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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.
Henry Medina V. contribuiu para o dicionário com 91 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.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

1
Símbolo de unidade, sinônimo de individualidade, de ser o primeiro, egocentrismo e solidão.

ablando
Ação e efeito de amolecer, tornar mais suave a textura de algo. Exemplo: Eu Ablando feijão com água.

abrumado
Sobrecarregado com algum peso ou trabalho que uma pessoa vive é devido louvor excessivo, atenção ou provocando.

aprensible
Você pode aprender, por sua simplicidade de conhecimento é fácil intuir intelectualmente.

atañe
Aspecto que corresponde, pertence, afeta ou é até uma determinada questão.

atribulado
Uma pessoa que está em um estado de sofrimento, tristeza ou dor.

autocorrectivo
Atos através dos quais é toma a iniciativa de corrigir os erros próprios. É pode ser interpretado também como um
sistema automático de correção.

autoctonista
Refere-se à pessoa que mantém as tradições de um povo ou região, geralmente ocorre no domínio da literatura
popular. Exemplo: O escritor Henry Medina é um autoctonista por excelência, pois dá importância à sua cultura e
tradições da cunha.

autoformacion
Relativo ao trabalho das estrutura intelectual que uma pessoa faz em sua própria, sinônimo de autodidata, sem ter que
recorrer à academia. Eles geralmente são conhecimento sem títulos. Deve verificar-se por seu acento na última sílaba.

ávidamente
Isso ocorre covetously, com desejo intenso ou ansioso.

bibliologo
Pessoa especializada no mundo dos livros.

bicroma
Relacionado a duas cores.

bubosito

É delicado e macio. Exemplo: O meu sofá de casa é bem bubosito para descansar.

celopata
Pessoa doente de ciúmes, cuja patologia pode levar a comportamentos extremos de agressividade. Esta palavra é erro
na sua escrita, como o til sobre o ou deve ser marcado para encontrar o seu significado na pronúncia. Celopata.

civilismo
Sobre a civilização, especialmente para o mundo social das pessoas comuns, não pertencentes a qualquer logotipo de
ordem militar ou militar. Ele é também em relação ao mundo civilizado, ou seja, ajustado para o comportamento
humano moralmente honesto, tolerante e participativo; diametralmente diferentes para a barbárie.

consensualismo
Ação e efeito de plural e ideologicamente identificada uma sociedade. Acordo, entendimento, harmonia nas decisões.
Antônimo: Dissidência, cuja concepção filosófica que significa: "a única coisa que podemos concordar, é que nós
discordamos".

cosmobiologicos
Sobre a universalidade da vida e as características de cada ser vivo como microcosmo ao macrocosmo. Reflexão da
criação.

cosmocentrica
Em sentido figurado para se referir à área central do universo; ou seja, o centro de um todo.

cuchicara
Diz-se era uma casa muito estreita e abandonada. Sinônimo de casebre.

enervado
Galicismo que indicam o estado de irritação ou nervosismo que uma pessoa sofre.

esta puntu punchua
Termo típico da região equatoriana e refere-se a ponta de uma ferramenta desviada ou danificada.

estriba
Lugar onde repousa o peso de uma coisa sobre outra sólida e firme.

fitogenicos
Bactérias e outros elementos que participam como pragas, causando doenças em seres humanos.

formante topo
Equipamentos especializados para perfuração de solos

fraticida
Erro na pronúncia do fratricídio de palavra, que se refere a uma pessoa que foi morta pelo próprio irmão.

gogle
Forma coloquial de assédio de escárnio a uma pessoa que, devido à falta de conhecimento, mal pronunciado a palavra
Google. Exemplo: já abriu seu gogle on-line?

gonico
Número redondo, que indicam a profundidade

guapilla
Tradicional forma de dizer a uma mulher que se caracteriza por sua força e coragem.

harapos
Relacionados com roupas velhas, geralmente a pessoas em estado de miséria. Também no que respeita a última
pluralmente licor proveniente da destilação do vinho sem força.

henchido
Isso está completamente cheio.

huegos
Na linguagem vulgar, solavancos na pele causada por golpes.

infulas
Escrever o erro, marca til na sua primeira sílaba: ares. Refere-se geralmente à presunção da importância e da vaidade.

integralidad
Sobre o adj. global ou total; Também tem em conta a configuração de alguns alimentos, que é feita com ricos em
farinha de farelo.

interculturalidad
Em sociologia é chamado para o intercâmbio de costumes nativos de diferentes culturas, tradições, folclore,
gastronomia, etc.

intersecretaria
Relação de emprego que ocorre no interior das secretárias ou campo de secretários, também se encaixa o termo
intersecretariado.

intraindividual
Termo para se referir a parte interna de cada indivíduo, ou individualidade quando se fala de algo não humano.

intransigible
Que é que pode permitir, aceitar ou tolerar.

intrapersonal
Você diz de um Estado ou situação que se encontra imerso dentro de uma pessoa.

lingivero
Pessoa encarregada de controlar a passagem do público por um lugar restrito.

lucecilla
Termo para se referir a uma pequena luz

majuche
Termo depreciativo para identificar uma pessoa, se sentir haciedola como algo degradante tratamento humano.
Também usado para um grotesco tradicional no folclore da América Central. Exemplo: Lá vem o majuche com o seu.

malitagua
Refere-se aos tempos de aflição e dificuldades que uma pessoa pode sofrer em sua vida diária. Exemplo: estes
malitaguas que acompanhá-lo, você vai arruinar.

megafauna
Muito extenso Tratado sobre a vida selvagem.

microecosistema
Sobre uma pequena comunidade composta por um conjunto de seres interligados e meio que habitam.

monadico
Relacionados a pessoa, animal ou coisa pequena, delicada e bonita; Referindo-se também ao gesto ou gesto
engraçado.

monologico
Relacionados a uma pessoa singular. Nas artes literárias e desempenho, refere-se ao pensamento em voz alta de uma
pessoa para si mesmo ou para outras pessoas que não intervir.

mormificar
Reduzir para um modelo de escala

ñengoso
Refere-se a um contraste de ligeira incompatibilidade pela combinação de dois líquidos diferentes.

omitologia
Preocupado com a arte de ignorar comportamento humano, especialmente no campo do direito penal, quando se fala
do crime por ação ou omissão; ou seja, não atua quando tinha o dever de fazê-lo.

ourilar
Ouça com atenção para uma coisa, o estudo e a análise dos elementos que compreende uma questão

paleoindio
Refere-se a um tempo muito antigo à raça indígena da América.

para q sirve
Esta é uma pergunta com misspelling em sua escrita, tentando abreviar a palavra 'que', substituindo-o com o q. Em
essência que esta questão, é a busca pelas razões por que algo foi feito ou fabricado, sua raison d' ' être ou serviço
fornecido.

paradojicamente
Forma como ocorre ou se desenvolve um fato que faz com que pelo menos aparente contradição entre duas coisas ou
ideias.

paraneras
A respeito de mulheres nativas nas áreas do Paraná no Paraguai, Argentina e Brasil.

pasismo
relacionados com as etapas. Geralmente no ciclismo é chamado doador para os corredores que executam muito bem
sobre o nível do solo.

pecuarias
Relativa às actividades do gado no gênero feminino.

perguetano
Sinônimo de centurião ou xerife da Roma antiga, pertencentes a guarda imperial e que colaborou na gestão dos
rebeldes.

pertinencia medica
Refere-se a tudo que se relaciona especificamente com a parte médica, que ela pertence e é totalmente parte dela.

piuli
Light-hearted e agradável forma de uma pessoa magra que você deseja chamar. Exemplo: Meu piuli é todo amor.

pluriculturalidad
Refere-se à participação de diferentes culturas em uma sociedade participativa. Heterogeneidade cultural de um povo;
também faz parte da aculturação social chegando pelos meios de comunicação de massa, como o esnobismo.

poner en boca de alguien
É o fato de discutir um tema outra pessoa, então ela é dirigida ou aumentar. É também uma ideia de dar a outra
pessoa sabe disso e falar ou levá-lo para isso.

posclasico
Sobre o tempo volta ao clássico.

posrevolucionario
Refere-se a um momento ou tempo do período revolucionário. Exemplo: com a queda do muro de Berlim iniciou uma
nova fase social na Revolução alemã.

posterno
Refere-se para o tempo posterior de um fato. Exemplo. No posterno aos tempos de guerra, as pessoas ressurgiu das
cinzas.

premorbido
Estado anterior, a sofrer ou causar a doença. Também sinônimo de um estado difícil e sinuoso.

que e sel co digo
Lá é simplesmente um erro na sua escrita, refere-se à questão " qual é o código de 34. E um código é um sistema de
sinais para identificar uma mensagem, também, é uma coleção de regras estabelecidas pelo legislador.

quedarse de piedra
Forma figurativa de identificar uma pessoa que não age, que omite intervir e permanece confiável, fazendo apenas uma
aparência e nada mais.

rebelarse
Conduta de uma pessoa difícil de pilotar ou subjugar a oposição. Atitude de rebelião.

requerido
Que é procurado, solicitado ou encomendado.

reses
Senso plural para descrever um grupo de bovinos. Exemplo: Os touros hoje levando para o matadouro.

resignificar
É a mudança ou encontrar um novo significado para uma coisa. É também para dar uma nova interpretação para o que
já é conhecido.

retiemble
É voltar a tremer.

retroalimentacion
Ação e efeito de alimentação novamente. Exemplo: Retorno para dar uma educação para aqueles que não
conseguiram assimilar o seu conteúdo. A escrita dessas palavra não tem acento na última sílaba. Gabarito.

salvataje
Referência a um ato ou ação além dos padrões estabelecidos e reconhecidos pela sociedade.

satanisados
A sensação é de forma pejorativa estigmatizar as coisas, mostrando-lhes que eles tiveram a intervenção do demônio.
No entanto, sofre esta palavra de um erro de ortografia, sendo a sua escrita correta: Satanizados.

sicuas

Refere-se aos cantos de uma casa abandonada. Exemplo: Os sicuas da fazenda são muito deterioradas.

sidipsia
Asolapada e mesquinho modo de alguém para interferir em assuntos não adequados, e que não tenham sido
envolveram. Exemplo: com esse sidipsia você tem, como você não saberá o que está acontecendo no bairro?

signismo
É a arte de usar sinais graficamente em uma escrita

sitiera
Refere-se à pessoa que frequenta um lugar ou um lugar, pontos de reuniões para grupos de amigo (a) s. Exemplo:
sempre encontre Olga após 4 em quatro ventos canto.

socioafectivo
No campo da psicologia social é conhecido como o apreço que é uma pessoa pública por suas obras e o que significa
para uma sociedade.

strom boot
É a partir de uma máquina com muito poder

subyace
O que é debaixo de algo.

supraindividual
Acima a individualidade. Isso denota uma forma superior de ato individual, conforma-se à pessoa egocêntrica.

supraordinación
Significa que quando uma pessoa que exerce o poder sobre os outros, tem que estar em conformidade com as ordens
maiores e irreversíveis, como por exemplo uma régua se submeter a um superior feito da natureza, como um
terremoto, uma enchente, um ciclones, etc.

tamizaje
Ação e efeito de passar um líquido particular por uma seda, malha ou coador.

tensidad
Grau de alongamento de uma coisa. Também está relacionado ao estado de ansiedade, impaciência ou tensão
emocional de uma pessoa.

textileria
É um erro na sua escrita, o til está faltando em seu segundo. Com essa correção, refere-se aos tecidos e a indústria de
tecidos. Arte têxtil.

torjano

Dominicano termo para identificar o lugar onde deixa trechos da secagem do tabaco.

toturra
Fazenda na região sudeste da Colômbia, refere-se a uma pessoa de estatura e a largura do corpo.

trempera
sinônimo de força e virilidade, agressividade e força.

tugurización
Situação urbana na qual pequenas, casas sujas e negligenciadas ou má reputação estão se proliferando. Ocorre em
grandes cidades e parte das correias da miséria.

