Dicionário de Cearês – E / F / G
Posted on January 01,1970 by Jaqueline Aragão Cordeiro
É O NOVO! – Expressão usada quando algo ou alguém é muito velho EMPANZINADO - Que comeu além da conta EMPATA FODA Chato que fica atrapalhando o namoro do casal EMPIRIQUITAR - Se arrumar EMPRIQUITAR – Ser contra determinada situação, não
aceitar, ficar com raiva EM CANA - Preso pela polícia ENCANGADO- Que anda sempre junto ENCARNADO - Vermelho ENCHER A
CARA - Ficar bêbado ENGABELAR - Enganar, iludir ENGOMAR - Passar roupa ENRABICHADO - Apaixonado ENREDAR – Delatar,
dedurar ERRADO - Desordeiro, arruaceiro ESCROTO - Bom de briga, valente ESTALICIDO – Resfriado ESTRIBADO - Rico, que possui
muitos bens materiais ESTRIPULIA - Travessura FAZER HORA COM A CARA - Fazer gozação, chacota FAZER MAU - Desvirginar "Ele
fez mal à moça" FAZER MERCANTIL – Fazer a feira FAZER SABÃO – Sexo entre lésbicas FAZER TROÇA - Caçoar de alguém
FECHAR - Desligar FECHICLER - Zíper FEIRINHA - Concentração de barracas vendendo comidas, bebidas, artesanato etc, geralmente
em praças públicas FLOZÔ - Ficar a toa, sem fazer nada FOGOIÓ - Ruivo, alourado FOI MAL – Pedido de desculpas FRANGOTE Adolescente FRESCAR - Fazer uma brincadeira "Se zanga não, tô só frescando" FRESCO - Pessoa esnobe, pode ser também uma
pessoa muito divertida, depende da forma como é usada a palavra FRIVIÃO - Inquietação FRÔXO - Medroso FULEIRO – Gozador, coisa
ou pessoa que não vale nada FULERAGE - Coisa ou pessoa sem valor FUMANDO NUMA QUENGA – Com muita raiva FUSSURA Cozido feito com a cabeça e as vísceras de bode ou ovelha FUXICO – Fofoca GAIATICE - Palhaçada GAITADA - Gargalhada GALALAU /
VARAPAU - Homem muito alto GALINHA À CABIDELA - Galinha ao molho pardo GARAPA - Mistura de água com açúcar ou raspa de
rapadura GAROBAGEM - Bobagens, besteiras GASGUITA - Pessoa com voz esganiçada ou que fala muito alto GASTURA - Mal estar
GATO RÉI / GATO VÉI - Prostituta, mulher vulgar GENTE BONITA QUE NEM PRESTA - Concentração de pessoas bonitas GIGOLETE Passadeira, diadema, arco, tiara GOROROBA - Comida de má qualidade GOTEIRA - Vazamento no teto causado por telhas quebradas
GRELADO – Concentrado, com o olhar fixo: “De olho grelado na moça bonita” GUARIBADA - Caprichar Jaqueline Aragão Cordeiro
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