrar o valor procurado. Duas
entradas é porque você pode pesquisar a partir de uma região específica (linha) ou de uma coluna (quarta região e
adultos por exemplo. Existem 3 entradas, raras tabelas volumétricas

terretenientes
Pessoa do fazendeiro possuindo grandes extensões de terra, proprietário de terras agrícolas especialmente.

tiritirar
TITIRITAR e não TIRITIRAR, agitam o corpo frio ou medo

trillonésima
TRILIONÉSIMO, uma parcela que corresponde a 1/1. 000. 000. 000. 000. 000. 000 ou 1 / 10 ^ 18 peças da unidade.
No sistema inglês corresponde a 1/1. 000. 000. 000. 000 ou 1/10 ^ 6 peças da unidade

trueques
Escambo é a troca de bens, objetos e serviços por outros sem a intervenção de dinheiro. Civilizações antigas não sei
dinheiro e transações comerciais realizadas através de escambo.

ululado
particípio passado do verbo HOOTING, produzindo tempo, assemelhando-se a gritar, assobiar [vento] para entrar com
força por rachaduras e outros sites.

vestir bien
Vestido com elegância, forma impecável e de acordo com os cânones da alta-costura.

yantari

YANTARI, pessoa que anteriormente possuía o domínio direto de uma fazenda que lhe pagou em dinheiro espécie e
hoje cujo tributo ou yantar consistiu em meio pão e um prato de feijão ou lentilhas.
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