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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.
Concha utrillas contribuiu para o dicionário com 105 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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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

a colmado el vaso
um recipiente enchido escreve: encheu o copo. Ele encheu o copo: expressa que um argumento, assunto, evento,
negócios, etc. Isso foi ultrapassado em aspectos negativos de tal forma que quebrou a paciência, serenidade, graça,
calma, templo, etc. o treino do adversário ou concorrente.

a peso
Peso: indica que algo é valorizado, comprou, pagou por seu peso, não por sua qualidade, não pelas suas qualidades.

a pleno pulmón
Um pulmão cheio: expressa que alguém grita, chora, respira, com todas as tuas forças, com toda a intensidade que
permite que o pulmão dele.

a tantos días vista
Tantos dias de vista expressos que passam muitos dias até é feito ou acontece alguma coisa. Se você substituir por
uma figura é melhor compreendida: uma visão de sete dias virá a noiva expressa que vai durar sete dias a noiva.

a vida o muerte
Vida ou morte: expressa a decisão de uma pessoa chegar a um objetivo, expondo-se a perigos que podem perder a
vida, também expressa a determinação de salvamento combates situações perigosas.

a viva fuerza, de poder a poder
Força viva e poder para poder significam coisas diferentes. Força viva é o uso de bruta força sem sutilezas, não há
iguarias para obter algo como derrubar uma porta emperrada, escalar uma montanha, subir até o topo de uma árvore,
etc. Poder é o confronto entre dois seres, homem com homem (boxe), com o animal (touradas), animal com animal (a
época de acasalamento) para determinar quem dos dois prevalece sobre o outro.

abolladuras
Dentes: Subsidência ou bolos na superfície de objetos de metal batendo contra algo duro como uma pedra, solo, etc.

agua posada
Water Inn: é a água que em um recipiente é permitido para descansar, para ser ainda, de modo que pouco a pouco os
produtos que são dissolvidos em que são mantidos no fundo e a água é transparente depois de um tempo.

al tuntún
Para a Marcia: conta a história de ações feitas de forma descuidada, estupidamente, sem qualquer atenção ou
cuidados, sem considerar vantagens ou desvantagens, são também vai tropeçar, tropeçar.

anticlinales
É o nome dado as camadas da crosta da terra quando eles dobram em forma de u ou v, com o ângulo de cima e a
parte aberta para baixo.

antonimo de cejar
Antônimo de cejar: antônimos do cejar não voltaram, insiste com veemência, com constância, firmeza, para não

desistir, seguir em frente com determinação, atacando o adversário. Você pode achar interessante saber que cessar
está de volta, perdida, se render, render em um esforço, em uma discussão.

ataviose
ataviose é escrito incorretamente e deve ser escrito como Ataviose. sendo o seu significado: Ataviose é um tempo de
enfeitar a palavra, é aseose, arreglose, adornose, Serioja.

bichos
Bugs: usado para se referir a animais de qualquer tipo, tais como insetos, vermes, cobras, rãs, etc. , e também de uma
forma figurativa para as pessoas que são insidioso, malicioso, prejudicial, o mal.

buenorra
Hottie é uma expressão zafia, vulgar, apenas para se referir a uma mulher bonita, atraente, bonito.

cabarete
Cabarete: É o nome dado ao cabaré de forma vulgar.

cascorro
Cascorro: Alguém gordo, nada também tecida, grosso, duro e forte aspecto toque especialmente lã, grossa para fazer
roupas para o frio como cobertores, casacos, etc. Este significado é dado em armadilhas ( Teruel )

cazarlascosasalvuelo
Cazarlascosasalvuelo: Cada palavra deve ser separada dos outros. Pegar coisas na mosca: expressa isso significa
tudo para o primeiro, com apenas uma explicação e às vezes sem explicação.

chica o chico
Menina ou menino: ela se expressa com a pergunta, menina ou menino? , é o mesmo que menina ou criança?. É uma
pergunta que seja resumida à mulher gravida para perguntar o que é o sexo do bebê que espera, e usado também com
os proprietários do animal de estimação para perguntar o que é o sexo de seu animal e para endereçar-lhe
corretamente.

coche de línea
Linha de carro: é o ônibus diariamente desde qualquer cidade até a capital e vice-versa.

comulgar sobre ruedas de molino
Comuna de moinho-rodas: a expressão correta é a comuna com rodas de moinho. Dizem que quando alguém quer
convencer os outros de algo incrível, algo falso.

cosmopaleto
Cosmopaleto: Quem quer posar como um cidadão do mundo e que é o último nas ideias que são política, cultura,
moda, etc, mas o que torna o ridículo como maneira de expressar suas ideias é muito ignorante e muito superficial.

dar de lado
Dar lado: significa a desprezar, tornando menos uma pessoa, vá para o lado dele como se não fosse, isolá-lo do grupo,

ignorá-lo.

darsela a uno con queso
Dar uma com queijo: é dito quando alguém concorda em um negócio, em qualquer caso e se enganou, mas
desconhece-se a decepção até passou um tempo.

de actitud desmesurada o exagerada
Exagerada ou excessiva atitude refere-se às ações de uma pessoa ou grupo que transcendem os limites do justo,
razoável, excedendo em suas manifestações de forma descontrolada, imoderada.

de medio d a para arriba
d médio um up está incorretamente escrito e deve ser elaborado a partir de meios. sendo o seu significado: a
expressão correta é o caminho para cima. Médio acima indica que os valores que você está dirigindo, os que eram
levados em conta são aqueles que são metade agora, metade para o mais alto.

descolgarse
SAG: tira uma pessoa de um lugar mais ou menos alto descendo por uma corda, dreno de telhado, parede, etc.
também de maneira figurativa é desanexado ou separado de um grupo de pessoas, uma ideologia, um negócio, etc.

desentramparse
Desentrampar é: escapar de uma armadilha, uma armadilha, é metaforicamente pagar todas as dívidas.

después del todo
Afinal de contas, que expressa o que é dito ou mostrado abaixo é uma conclusão do exposto anteriormente em uma
explicação, uma conferência, um debate, etc.

desquitarse
Se vingar: vingança, recuperar, alcançar por si mesmo um alívio ou satisfação pela ofensa ou mal sofrido.

dialogo de sordos
Diálogo de surdos: diz-se em uma conversa quando se fala de algo que não tem nada a ver com o tópico da conversa,
ou pergunta que você teve.

echar la zarpa
Verifique a pata: é mão, garra, pata, capturas, agarrando ou agarrar algo abruptamente, sem delicadeza.

echar los dientes
Expressão usada para dizer que estão chegando para os dentes do bebê.

ejemplo de escarnio
Humilhação pública que faz uma pessoa, através de ridicularização ou escárnio, que é servir de exemplo aos outros.

el mal habito de la subvocalizacion

Refere-se ao hábito de repetir mentalmente as palavras, como eles são lidos, o que torna a leitura mais lentamente do
que se eles não são mentalmente repetidos, e as palavras passam diretamente de livro para o olho e o olho para o
cérebro.

empalagarte
Irritá-lo: é o sentimento de descontentamento exibido com muita comida doce, também é cansaço ou tédio causado por
pessoas também amar ou tipo.

encaprichado
Apaixonados: Diz de forma pejorativa, que mostra uma atitude de superfície e caprichoso, self-willed, teimoso por uma
pessoa ou coisa ou enamoradiza.

enrevesar
Complicada: É fazer algo desonesto, escuro, duro, difícil de entender, analisar.

entreverando
Shoals é quando algo é esta mistura com outra coisa e não é mais um ou outro, mas tem qualidades de ambos, como
quando eles começam a amadurecer o fruto e mostrar várias cores misturadas, ou cereais e mostrar misturado com o
ouro verde.

es importante señalar
É importante observar: é uma expressão que é usada para enfatizar ou dar importância ao que foi dito acima, ou é
afirmou em seguida.

escinda
Dividir, cortar, separar.

escuchinizado
escuchinizado é escrito incorretamente e deve ser escrito como Escuchimizado. sendo o seu significado:
Escuchinizado mal escrito é escuchimizado. Escuchimizado é alguém pequeno, magro, magro, pouco desenvolvido,
doentio.

esmuir
Esmuir: Triturar, moer, esmagar, majar, também extrato ou haste de grão de inicialização ou folhas das plantas com as
mãos.

espachurrarse
Squash são: espalhar sobre uma superfície, algo que é macia, ou caindo de uma altura considerável, ou que tenha
recebido uma pancada.

esrar hasta la bandera
esrar até a bandeira está escrito incorretamente e deve ser escrito como sendo até a bandeira. sendo o seu
significado: a expressão é para ser até a bandeira. Ser até a bandeira é dito quando um campo de futebol, Praça de
touros, quarto, etc. Está tão cheio que não há mais ninguém.

establecimiento de acuerdos
Nas negociações econômicas, políticas, do trabalho ou, caso contrário, as pessoas que estão a negociar expõem suas
condições, e quando algumas dessas condições são aceites por todos os negociadores, é quando é necessário o
estabelecimento de acordos.

estar mano sobre mano
Ser entregue em mão: é não fazer nada, disse a pessoa que não realiza qualquer atividade física ou intelectual.

falaguera
Célio: Vá com transporte muito rápido, muito rápido, muita atividade.

fogueada
Demitido: Queimado, esfaqueado, crivado, etc. Diz em sentido figurado de que passou por muitos empregos e
adversidades, que teve muitas experiências, é muito castigado e ninguém confia em ninguém.

furrufalla
Furrufalla: Um conjunto de coisas sem valor, desprezíveis, insignificantes, ninharias, também é dito do palavreado
vazio, vazio, sem substância.

haber perdido la cabeza
Tendo perdido a cabeça; Isso expressa ter perdido a sanidade, razão, bom senso, a capacidade de raciocínio, ser
como desaparecido, sem saber quem é, ser louco.

hablando en plata
Ser franco: diz-se enfatizar que o que está dizendo é a verdade sem adornos, é realidade.

helio &#40;apolo&#41;
Hélio ou Helios e Apolo, na mitologia grega, são nomes que conheça o Deus do sol, luz, que regulava o tempo e as
estações. Juntamente com sua irmã Artemis ( Diana ) era protetora dos animais inofensivos. Também era o Deus das
artes e o maior ícone da beleza masculina.

ir como un cerdo
Como um porco: é ir com a sujeira nas roupas, o corpo, ir mal cuidada, com manchas, emitem odor, leve o cabelo
sacarina, etc.

irse por los cerros de úbeda
Vá para as montanhas de Ubeda: isso é dito quando alguém tenta dizer ou explicar uma coisa e dilata seu discurso
entrando em outra questão que embarulla e pacotes que tenta dizer.

jugar con el anillo
Jogar com o anel: refere-se ao ato de fazer rolo anel em seu dedo e também para removê-lo e colocá-lo, em situações
de nervosismo, ou inconscientemente.

la vida a cuestas

Vida no reboque: é viver a vida como um peso nas costas e refere-se a quão difícil é viver para as pessoas que apenas
ver as coisas da vida e não sei como aproveitar o bem.

llegar en un periquete
Entrar em um piscar de olhos: chegar a um tempo, em um instante, em um segundo, imediatamente.

mas muerto que vivo
Mais morto que vivo: pessoa disse que foi através de um transe em que sua vida tem sido um grande perigo, mas o
deixou ileso, mas com um grande susto.

me pasé
Eu passei: ele diz que não estava certo, justo, justa ou imparcial em fazer um comentário ou fazer uma determinação
que prejudica alguém.

me pasé
Eu passei: ele diz que não estava certo, justo, justa ou imparcial em fazer um comentário ou fazer uma determinação
que prejudica alguém.

merman
Tritão: Tempo do verbo minar e expressar a diminuição do número de objetos que contém um recipiente, a quantidade
de água de um pântano quando evapora, o desaparecimento dos objetos que encolher, sujeitas a desgaste.

narcisista artificial
Narcisista: Pessoa egocêntrica, que vê tudo girando em torno de si, não tem nenhuma consideração pelos outros, que
só ele é importante, que tem muito preciso ser admirado.

no haber más quehablar
Haver não mais falar: diz que é para indicar que tudo o que tinhas a dizer já está dizendo, que a conversa acabou, que
não há nenhuma mais negociações.

no sirve
Não funciona, se apenas refere-se o verbo usado é igual não é aceitável, não, não pode ser usado, etc. Porque está
quebrada, longe, enfraquecido, é grande, pequeno, etc.

nos pusimos las botas
Temos as botas: Express de qualquer assunto a que se refere foi obtido ou alcançado muito sem esforço, que comeu
muito, que tem um monte de dinheiro facilmente, etc.

oste ni moste
Oste ou moste: a expressão é "não há nenhum ou nenhuma oste não moste" e significa que não deve ser alguém, algo,
qualquer coisa, ser vazio um lugar.

parasimpático
Bela: Então chamada o sistema nervoso que controla as funções do corpo que são involuntárias, como o movimento do

coração, o movimento do alimento através do intestino, respiração, etc.

pelotillear
Pelotillear: Diz-se de elogios, elogios e amabilidade excessiva no sentido de uma pessoa.

percibible
Presentes: É derivado o sentido do verbo e indica que algo é pode ver, compreender, ver, também, algo que é pode
obter, receber, recolher.

perder el seso
Perder o cérebro: refere-se ao cérebro, cérebro e exprime o perda de cabeça, senso comum, sabedoria, bom senso,
cautela e prudência e ato cometendo estupidez, tolice, absurdo, absurdo.

permanecer mudo
Para permanecer em silêncio: não é para falar ou intervir em uma conversa, é para ser silencioso, para não dizer nada
ou para comentar sobre o assunto de que se fala.

peticion graciable
É o pedido de uma pessoa ou entidade, por outra pessoa ou entidade, por uma questão de carácter jurídico,
económico, ou qualquer outro aspecto da vida diária, que pode ser concedido divertidamente, ou seja, sem estar em
conformidade com qualquer regra ou princípio, ou feito, exclusivamente, pela vontade de quem dá.

plugo es sinónimo de rogar?
Ele satisfeito: é uma antiga palavra desafectada e significa, por favor, para outro, ou se o mesmo.

poner de través
Coloque transversalmente: colocar ou fazer algo tão oblíquo, transversal, inclinando-se, Crooked, diagonal.

prolijas
Prolixo é dito cuidado excessivo, dedicatórias ou as atenções que estão executando algo, é também muitas explicações
sobre um tópico ou tema, produzindo algum grau de desconforto, de peso, de tédio que escuta.

que carece de toda lógica
Isso carece de qualquer lógica: diz-se das ações ou palavras que expressam algo absurdo, sem sentido, incrível,
irracional.

que es sonscamiento
Sonsacamiento: É a arte de conseguir uma pessoa ter segredo assuntos à base para fazer perguntas persistentes, que
podem ser direto ou indireto.

que incluyen misterio o razón oculta
Uma expressão que é usada para explicar que o que ele diz ou faz uma pessoa, organização, governo de um país, ou
qualquer outra entidade, se esconde um motivo ou razão sobre o assunto em causa, porque isso não iria ser bem
recebido pelo público.

que significa babaje
Conjunto de coisas, ou bagagem que uma pessoa toma quando vai de um lugar para outro, ou vai viajar.

que significa desoyo
Isso significa que desoyo é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Disregarded." sendo seu
significado:<br>Não tomou em consideração, ignorou os conselhos, para a informação dada por outra pessoa.

que significa zagalillo
É um diminutivo de zagal, que significa jovem, bem como criança.

quedarse mudo
Ficar em silêncio: é ficar sem palavras. atordoado, sem saber o que dizer, chocada, confuso, etc. por algo que pode
ser ouvido ou visto.

quitar hierro a algo
Remover o ferro algo: é dito quando se reduz a tensão do conflito, de um desentendimento de um confronto e os
ânimos acalmados virando-se para as negociações com um tom mais medido.

rascarse bolsillo
Arranhando seu bolso: está fazendo um pagamento, um desembolso de dinheiro que não foi planejado para ser feito.

redirige
Redirecionamentos: Mude a direção de algo no outro sentido, outro caminho a tomar algo.

sala de audiencia
Quarto, a localização, o quarto onde um tribunal é constituído e realizou ensaios.

se sabe
Nós sabemos: é uma expressão que é usada para indicar que o assunto, que está sendo falado, é conhecido por todos
os presentes, e que não exige mais explicação.

sentirse embargado por
Sinta-se Lien por. . . Não expressando porque se sente ligado, eu deduciré que é um sentimento que ele tem como
raptado, obcecado, cheia de pensamentos de absorção e não permitindo-lhe viver com calma e relaxada.

ser chistoso
Seja engraçado: diz-se que é falante, simpático e sempre tem uma piada ou anedota na mão que ilustra e
graciosamente explica a questão que está sendo falado.

ser de cajón
Ser de Cajon: ser algo óbvio, patente, indiscutível, evidente, para ser algo claro e não precisa de explicação ou
esclarecimento.

sherezada
Ana Tereza ou Scheherazade é o nome do narrador das histórias das mil e uma noites, com diversos atores, histórias e
aventuras, que diverte seu esposo, para que você enviá-lo para matar. É também o título de uma obra musical, clássico
de Rimsky-Korsakov.

significado de saltarse algo a la torera.
Passar algo para o toureiro: refere-se para o salto que o dá toureiro acima, boi quando ele sai do toril e dirige-se
rapidamente em direção a. Assimilação vai mais alguma coisa, sem considerar, ignorá-lo, sem dar qualquer
importância, como se isso não aconteceu.

socorrar
Char: Brindar, queimar ou queimar um pouco as roupas para a imprensa com o ferro quente, a carne na churrasqueira
pelo fogo excessivo, secador de cabelo, etc. .

sota, caballo y rey
Sota, cavalo e rei: são três figuras da plataforma espanhola, mas a expressão não se refere à plataforma mas expressa
figurativamente que uma matéria ou circunstância que seja repetida freqüentemente faz assim sempre na mesma
maneira, sem variação, e que é muito limitada e repetitivo.

suberse el pavo
Levante o Peru: a expressão correta é elevar o Peru: é deixar as cores para se tornarem as bochechas naturalmente
para um momento de problemas, de vergonha, de excitação, de esforço.

subersion
subersion é escrito incorretamente e deve ser escrito como Subversion. sendo o seu significado: a palavra certa é
subversão. Subversão é a ação e o efeito de perturbar a paz em um país, um estado, tentando destruir a constituição e
as leis, quais são as bases em que é baseado os direitos, obrigações e a coexistência dos seus cidadãos.

tener buenos modales
Ter boas maneiras: ter boa educação, atuando em todos os momentos corretamente, com cortesia, com respeito,
compaixão, paciência.

tener pajaritos en la cabeza
Tendo pássaros na cabeça: disse que fantasia de vida pessoa independentemente da realidade, então suas realidades
são apenas na sua cabeça.

trae de cabeza
Traz a cabeça: diz-se de que muita preocupação, que nunca deixa de pensar o contrário, que leva muito tempo e não
resolvido.

trae el agua a su propio molino
Traz água para o seu próprio moinho, é também traz a água ao seu moinho. Ambas as expressões são usadas para
dizer que uma pessoa usa, seu benefício, qualquer situação e circunstância, para servi-lo, para conseguir seu objetivo.

trapalleiro

Trapalleiro parece um galego e o português, palavra que em espanhol é trapalero e mentiroso, de muito falante, que
conta fantasiosas histórias ele diz que acredita que eles só.

ver las orejas al lobo
Ver as orelhas de lobo: diz que é quando uma determinação é levada para começar a ver o problema até que esta é
insolúvel.

verdad amarga
Amarga verdade: diz-se daquelas verdades que não queremos saber, ou ouvir, que preferimos ser escondido, porque
eles nos fazem saber coisas que são desagradáveis para nós porque gostamos, porque eles nos ofendem.

vivir con holgura
Vivendo com folga: é viver com bem-estar econômico, sem gastar necessidades por falta de dinheiro, vivendo sem
estreiteza ou dificuldade, mesmo que não seja rico.

¡jolines!
A jolines! : É uma expressão que não tem um significado específico e indica aborrecimento, incômodo, pode,
aborrecimento. Desconforto, também espanto, admiração surpresa, perplexidade etc. Dependendo da circunstância
do assunto a que se refere.

