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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.
Hector contribuiu para o dicionário com 215 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
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20 palabras con h
Peguei o dicionário que não morde

a pies juntillas
Idioma para garantir acredita em alguma coisa.

a uña de caballo
sombrerera-tusilago - farfara-

abietina
LARICINA

actos masones
Atos de alvenaria ou Maçonaria

aguzanieves
ACANITATA-AGUANIEVES-ANDARRIOS-APURANIEVES-AVECILLA-PAJARITA DO CAUDATREMULA
NIEVES-COLIBLANCO-CULIBLANCO-PASTORCILLA-PEZPITA-PEZPITALO-MOTACILA-PIZPITILLO-DORADILLO-N
EVETERA-RABICANDIL-MISS -

alferecia
ERIL

alianzas
Aliado de ação. Conexão ou parentesco contratados pelo casamento. Anel duplo. União das coisas para o mesmo
objetivo.

ambigu
Café, restaurante, taverna, bar, cantina, fube

anga
Anga: asteroides 3158.atmosfera acima de um ponto - pobre - infelizmente - atraso - atraso - aguarde-

angostura sinaloa
Cidade de Angostura, do estado de Sinaloa

antonimo de trancon
Descongestionamento dos

antonimo de tristisimo
Animada, hilariante, achispadisimo, excitadisimo

añuñuy
Gestos de Mapuche palavra de afeto-abraços

apaulado
Paul: solo pantanoso coberto com ervas

aprestad wikipedia
De vestir: preparar, organizar ( você precisa ) para uma coisa. Vestido-tecidos

arauz
Variante do sobrenome araoz

ascienda
Ascender: subir em geral

asesorias
plural de escritório Assessor. plural de assessor de enfermagem.

atisva
Atisba está correto: Vigia-atalaya -

atollo
Eu atollo de lama, que significa: preso (cuidado). (C). Rica: sujar ou espalhar algo pegajoso.

avora
Palmeira africana

águila ratera águila ratonera
Ratera ratoeira águia águia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "MILEON", sendo o seu
significado:<br>MILEON

bachaca
Tem cabelo avermelhado e Kinky formiga grande e voraz a Formicidae.

banco de arena
seco - sequero - sede - sequio-

barrunto
VISLUMBRE DE PALPITES DE PRESUNÇÃO DE INDICAÇÃO

batatas
Batata doce ou batata - plural de planta perene de caule comestível

bering
Ilha de Bering no mar do mesmo nome ( parte do Oceano Pacífico ). Também ilha de Bering.Vitus Bering, explorador
dinamarquês.

biftec
também bife-bife: fatia de rosbife ou carne assada

biftec
Também bife ou bife. Fatia de carne ou carne assada.

biosocial
Bio prefijó vida e social, sobre a sociedade. Comportamento social dos animais, incluindo seres humanos.

bipedación
ORTOGRADISMO

booger
Inglês palavra que significa: muco-moleque

borreras
Borrero: Ministro que acarreta a pena de morte. Preterido: carrasco.

brahmaputra
Rio da Ásia (é uma das mais longas). Origina-se no Kubigrangri.

cacoquimio
PESSOA QUE TEM TRISTEZA OU DESGOSTO QUE FAZ COM QUE SER PÁLIDO E MELANCOLIA

cadillos
Plural de cadillo:planta humbelifera-verruga-flor do volátil olivo-Pelusilla de certas plantas de tempo pequeno-Perro -

calabaza
ABÓBORA

caminando sobre nubes
de nefelibata, pessoa que vai até o teto, um sonho.

capote de monte
PATILHA DE SEGURANÇA

carancanfunfa
Lunfardo palavra que, no jargão, é a dança de tango com interrupções

careta
LARVA

caulinares
que eles se originam do tronco ou pertence a.

cendal
cendal incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "burato", sendo o seu significado:<br>burato

censuradores
Plural de censor. Censura: a censura. Censura: ações de falha em outros, sua conduta, acções, etc.

cerdilla
Diminutivo de cerda

cesina
Cecina ou suntuoso: acecinada de carne. Chile: carne de salsicha. Equador: você fatia de carne fresca

chaimae
Nome hebraico de bebê que significa vida

chalunco
-chamaluco - desleixado (africanismo)

charquito
Diminutivo de charco-agua detido na concavidade da terra, natural ou artificial

chaupicruz
Paróquia da cidade de Quito (Equador)

chiflero
Vendedor ambulante, vendedor ambulante

chihuila
Bola, prática milenar dos povos indígenas ou Tarahumara tourada

chirijas
Chirija: dicionário de Caló - cigana significa: doutrina.

cociguina
Correto: cosiguina vulcão na Nicarágua

cohombro de mar
BERNARDI

colicano
Rabicano

colodra
ZAPITA

colonbiano
Correta: Colômbia: na Colômbia, país da América do Sul

compadecerse
AMERCENDEARSEAPIADARSECONDOLERSEAPIADARSE

concepto de enfermedad prevalente
Mais frequentemente a doença

conducente
FORÇA DE TRAÇÃO

conmoverse
Disturbed - preocupação-

contrae
Contrato (apertar ou reduzir a menor volume ou extensão)

criminalizan
criminalizar: atribuem caráter penal a alguém

cruz patriarcal
Caravaca

cucumelo
Fungo branco de efeitos narcóticos

decima
Espinélio

desabasto
de maneira: privados de alimentação a uma pessoa ou pessoas

desaire
DESCUERNO

descorporizar
o oposto de corporizar ou corporeizar que significa concretizar uma ideia ou outra coisa imaterial.

descrear
Excluir criado

diente incisivo
PÁ

diminorrea
Disminorrea correto: menstruação difícil, dolorosa ou irregular

dinamiza
De impulso: comissionamento, transmitir dinamismo (alguém ou algo assim). Executar

disectar
corte

dobladillo
BOLSA

docimacia
Docimasia correto: arte de minerais para determinar a natureza e a proporção de metais que contêm. Série de testes
que sofre dos pulmões do feto morreu para saber se ele respirou antes de morrer.

dolicopodo
longa data

ecenografo
A palavra correta é: cenógrafo, que é dedicado ao cenário

egodistonicidad
De egodystonic: em relação a comportamentos, pensamentos que são característicos do self (ego) de uma pessoa

el miajon de los castuos
Obra do escritor espanhol luis Chamizo.Palabra Extremadura, que remete para o miolo de casto

encreparonse
Encresparonse correto. De onda; Ensortijar-ondulação-enfurecer-irritado - agitando paixões.

enemigadero
propenso a brigas

enrubiecidos
loira cor

enshrouded
Inglês palavra que significa: enrolado

escribano del agua
tejedera = Weaver

escribano del agua
tejedera = Weaver

espelucada
Espelucar ou despeluzar: decompor a estragar o cabelo da cabeça

eva luna
Romance de Isabel Allende, em 1987.

evolucionario
Evolução: efeito de transformar as coisas gradualmente a partir de um estado para outro. Mudar de conduta, finalidade
ou atitude

ex esposa
ex: antes as pessoas que deixaram de ser este significan.ex o cônjuge que não é isso.

exacciones
Plural de imposição: ação de exigir impostos, multas etc.

fecundo
uberoso

figar
S. DOM. Tente cortar um galo para outro.

flor de lis
amacayo

floritura
Coloratura, borda, são enfeites de uma melodia.

fongo
Plana de banana e casca grossa

fruta de sartén
PESTIÑO - DONUTS - BARTOLILLOS

galipote
PESSOA DE ACORDO COM A CRENÇA POPULAR, TEM A VIRTUDE DE MORPH EM ANIMAL OU VEGETAL

gravedad
pesadura

habian
tinha escrito incorretamente e deve ser escrito como "tinha", sendo o seu significado:<br>3ª pessoa verbo

harca
IDALAS

hermana de leche
COLLAZA

hiadas
Hiadas ou Hyades: grupo de estrelas na constelação de Taurus

hierba jabonera
-saponaria - lanaria

hilanderia
Filatura

homofoga
o homo e Fem fago prefixos. Comedor de sala de jantar

horchateria
horchateria - chuferia

huehue
Derivado do huehuetlán (município do estado de San Luis Potosi), ou seja, cidade velha

huraño
Montesino

igrejas
Igreja: de icclesia a Latina. Bolas. Igreja

ijpatlas noyoyo
Náuatle (palavra nativa)

imagenes de mate cimarron
Companheiro de amargo ou sem açúcar

inbesil
Correta: idiota: alelado carente de razão

inducción magnética
EPAGOGE

inoportuno
MÉDIO

involuntad
Falta de vontade - contragosto

isoterapia
Do grego isos, igual e terapia, terapêutica: método baseado na energia, força de ação PARS induz para curar a doença

iter mas
passagem tubular

izquiniabundo
borborundo - esperibunada - cogitabunda (definição peruana)

jaira
Em pode: cabra

jarapellinoso
assento mampolon

jauja con ejemplos
Na região do Peru: nome que tudo quer apresentar-se como espécie de prosperidade e abundância é denotada

jesus en hebreo
SENHOR - SENHOR

koari
Koari catarata do Peru

kobani
Kobani ou kobane; Cidade da Síria

lahares
Plural de lahar; Fluxo de lama nas encostas dos vulcões ativos.

letanica
FME ladainha; Procissão de preces e penitências. Ladainha também: lista-string - longa enumeração

limite de frontera
Termo, limite, limite de uma fronteira ( uma fronteira de estado )

luian
cluir, que significa remir ( um censo ) como fogem. chile: enrugamento-entreaberta-polimento a alfajero ( na cerâmica ) rozarce uma coisa com outra, ABRADI. México: ludir

lujurioso
SALAZ

malquerencia
APESAR

manantial
EMANADERO

marquear
marcar um terreno para plantio na.

mesurado
a sério

mocorito
Cidade e Rio no estado de Sinaloa México

moradores
Plural de habitante que normalmente reside em um lugar

mordiscar
Amoscar

morigerando
Disciplina: evitando os excessos

nacascol
Correto: nacazcol ou nacasccolo ou nacascolote. Planta dividida,

nata vegetal
Creme é uma substância gordurosa do leite, o vegetal é diferente do creme habitual, porque suas gorduras são de
origem vegetal

necedad
badajada

niño de pecho
BEBÊ - RORRO

omero
NÚMERO = ulmus Latina. ALDER. FRANGULA. ÁRVORE GENEALÓGICA DO BETULACEAS.

origen dela palabra huanengo
Michoacan típico, Mexico.es branco blusa... e tem bordados brilhantes.

palabra guaremate
O que o torna recados

palacaguina
Município de departamento de Madriz, na República da Nicarágua

pallium
PALUDAMENTO

parahiliar
Pulmonar, pneumonia. Ao lado do hilo pulmonar.

patraña
farsa é escrita incorretamente e deve ser escrita como "PASTRIJA" no sentido de:<br>PASTRIJA

peixos
Animais vertebrados terrestres

perdiz pardilla
PERDIZ

perro cruza de dogo y lebrel
ALANO

petete
meias com pouco de perna e dobrado usando o ponto de mujeres.zapato para as crianças que não andam.

petrofilico
Sobre as formações rochosas-petrofilia

pie de liebre
LAGOPO

pisapasitos
dito de uma pessoa, agindo com malícia e sobreposição.

placetas
Diminutivo de praça. Chile: planície em uma colina ou altura.

pleuras
Plural de pleura (membrana seroso)

poligomio
A frequência poligomio consiste de uma série de segmentos que unem os pontos cujas coordenadas são os valores
fundamentais de cada classe e cujas coordenadas são proporcionais às suas respectivas frequências.

polvadal
Correto polvazal, polvareda:cantidad de pó que sobe da terra

porción de agua de regadío
Alema

prepatogenesis
sintomas antes da patogênese e/ou patogênese. parte da patologia que estuda a maneira da paternidade de um estado
mórbido

prespectiva
Corrigir a clarividência: 41 1; Refere-se a futuro.2-) conjunto de análises e estudos a fim de explorar e prever o futuro de
uma determinada matéria.

pulqui
Avião a jato construído na argentina.

pupilas isocorias
Do mesmo tamanho. O termo é geralmente usado para referir-se a igualdade das duas pupilas dos olhos

que significa flanqueda
É correto: ladeado-da: defendido pelos flancos

que significa - meridiano de greenwich
Circunferência imaginária que une os polos e recebe o seu nome através do cruzamento da cidade inglesa de
Greenwich

que significa balandronada
BRAVATA

que son salares
Plural de sal: sal, pântano de sal

quijones
Acula

radiaciones
Plural de radiação, efeito de irradiar: emissão de partículas de energia

recoger velas alguien
AGOLAR ALBA

refrenaban
freio: segurar ou reduzir - conter - suprimir - corrigir

reluja
De relujar: confeiteiro, polonês (algo)

rendir armas
PAIXÃO

retaliatorias
De retaliatorio, que significa espírito de guerra

rey de armas
ARAUTO

rey de armas
HERAUTE

salir del closet
ARMÁRIO: ARMÁRIO - WC-

semihidropico
Parcialmente eu hidropico, eu Hidropico que sofre de hidropisia, insaciável, com sede,

serrucho de trozar
Da mesma forma à corrente mas maior, pelo comum cortes de madeira grossa

simpleza
BOBADA = SINCERIDADE = PUREZA = INOCÊNCIA = ABERTURA

sinónimas de pelota vasca
PLE ou ble: variedade de jogo de pelota basca

solazarnos
Do efeito de fralda de dar conforto (recreação, obras de alívio)

solubre
Solúvel

staying
Inglês palavra que significa ficar

subordinario
Correto: sub-ordinario. Que está sob regular.

taco de ojo
Vá ver uma menina ou um menino bonito

tatabron
Correto: Tatabropecari

termotanque
Dispositivo elétrico ou gás usado para aquecer a água para uso doméstico

teytes
Chefes das tribos de Nicarágua

toalla
HAZALEJA = FAZALEJA

tornaba
Render: restauração - restauração - transformar a parva. Movendo-se (para uma pessoa ou coisa), sua natureza ou
status.

trailero
Motorista de caminhão.

trapecio andino
Região de revisão de pobreza do Peru

trasijadares
De trasijado: que tem o ijares pegou por causa de não ter comido ou bebido recentemente.

tribulacion en hebreo
tormento de dor - dor-

trofismo conservado
Um conjunto de funções orgânicas relacionadas com a nutrição das células ou tecidos. Esta definição não é aceita pelo
RAE.

tropella
Corrigir a indignação: outrage ( 1; 41: rápido desarrumado. Vexame, abuso. Indignação ( 2 ): arte mágica que altera a
aparência das coisas.

uniracial
Isso é uma única raça

vaina
JERUGA

valemadrista
Pessoa que importa pouco mais

vericuentos
vericuento está incorreta a palavra válida é VERICUETO que significa: lugar áspero, alta e quebrado onde anda com
grande dificuldade, questões complicadas e difíceis,

virigaza
Vidarra

volan dillas
O direito é volandillas (arroba) e/ou cintilantes (em): por via aérea ou levantado do chão - rapidamente

vulgar
vulgar-da

xiloa
Laguna de Nicarágua

y mi sopa de chícharos
Ervilha. E Grão de bico

yolian
Nome próprio

zoico
Sufijal elemento que entra na formação de palavras com o significado de animal

zollarse
Esfregue

zontle
México; Unidade de medida de lenha equivalente ao log de 400, dividido em 20 pacotes de 20 registros de cada

zumbel
COURO DE VACA

