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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.
Carlos Maria Bilbao contribuiu para o dicionário com 139 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

aborigenes
Adj. De "ab" do latim: de e "origo": origem. Do país em que vivem. Primitivos habitantes de um país. Sinon. :
indígena

acemilas
Mulas ou machos de carg. Fam. : pessoa rude -

acolechar
Em Cantabria: Certifique-se de sofrer de uma pessoa para colocar os doentes.

aerobica
Exercício aeróbio é um exercício físico que precisa de respirar.

afagia
Perda da capacidade de engolir, por natureza Serengeti orgânico ou psicológico provoca.

agrotoxico
Produto de planta ou pesticidas utilizado na agricultura durante a produção, armazenamento, transporte, distribuição e
transformação de produtos agrícolas.

aguaruna
Grupo étnico da floresta amazônica peruana. Eles são descendentes do jivaro. No Equador são chamados "shuar"
(também descendem o jibaro)

alito
Palavra em língua italiana. Significa em inglês: respiração, respiração, respiração.

archifamoso
Conhecido mundialmente, mundialmente famoso.

ariles
Veracruz ( México-) Solilóquios de pessoas que correm através do campo e acontecem de você durante o dia
ensonasiones

ausubo
Árvore sapoteaceo das Antilhas - até 45 metros. altura e 1, 80m. ou mais de diâmetro.

azahares
Flor de laranjeira: flor de laranja, limão e a cidra. É branco e perfumado.

bahiut

Móveis de madeira usado para arquivar documentos e também como um desktop.

balagardo
No México: Solta, preguiçoso, preguiçoso.

banales
Banal (adj. ): Galicismo trivial, comum.

barca chata
O barco está fundo chato, para transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores.

bayardo
" Bayardo " ( Pierre du Terrail, senhor de ) Ilustres francês Capitão 41 ( 1470-1524;. Famoso por sua coragem e
cavalheirismo. Conhecido como " O cavaleiro sem medo e sem mácula ".

bidireccional
Ser capaz de reagir ou operar em dois sentidos, normalmente.

blasones
Ciência heráldica. Cada pedaço do ecudo. Honra ou glória. Brasão de armas

borbotones
Jorrou. Agitação da água em ebulição-Fam. Falar que alguém jorra: fala rudemente.

bubas
Tumor. Linfonodos inchados.

bullen
3A. pessoa do plural do verbo "ceder". Budge: formar bolhas de um líquido que está pegando fogo. Tendo muitas
pessoas em movimento. Surgem pensamentos misturados ou ideias.

camichines
Situado na cidade de Cocula, ( ) jalisco-México. É 1270 m altitude...

canogia
Se se referir a " 34 canongia; é a prebenda de um cânone. Fig. e fam: emprego fácil e bem pago.

cataleya
Variedade de orquídeas epífitas.

caxlan
"caxanes" o nome cn que designa os indígenas brancos e mestiços -

cefiros y trinos
Zéfiro: vento suave. Alguns listados tela fina. Trinados: pássaros cantando. Trinado. adj. (Latim: trinus): contendo três
coisas distntas (Deus é trino e outro).

chapetones
Adj. Amer. Ant. Soldados recentemente legados da Espanha. México: Fatias de prata, que adornam os arneses para
as cavalarias.

chaquiñan
m. Equador. Atalho, trilha curta (pequeno Larousse ilustrado. PAG. 304)

chihacate
Se a palavra é "chinacate", em meios de México: morcego

chinchoro
Pequeno barco a remos. ACEP.: pequena rede p/pesca.

chincuete
34 náuatle; tzintli " ( pernas, alcatra ) e " cueitl " anáguas ( ). No México: Anáguas ou tecido que cobre os quadris e
pernas das Índias.

chocoto
Equador: mistura de excrementos de lama, a palha e a pecuária. Ele é usado para revogar as paredes (cinomose).

chostomo
México. Regionalismo. Forma de membro viril de chamada.

clémiso
Palavra da língua criada por J. Cortazar, chamado "gliglico". EJ. : "Amarelinhas", cap inicial de frase de livro. 68: "logo
amalaba-lo o noema, ela lotado que o CLEMISO e caiu." . . . . . "

coevaluacion
É o ponto de avaliação, uma atividade ou trabalho. No final de um trabalho, cada pessoa avalia o que a outra pessoa
fez.

concientizar
Fazer com que alguém consciente de algo.

consustanciado
Que é da mesma substância.

currupantioso
Em Peru: Exagerado, bem humorado.

cusinela
Canção mexicana de picaresca letras e ritmo alegre.

cuzquito
Em Argentina: Cão pequeno.

de bóbilis, bóbilis
loc.Adv. fam: balde, pegar uma coisa no trabalho.

demagogos
(do gregos "demos", as pessoas e "agein", conduzir) Que parecem sustentar os interesses do povo para conquistar seu
favor -

despapucho
m. Peru. Absurdo ou loucura.

disimiles
Ao contrário, diferente-

ectomia
( do grego ektome " ": 41 ablação; Sufixo é colocado depois do nome de um órgão, significa: ablação deste corpo.
Ablação: separação ou remoção de uma parte do corpo

ecuanon
" " condição sine qua non. Que significa a frase latina gerúndio: indispensável, necessário. Condição " " condição sine
qua non ( uma condição indispensável para que é um resultado de ).

efluvios
Eflúvio telógeno latino". Tipo de emanação que exalado do corpo do homem, os animais e organizou os corpos
geralmente. Sinon: emanação, exalação, miasma.

elefante blanco
Algo que é muito raro encontrar.

empapad
Molho de verbo: umedecer, mergulhe. Sinon. : molhado

enaguas
Saia de dentro da mulher.

endiantrada
Inquieto, indisciplinados.

enzoótica
Doença respiratória suína: "pneumonia enzoótica peste suína (NEP)". Causada por mycoplasma hyopneumoniae
(Mhp)-

erria
A língua basca: erri ( nação, povo. Ex.: Euskalerria: o povo basco. De gramática, conversação e dicionário " A língua
basca, " de I.Lopez 40 Mendizabal; 34 publicação Basco; Ekin " )

esboza
O verbo "sketch". Esboço (ital. ): esboço, rascunho. Sinon. desenho

espasmódicamente
Modo de adv.de.: espasmodicamente. Substantivo: espasmo. Vem do latim nutans " 34. Contração súbita e involuntária
dos músculos. Ex.: " É sacudia espasmodicamente 34.

espichon
Ferida causada por uma cualquierarma afiada.

etareo
Em Psicologia: designar um grupo de idade (idade, jovem, etc )

etorkizuna
Em linguagem Basko, etorkizun " " significa companheiro ou amigo. Seria esse o contexto no qual tem sido usado " ver
etorkizuna "

explosar
Escrita correta: "explorar"

factores
Plural de "factor" (do fator"Latina": fazendo) um traficante para compra e venda de agente. Matemática: cada um dos
montantes será multiplicado por outro. Elemento. Causa.

falsopecto
Bolso secreto no interior da roupa, de mama. Mencionado na obra literária "A vida de Lazarillo de Tormes"

fecundad
O verbo "fertilizar". Junte-se o macho e fêmeas elementos para originar um novo ser.

finojosa
Palácio do castelo Finojosa - é na cidade de Deza, Signa Soria, Espanha. Esse nome é mencionado nas obras de Iñigo
López de Mendoza 41 ( 1398-1458; " A garota de Finojosa a ".

flexipedes

Habilidade de ser capaz de dobrar ou flexível. Jardinagem: tronco torcido.

frisaba
Verbo " " de congelamento. Francês-" friser " ( ) de ondulação. Levante e torça o cabelo de um tecido: congelar o
pano. Em náutica: calafetada com tiras de couro, pano, etc.

genoflexo
Se a palavra é " genuflexo " quer dizer: de joelhos. Coloquialmente: pessoa delatora ou traidor.

glostora
Velho fixador para o cabelo.

guasave
Cidade do estado mexicano de Sinaloa e pertence ao município de mesmo nome.

heliofilia
Característica de certos tipos de plantas que exigem ou foram adaptados para ser exposto ao sol para o seu
desenvolvimento, como eles acham difícil de crescer na sombra.

hematocrito
É a percentagem do volume total do sangue constituído por células vermelhas do sangue. Os valores médios: 42 /
52% nos homens e 37 / 47% nas mulheres. Varia de acordo com a condição física e idade.

heraldos
Ministro que tinha missão de anunciar as declarações de guerra, levar mensagens, etc.

hialografia
Desenho na arte de vidro. Pintura em placas de vidro.

hidricos
Sufixo de água/r. adj., que serve para designar o hidracidos: ácido clorídrico. Você diz na dieta que você só pode beber
água.

hidrofilia
Desde o grego hydro " água de ( ) e philia " " amizade ( ). Em físico-química, propriedade de coloides de atrair e reter
água.

hiende
O verbo "dividir": abrir, rachadura, fenda, rachadura.

huazontli
Huazontle: plantas comestíveis (México)

huenullanca
Palavra de origem mapuche. Vem da palavra "wenullangka" e significa: "beadwork desde alta" (Corp.
Ngehuin-dicionários. Arte pública enciclopédico). Definição de "beadwork": bugiganga que os espanhóis tiveram de
negociar com os índios.

intinerante
Se você se referir a "Viajar". adj. Rua, que vai de um lugar a outro. EJ. Exposição itinerante.

intraneus
"Qualificado para ser autores de crimes especiais dos funcionários públicos, assuntos são chamados na lei, intraneus".

ixtle
Americana fibra natural. Durante a pré hispânicas foi usada para tecer as roupas. Eles também fabricado redes
chamadas "ayates" para carregar os filhos nas costas.

jardin
Solo, cultivar flores, sombra de árvores, etc. Mar. Banheiro dos marinheiros. GEOD. A mancha nas esmeraldas.
ASEP. Creche jardim

juye
Glossário de termos gauchesque e Criollo da Argentina, juir " " sinônimo de " é " fugir.
41 fugiram; no Glossário gaúcho.

" Juye " presente do verbo juir (

keiler
Idioma alemão: javali selvagem, javali.

lefio
No México: Bobo, tolo.

lubre
Paróquia do município de Bergando, província de La Coruña ( Galiza-Espanha )-

majunche
Adj. ( Venezuela ). Qualidade inferior. Coisinha

mambera
Mulher dançando o mambo. Mambo: gênero musical e dança originários de Cuba.

matea
Tome a infusão chamado "amigo". Matt: planta americana (grama do ilex paraguarensis do Paraguai de jesuítas). Em
guarani: "caa".

matòmela

Expressão usada na balada clássica espanhola: morango (matou-me). EJ. "Romance do prisioneiro" (anônimo)

monófago
Do grego: "mono" (single) e ' phag (o) ": quem come. Consumir apenas um tipo de alimento. Normalmente é um tipo de
espécie de planta ou animal.

moronas
Em Colômbia: Migalhas, migalhas de pão.

naborias
PL. Encomienda de índios que é para a América para o serviço dos conquistadores.

nixtenco
Quando for assar ou torrar algo (México).

ocursante
Termo legal: que assina uma carta para apresentar a um juiz.

omissis
Tradução do italiano: omissão.

oscila
Esse balanço feito. Balanço: balanço de um movimento de corpo para um lado e outro de seu ponto de equilíbrio. Fig.
: flutuação, troca alternativa.

pacaritambo
Língua Qichua - significa: " Produção de Posada " ou " Amanhecer de Posada ".

parvas
Parva: debulha, lote, forma de armazenamento de palha e outros vegetais. Na Colômbia: Padaria pequenas peças
usadas como petiscos. Eles podem ser salgada ou doce Hebraico " 34 parve;.

penta
Significa 'cinco'

pentacampeón
Equipe ou jogador que venceu cinco vezes um troféu, jogo ou campeonato.

pervasivo
Palavra italiana. Que em espanhol significa: invasivo, perversa, permeável.

pizcalt

Vem a " nahualt " ( ) coletar-coechar. Lá vem da palavra espanhola " " piscar.

poema didascalico
Poema didático.

polipeptidica
Conjunto de péptidos Unidos entre se. Assembleia geral é composta de mais de seis peptides.

prepuber
Subetapa de vida (aproximadamente 10 a 12 anos. ) onde eles começam a apreciar a primeira e talvez mais
mudanças abruptas na constituição física e personalidade dos jovens.

propisiaba
Resultou em se eles queriam dizer " " o significado do verbo " levar a " É: acalmar o coler de um. Ex.: promova a ira
divina. Amer.: propor, patrocinar.

proteinas
Química. Albuminoidea questão. É parte de quase todos o ovo branco.

protohombre
" Proto-" significa prioridade, primazia ou superioridade. Ex.: Protótipo de Protohombre, Protophysician.

puzun
Na língua quichua: estômago

que es turambul
Pessoa louco, informal e pobre o julgamento.

que es visorrey
Agora está em desuso da palavra "Vice-rei": que administra e governa em nome da coroa.

rige
Que governa. Palavra do adj. e sust. "Vereador": quem governa ou regras

rinalgia
Sust. FME Dor que afeta o nariz.

ritos
Ordem estabelecida para as cerimônias de uma religião. Chile: manto ou poncho grossa. Chile: jargão que entra sob o
Apero de caronas.

sacaganchos

Desengrapadora. Remova ganchos sem danificar os documentos em que eles foram colocados.

sapatra
Sátrapa: Governador de uma província na antiga Pérsia. Do grego: satrapes " 34. Tinha uma autoridade quase
ilimitada.

sapucay
Em guarani: sapukai. Característica do chamamé 40 cry; gênero musical del Litoral Argentino ). Nome do comparsa do
Carnaval de 40 córregos; ARG. )

separatidad
Separatismo (adj. ): que separados ou divididos.

shungo
Palavra quíchua que significa coração " "-

signado
O verbo "signar" (lat. signare): sinal. Signatários: signatário

soyate
Hesper Palm. Também conhecido como doce Palm ou chapéu de palma. Usado no sul do México para fazer cestos,
esteiras, sacos, etc.

subgerente
Pessoa que ajuda o Gerenciador e substitui-lo em suas funções.

tapexco
Tapexco/Tapesco. Náuatle: Tlapechtl. Uma espécie de acácia, que serve de cama e em outras vezes, colocado no
alto, vasar (Real Academia Española)

tartufería
Fam: hipocrisia, falso moralismo. Se trata de " Tartufo " um personagem de comédia de Molière.

telgopor
Marca de poliestireno expandido. É um espumante de plástico, poliestireno-derivado e usado em construção e
materiais de embalagem.

teocuitlatl
Significa "ouro" em nahuatl

teogonicos
Sobre a Teogonia " ". Teogonia: Geração dos deuses. Nome dado ao conjunto de divindades que fazem parte do
sistema religioso de um povo politeísta.

teweke
Na linguagem "tarahumara" significa: menina. Os Tarahumara são um povo nativo da Chihuahua-México

trangenes
É um gene ou material genético que foi transferido naturalmente ou por outras técnicas de um organismo para outro.

tremulas
Tremendo. A tremer.

tricontinental
Em três continentes-

truje
México. Deformação da palavra "fantasia" (de: trazer)

verborragico
Verbosidade ou palavreado: verbosidade excessiva. Verbosidade: abundância ou cópia das palavras na frase (Dicc.
Enciclop. O Ateneu (IDT. 1970) e dicionários. Enciclop. Abreviado "Espasa-Calpe" (Espanha) - IDT. 1933-pag. 1133)

verborragico
Quem fala com detalhamento. Bosh, lábios, abundância de palavras geralmente inútil.

videos de farderos
Eles podem ser vídeos de indivíduos carregando fardos de ( RAE: confusão ou grande volume. EJ. Uma bagunça de
roupas )

yucayeque
Taino 40 aborígenes habitação; P. Rico-La 41 Espanola-cuba;. Forma circular e telhado cónico.

zacahuil
Enormes tamales típicos do norte do México. Eles são preparados com milho masa, com pó de chile e especiarias. São
enchidos com carne de porco em pedaços grandes e tudo embrulhado em folhas de banana-

zoismo
m. (do gr. Zoon, animal). Conjunto de personagens que fazem a classificação de um organismo vivo entre os animais.
Tirada de pag. dicionário de 1086 "pequeno Larousse ilustrado" impressa pela editora Larousse em 1964

