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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.
Fernando Enrique Mut Lopez contribuiu para o dicionário com 166 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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&#40;acoso&#41; en toda regla
Assédio, abuso, perseguição, aborrecimento, comportamento compulsivo para obter algo, persistência, ofensa e
acompanhamento psicológico, verbal, físico, eletrônico. Entrar no círculo pessoal, chegar muito perto sem permissão
para o corpo

13 silogismo aparente
Argumentativo raciocínio vicioso de má-fé, porque sua finalidade é o tolo, confundir.

90 60 90
Eles são as medidas regulamentares do meu universo; Hoje em dia, com as mudanças radicais no mundo medidas dos
modelos estão mudando para 99 63 91 especialistas do Texas; expressão ocasional da rua que emula uma mulher
atraente vista.

a mal tiempo buena cara
Quando vai te mais mal prende bom; exemplo, colocar um negócio e você está fazendo errado, manter uma face
positiva e uma atitude positiva, continua analisando seus erros para aprender e esperando o positivo ou o sucesso

ah¿ nos vidrios
Lá nos óculos expressão coloquial que pode ser tomado como vemos então, nos vemos em breve, até lá, você faz
bem.

amasio
Amasio homem, mulher ou outro tipo de ser humano que vem para outro em um tipo de principalmente relações
sexuais, uma outra percepção de pessoa abastada que mantém em reserva dão preferência sexual, prazer atualmente
amante é reivindicada para se referir a um amante de um homem que é casado com outra mulher; com igualdade de
direitos e de oportunidades entre homens e mulheres, é notório o caso de um homem que é mantido pela mulher
casada ou não, pelos seus favores pela Reserva exclusiva e companhia.

amenazas
É o anúncio de um mau exemplo de futuro, da próxima vez que eu vou bater.

anti depresivo
Drogas que reforçam o estado de humor compensadores químicos no cérebro para acalmar a ansiedade e dando uma
sensação de calma, de paz, de serenidade, a calma,

antitecnico
Indivíduo que não possui conhecimento e/ou habilidades especializadas com uma ciência ou uma atividade explícita

arigato
É uma palavra japonesa e significa obrigado

auto de radicaci
É a resposta que o juiz dá para o início de um processo judicial Arquivado

auto de radicacion
É a resposta que o juiz no início do processo arquivado

autoconmiseraci
Reflexão que tem em um mesmo

autoinsuficiencia
Isso não é suficiente, incapaz de fornecer, também pode ser considerado como o ato que uma comunidade, a
sociedade ou a pessoa é incapaz de fornecer ou fornecerem se mesmo, é incapaz de satisfazer suas necessidades
básicas de mais prementes.

basing
BASINGER em inglês significa Foundation, bacia, também chamada de banheiro, banheiro, banheiro ou banheiro
Copa, a denominação dada ao elemento de saúde utilizado para a recolha e depósito de fezes e urina

caducidad de la instancia
É uma instituição extintiva da instância, não a ação, devido a inactividade das partes no processo, para que como o
legislador.

calkini
Calkiní cidade do estado de Campeche, no México seu nome significa em maya del Sol Gorge.

carta rogatoria
documento oficial, o pedido formal feito pelo Tribunal de um país para um Tribunal de outro país

casa linda
Edifício com inclinações aceitáveis de estética perfeita, agradável e bom lugar onde humano habitável edifício bonito e
atividades sociais

caserón
Mansão: habitat humano de dimensões maiores que o convencional produzido sem técnica arquitetônica, térreo grande
feita de forma casa rústico, em alguns lugares são de madeira.

chihua
No sudeste do México chamado chigua ou chihua para grandes sementes de abóbora, são comidos assados com sal,
são preparadas embebendo-os em água saturada e colocá-los para assar em uma frigideira; chão também são usados
para enfeitar a comida chamada chaya braço ou braço da rainha, também é usado para preparar uma forma de
toupeira, conhecida como pipian, Maya preparada pipian dos cervos e fazer doce de Marzipã.

ciudad portuaria
Assentamento humano localizado em um lugar chamado porto ou ancoradouro; Cidade onde há um fluxo de
mercadorias para a praia do mar; exemplo: a cidade e o porto de Campeche, Veracruz etc. Também você é chamado
para uma página de administração do site.

coctel
Beba nativo para o porto de São Francisco de Campeche, México, de 1946 o escritor H.L. Mencken disse que em
Campeche algumas bebidas foram vendidas, feita pela mistura de diferentes tipos de espíritos com sucos de frutas e
sabor requintado e colorido chamada cauda do galo, bebida muito popular entre os visitantes, incluindo anglófonos, que
os chamavam o corvo '' s cauda ou rabo de galo em Inglês outros entendia que o tail´ de ´cock de ouvido e Assim
começou a internacionalizar a palavra dos Estados Unidos para o mundo.

colonbiano
Colômbia: Colômbia nativo, nascido em Colombia.Colombiano, alguém de natureza amigável e cordial, nascido na
região noroeste da América do Sul. Colômbia Colômbia: recém-nascidos e habitantes da Colômbia

coloquio
elementos humanos que se reúnem para discutir e expor um determinado assunto.

comer hielo
Comer gelo em alguns lugares se refere a uma pessoa que fala ou você quer expressar com a verdade absoluta sem
tendo em conta que, com suas verdades da palavra ou frio, pode prejudicar os outros, em outros lugares pode ser
tomada como: ( Cala-) ou ( ação para o efeito o ato de mascar de água no estado sólido, )

common law
direito comum

concepto de sintesis abiotica
Reunião de elementos dispersos para formar uma sopa organizada de estruturas simples para estruturas complexas
que permitem a vida e evoluem ao longo do tempo.

condesendencia
Condescendente: emocional, empático, vivo exemplo é flexível na natureza, é uma pessoa muito suportável, gosta de
ser bom coexiste com todos, e o senhor foi condescendente com o bêbado, apesar de sua impertinência. adaptável.

consecuencias clinicas
resultados de um laboratório, sequelas do estudo hospitalização, resultado do conjunto de testes de laboratório.

constitucionalidad
Reconciliação para que na constituição atual em uso.

contingente de sangre
Cota de sangue na história do México diz que no ano de 1824 o Congresso determinou que cada Estado contribuiria
pessoas para cobrir baixas e aumentar os batalhões. Também conhecido como grupo de recrutas contingente de
sangue para cobrir as baixas de guerra. Ele também disse recrutas mandaram-me para a frente na guerra. contingente
de soldados enviados como uma primeira linha de defesa.

contrato de apareceria
Contrato de utilização e exploração das terras agrícolas ou gado, chamado inquilino do cessionário, realizaram entre
um proprietário chamado meeiro e uma pessoa singular para obter em troca de uma porcentagem do resultado em

dinheiro ou outra forma de compensação.

control de constitucionalidad
Controle de constitucionalidade é ser exercido pelo juiz quando ele equivale a constituição com o interno as normas de
execução que a maioria favorece a pessoa.

correcciones disciplinarias
peças usadas dentro das instalações de um órgão jurisdicional para manter uma conduta adequada, respeito.

correr traslado
do ponto de vista jurídico significa que as partes interessadas têm ao seu alcance o registro para trabalhar com a
Secretaria, para demonstrar que ser notificado ou dar cópias do processo

cosina
Cozinhar com c: lugar da sala adequada para fazer comida ou passar o por cozimento, equipamento que é usado para
cozinhar

cuales son las ventajas del silogismo juridico
É suporte para a interpretação e aplicação dos fatos para o norma.permite fazer um esquema formal e lógico em
eventos e o seu resultado.

cuentos chinos
Conjunto de frases, palavras, gestos que é usado para fazer crer a alguém algo que não é verdade ( palavras e corpo
de expressão usado para enganar )

cultura juridica
Conjunto dos recursos intelectuais e emocionais que caracterizam uma comunidade de pessoas que estudam e
aplicam os princípios, preceitos, regras, que regulam a conduta dos indivíduos na sociedade.

cupping
Traduzido do inglês para o espanhol que coloca significa tazasCupping traduzido do uso chinês a sucção média
espanhola que cupping é uma terapia chinesa baseada a sucção sobre a pele com um recipiente ou taxa, criando um
vácuo.

d2w
O d2w é uma tecnologia que está ligada na fase de elaboração do plástico, intervém e acelera o processo de
degradação e biodegradação, é a tecnologia que controla a vida de plástico,

da el gatazo
Esta frase é usada em alguns lugares no México, expressão do povo: o que acontece por outro lado, é à primeira vista
bem, exemplo: minha dá carro a gatazo, onde você passa Lincoln passou minha Tsuru.En outro sentido dá o gatazo um
golpe, enganar. Também dê a gatazo. Que você jogar um gato para você... sobre, ação de atirar um gato por uma
pessoa. Dar a gatazo do carro de Jack

dar lija a
errado, tente tratar de outro ser humano com rispidez, com desprezo, bate a forma,

dead
Morto em inglês significa mortos

debrayar
Debrayar: pensando em repúdio ou desqualificação.

depositario
alças de mantém, tendo este restaurá-lo quando o depositante afirma.

derecho positivo
É o conjunto de normas jurídicas, de autoria de uma soberania, ou seja, toda a criação jurídica do órgão do estado que
exerce a função legislativa.

derecho sustantivo
é o que regula o deve ser é que regula comportamentos que os indivíduos devem ser seguidos na sociedade.

desequilibrarse
Perder o físico estabilidade perder estabilidade mental perder estabilidade económica

desigualdad social
Desigualdade social: é a desigualdade entra as pessoas que vivem dentro de uma sociedade, um fenômeno que tem a
ver com a Comunidade. Desigualdade social é o estabelecimento de categorias sociais, as diferenças e distinções
entre os diferentes grupos em que são divididas entre eles como classes diferentes. ( 41 de ricos e pobres; ( Classe,
subclasse-) ( O subir e descer a ) ( o sangue azul e o vermelho do sangue ) Etc

desistimiento de la accion
é que a perda do ator certo afirmado no julgamento, porque, dando-se a ação renuncia ao direito

desistimiento de la demanda
seu efeito é que todos os direitos e situações processuais; perder e se ele não prescreveu a ação, você pode retornar
para exercer mediante a apresentação de uma nova solicitação.

dhagma
Dharma é uma palavra em uma língua clássica chamada religião de significado sânscrito da Índia antiga língua é usada
em quase todas as doutrinas religiosas de origem indiana.

diccionario inverso
Coleção de palavras ordenadas de forma alfabética no sentido oposto ou, ao contrário do tradicional exemplo: preto
branco, mal, até, etc.

dicidente
Dissidente, pessoa que não concorda com algo ou alguém; pessoa que acredita que sua verdade é absoluta; ao
contrário do algum o / alguém

dillar
Dílar: atraso, demora

dirigir la batuta
Pessoa que pretende ser no leme, é que governa, individual quem quer fazer ou dado

e-tron
Etron ou itron tem várias maneiras de identificar seu uso esta palavra entre eles estão: o nome de uma empresa de
tecnologia global que fornece sistemas de medição inteligente; uma apresentação deste é metronidazol cápsula
gelatina líquida. Consiste de uma camada de gel natural, inerte, atóxico, que libera a substância rapidamente ao entrar
o trato gastrointestinal; Também recomendou-o também para o conversível elétrico da Audi. Audi, E-tron Spyder; A " e "
significa terminação elétrica tron " " em geral, refere-se a certas subatômico como nêutron, próton, partícula elementar
de elétrons; para os gadgets relacionam aos elementos de sub atômicos, como o acelerador de partículas.

el padre de silogismo es
Aristóteles

en que se utilizan las fojas
Foça é uma expressão velho disse folha de papel, a folha de papel é composta de duas partes e a palavra foja listas
juntos, é usado para enumerar as folhas nos registros

erocionado
O desgaste sofrido pela ação dos elementos, pela ação de seres vivos ou deterioração de máquinas. R: desgastadas
ou deterioradas

estar en boga
na moda ou estar em movimento

estar fuera de contexto
Pode ser entendida em uma conversa, alguém diz algo que não tem nada a ver com o assunto que abordou: isto está
fora do contexto; Outra ideia é que eles são chamados de falácia lógica que um pedaço de texto é extraído de um
parágrafo de tal forma que distorce o significado original do texto em questão.

estolker
Stolker descida para pouso, capacidade para pousos e decolagens curtas, pouco usado linguagem de expressão
comum, usado também na língua dos zangões. Você provavelmente quer dizer perseguidor e significa perseguidor
Tracker, perseguidor Dark adepto exemplo é igual a escuro perseguidor,

excepciones
As exceções são aquelas utilizadas pelo Demandado para dar resposta à demanda

excepciones perentorias
Eles são aqueles que pôr fim ao processo de eliminar definitivamente as pretensões do ator.

exito
A chave para o Exitoexisten várias ideias aplicadas ao longo do tempo para o sucesso, para mim a chave do sucesso
encontra-se na aplicação de: 1.-educar o vontade 2-Siga noble sonhos 3-fazer um plano de longo prazo 4-fazer curto
prazo pretende alcançar a longo prazo 5-prática disciplina e auto-controle das emoções. 6. - não contar a ninguém os
seus planos, revê-las, estudá-los, perfeccionalos.7. - salvar, tempo, dinheiro. 8. é nobre e humilde com todas as
seres.9...-não criticar as pessoas aprende a partir de ellas.10...-não reclamar sobre sua escolhas ruins deixe-os ir,
aprender, ellas.11.-perdoar e perdoar-te mismo.12-te o amor, a cuidar de si mesmo.

falacia
o oposto de um argumento é uma falácia. Neste sentido pode notar que uma falácia é uma forma de uma expressão
aparentemente válida que é enganosa ou inválido explicação.

feconomia
Aceitação de um fato futuro económico como verdadeira sem ensaio prévio. Segura expectativa para obter riqueza sem
levar em método lógico de conta.

fonola sonido
Equipamento para produzir música, dispositivo mecânico para ouvir música, componente eletrônico ou Jukebox para
tocar música e sons.

gate
Portão em inglês significa portão alemão exemplo estrela porteirinha em espanhol: estelar por do sol, ou estrelado por
do sol

gerente volante
É uma pessoa que dirige o trabalho dos outros, certificando-se que aderem às políticas e procedimentos da empresa e
tem a capacidade de mudar de residência

gimnasia basica comunitaria
Comunidade de ginástica básica: pode ser entendido como atividade física fundamental, realizada por um grupo de
pessoas ou comunidade de pessoas.

gnoseologia
segmento da filosofia que estuda os princípios, fundamentos e métodos do conhecimento humano.

google
Motor de busca e seu domínio

google
Motor de busca de domínio de topo genérico comercial

guayacan
Cor de madeira de madeira clara, sua crosta é marrom, enegrecido e escamosa, originalmente de Yucatán, Campeche,
Caribe, América central e América do Sul.

haber pisado alguien buena &#40;o mala&#41; hierba
passando por cima de outra Licença mal conseguir um aumento, alcance a todo o custo para obter um benéfico de
escalada.

haematoxulum campechianum
Planta nativa da Península de Yucatán, México exatamente o estado de Campeche, pertencentes à família, foi muito
importante para a produção de corante vermelho usado para tingir vestidos misturar o líquido obtido por decocção de
sua madeira com sulfato de ferro. Também é comestível, é usado para dores de cólica, ele é chamado popularmente
de vermelho.

hecelchakan
Cidade do estado de Campeche, México, significa em Maia resto Savannah

in dubio pro reo
princípio jurídico: em caso de dúvida, por insuficiência probatória, isso irá favorecer o acusado ou réu.

inhibitoria
no direito consiste de RID um treinado encomendar um juiz para abster-se de conhecer e iniciar o processo.

inspeccion judicial
É o reconhecimento de que a autoridade judicial faz a pessoas, lugares, coisas ou documentos.

intersectoriales
No prazo de um exemplo de projeto estão na trans-sectorial entrega = estamos no meio ou projeto médio, temos um
prazo de entrega

ipe o lapacho
Nativa muito pesada, dura e forte para México, América central e América do Sul, da azeitona de café cor clara a
escura, com estrias de escuros veados macios madeira pontiagudos, resistentes a fungos e ataque de cupins.

jejenes
1. -Midge é também conhecido como pequenas moscas pretas ou cinzas. 2. -Midge disse que é da pessoa que o irrita
ou é fastidioso

la hizo linda
Pode ser entendida como: feito ou feito por uma pessoa especial, bom e bonito; algo construído pelo nome de uma
pessoa Linda.

la hora de la navidad
momento do nascimento.

la palabra de dios
A palavra de Deus é a informação impressa da obrigatoriedade da humanidade esquerda todo poderosa para o seu
desenvolvimento saudável e alcançar a glória. Também pode ser entendida como a palavra de Deus para o conjunto de
mensagens que é usada para confirmar que é a palavra que Deus se comunica.

la palabra sic
usado em textos escritos para indicar que a palavra ou frase que o precede é literal, vem da expressão latina sic
scriptum erat, '' portanto, foi escrito ''.

lady tantra
a senhora que controla e domina a energia

latir el ojo derecho
Movimento, senso de brinco, involuntário do olho imprensa, atribuída a vários fatores, o mais comum é a ansiedade ou
stress. ( o mais aconselhável nestes casos é consultar um médico, )

latitud y longitud
Linha imaginária de latitude, que divide a terra em seções que variam do polo norte ao Polo Sul, também chamado
paralelo de círculos para as linhas de comprimento do Equador imaginárias que divide a terra de leste para oeste,
também chamados meridianos, o zero ponto ou meridiano verde latitude e longitude de wichJuntos são um sistema de
coordenadas geográfico, usado como uma referência ou local no sistema de terra.

lengua sopa
Linguagem incompreensível sopa:lenguaje e incoherentePersona, que fala da forma se sisada ou muitas expressões
idiomáticas, também conhecidas em alguns lugares como uma forma de expressão que utiliza várias línguas e
confundindo sua compreensão

lenocidio
Morte da pessoa que o tráfico de prostitutas e obtém benefícios económicos de-los. Assassinato de um chulo

lexico
Agrupamento de uma homogênea frases inteiras de uma língua

lexicologia juridica
Estudo da língua falada pelos advogados, gramática e vocabulário

machiche
MACHICHEMadera duro e pesado, café cremoso leve, resistente ao ataque por fungos e insetos, viver em Campeche,
Yucatán, Quintana Roo, América Central e Caribe.

me haces lo que el viento a juarez
expressão coloquial: não faço nada, eu também sou cimentado que não me causa medo, você não é top meu não me
assustou.

me importa un pico
O que diz o interlocutor não é importante, não te importas, exemplo: por que não me importo, seu comentário é
importante para mim, eu me importo com um pico.

medios de apremio
sanções previstas pelo legislador, para que o juiz pode impor suas determinações,

modismo
Discurso característico de uma língua, com um significado que não pode ser deduzido a partir do significado das
palavras que formam. Esta frase é usada em alguns lugares do planeta, é chamado a palavra pela licença e liberdade
de expressão das pessoas para se comunicar no uso diário.

mozo de espuelas
Jovem militar forte, corajosa que é admirada pelas mulheres. Jovem solteiro que usado pontas de metal no calcanhar
da bota. Jovem bajulador, influenciando com servilismo no apartamento ou em outros projetos. Jovem corajoso
membro da cavalaria.

mp4
MP4 1.-MP4 é um formato de codificação ou de processamento de áudio e vídeo. 2.-também conhecido como MP4
para alguns jogadores-3 de áudio e vídeo, a equipe usando essa transformação automaticamente leva a compressão
de áudio e vídeo, criar arquivos de menor tamanho e peso. 4 MPEG4 é um padrão internacional criado especialmente
para o codec de vídeo do ciberespaço é um algoritmo de compressão que codifica os dados de áudio e vídeo,
otimizando sua qualidade de espaço de armazenamento, sendo capaz de lidar com mais rapidez em sua transformação
e gestão em redes.

multidimensional
Por falar em dimensões físicas multidimensionais é a manifestação de diferentes tipos de dimensões. As dimensões
físicas são: três dimensões espaciais e uma dimensão temporal, não nomeando-os em específico que você gostaria de
falar de física multidimensional em tendendo é que são as dimensões espaciais e temporais. Há também um outro tipo
de dimensões tais como fractais, matemática, vetor, etc.

mut
O sobrenome MUT: vai voltar para o Egito antigo e na Alemanha também foi usado como um nome. História e heráldica
do sobrenome Mut é claro. O sobrenome Mut tem escudo heráldico ou brasão espanhol, certificada pelo cronista e
Dean Rey de Armas Don Vicente correntes e Vicent. Homens com o sobrenome Mut provaram sua nobreza e valor na
chancelaria real de Valladolid, é sabido que o Mut tem ou tinha raízes, entre outros lugares, em: Catalunha. a
Comunidade do sobrenome de ilha de Maiorca Gandia.la MUT situa-se em outros lugares colonizados pelos espanhóis,
incluindo o sobrenome Mut está localizado na cidade de Gandia, comunidade de Valência, Espanha , no continente
americano, na cidade de San Francisco de Campeche, no México.

nascaroteca
coleção de informações relacionadas com nasca província do Peru, organizada coleção de livros e publicações ou
outros tipos de documentos gráficos ou audiovisuais disponíveis para consulta a respeito dos mistérios e história de
Nasca

ni idea
Não tem pensamento qualquer imagem ou a memória do que é este 40 falada; não tem em mente nenhum da atividade

sendo realizou )

oraciones con dilacion
Atraso: atrasar, adiar ou atrasar algo por um certo tempo, o atraso em um processo ou uma atividade.

ozuki
Pessoa de ozuki lanterna Hozuki quer liberdade ou iluminação

pela choclo
Casca de milho lá são significados diferentes 1. recurso escasso economicos2 pessoa-pessoa que anda com ponta de
3 sapatos quebrados, desgastado ou pelados-quando vai queimar o bolo ou pão de milho

pendejismo
desleixado, bobo, confiante.

perder tiempo
passando de momentos de uma atividade se dias horas minutos ou segundos, sem trazer nenhum benefício.

permeado
Permeiam está preocupado que ele penetrou em um grupo; que se manifesta em relação aos outros; exemplo das
informações a serem distribuídos aos outros, permeiam as informações para os outros; distribuído ou espalhadas.

personalidad jur¿dica
personalidade jurídica, personalidade jurídica, que que é reconhecido a uma pessoa, entidade, associação ou empresa,
com capacidade suficiente para incorrer em obrigações e atividades que geram responsabilidade jurídica plena, a
mesmos e aos outros.

pibipollo
PIBIPOLLO nome é leda, no estado de Campeche e o verdadeiro caminho, MUKBILPOLLO no estado de Yucatán,
conhecido principalmente na Península como azeitona ou PIBIS. É um alimento nativo da Península de Yucatán,
México costuma-se cozinhá-lo no dia dos mortos, no dia 2 de novembro, muito particularmente no Estados de
Campeche e Yucatán. constituindo uma delícia da tradição culinária de origem Maia.

pintar una paloma
Que você hesitou, você trapaceou. Deixar você plantou,

plan de mercadotecnia
Guia de atividades (agendar, técnicas de controle, monitoramento etc.) ) para a realização dos objectivos, da aplicação
das técnicas de marketing para se posicionar no mercado de um produto ou serviço. Os recursos que são necessários
para ser levado em conta.

precion tecnicas
Também conhecido como técnicas de pressão do sistema influência podem ser entendidas como a ação de apertar
com um objeto ou uma outra abordagem para empurrar com as palavras, o método de negociação contrário ao exceder

o que se quer fortalecer seu exemplo de posição: que horas que você vê na segunda-feira ou terça-feira, de manhã ou
à tarde às 05:00 ou 06:00, neste exemplo breve vê pressão nas palavras para condicionar uma entrevista ou um
compromisso.

preclusion
É quando as partes não afirmar na fase correspondente qualquer acto processual nas audições, perdendo a
oportunidade, completando o tempo para realizar o acto processual: exemplo civil importa: foi premiado com o prazo de
três dias para apresentar a lista de posições e depois de três dias e não apresenta o tronco já impedir o direito de
apresentá-lo. Normalmente é entendida como perda, rescisão ou conclusão de uma faculdade processual

prevencion de accidentes
Agir cedo para evitar danos à pessoa ou coisa

principe arabe
filho do caudilho, líder, líder, guia, soberano de qualquer das tribos da Arábia, ou título associado com a realeza,
descendente de algum deles, membros de uma aristocracia governando ou nobreza que acontecer ao soberano no
trono, naturais vai se tornar o soberano de uma região árabe quando a corrente morrer ou abdicar.

promilea
1. -Modelo de apartamento mobiliado. 2. -Beach Resort na costa do mar. 3. -Indivíduo de temperamento impetuoso
que é conduzido pelo instinto

pseudomaestro
Pseudo professor: pessoa que forma enganosa atua e se comporta como um professor e não para transmitir qualquer
conhecimento ou ensino; professor que tem as credenciais e não o conhecimento para ensinar falácias de propagação.

quaruba
Madeira de peso leve a médio, do rosa ao marrom avermelhado, originalmente do México, América Central, Caribe e
América do Sul.

que es la apostilla
É um certificado que é anexado a um ou mais outros documentos para ser aceitável quando usado em outro país e
usado para processos diferentes de prática

que es medir
Uma maneira de determinar, como medida, quanto pesa, como contém, etc. Algo, em comparação com qualquer
instrumento que contém alguma forma de referência para determinar a sua exatidão; também ser medido, força,
velocidade, altura, em concorrência com outros, verificando competitivamente.

que es regulatoria
Se se refere a um meio padrão diretrizes regulatórias que controlam o comportamento; conjunto de ações que norman
ou controlar uma atividade

que es un tendajon
Tendajon, casa de banho pequena loja que possui uma diversidade de produtos alimentares perecíveis, doces,

biscoitos, pão, refrigerantes, etc.

que significa invicto
que é um campeão que não foi derrotado; nome que é dá para uma revista digital

que significa caer enfermo
Pessoa prumo pelo seu estado de saúde alterado pela presença de qualquer doença, patologia ou condição médica.
Estado da força de uma pessoa que é afetada por situações externas

que significa soñar con buhos
Sonhar com corujas pode significar que você é uma pessoa inteligente, perspicaz, com uma infinidade de qualidades
que não descubra.

quien es el padre del silogismo
O pai de silogismo é o grande pensador e filósofo grego Aristóteles.

ranço
A palavra Ranco pode entender de três perspectivas diferentes 1. -É uma região do Chile, associado com os rios da
região. 2. -como um termo usado para descrever o sentimento de desprezo, rejeição, raiva que um indivíduo pode ser
sentido por um ser ou coisa 3. -É a marca de um fabricante de controles eletrônicos e eletromecânicos para ar
condicionado, equipamentos de ar condicionado e refrigeração.

reinato
Ele nasceu com a energia universal, universal habilidade especial

restos congelados
o excedente que está na geladeira, cadáver no gelo, resíduos duros

rip city
Os meios de tradução para o inglês: Rip cidade; em outra ordem de ideias é o apelido de uma equipe de esportes, o
que significa a quebra da cidade e que rasga.

rueca de plata
É um instrumento de metal branco brilhante, usado para fiação

rutinologo
pessoa que se especializou em analisar o comportamento, costume ou hábito

sangre roja y nutritiva
Bebida feita de açúcar de beterraba ou beterraba com suco de laranja, aipo e salsa, também chamado de vampiro.
Bebida energizante com base no açúcar da beterraba

satanás

Satanás ou Satã em Hebraico traduzido para o espanhol é o oposto, opondo-se

sayonara
em Japonês é adeus; sandálias de marca

semantico
significado das palavras da oração e sua relação com o significado.

semiotica
É a arte ou ciência que estuda os sinais

sepa la bola
Esta frase é usada em algumas partes do México como expressão: Eu não sei, quem sabe o que quer dizer, não é. O
nome da bola para um grupo de pessoas muito infelizes no movimento revolucionário armado no México. Isto é uma
bola: é uma questão diferente, quase sempre de material redondo corpo duro exemplo: bola de bilhar.

ser del año de la canica
Ser velho, velho, vintage com alguma idade.

seudocodigo
Talvez quer dizer pseudocódigo ou princípio de língua falsa e análise, operando um programa ciência de Informaticoen
de computacionel o pseudocódigo é uma representação informal ou linguagem de computador falso. o pseudocódigo
não deve ser confundido com programas de código fictício.

significodo de los nombres segun la biblia
Nomes próprios que se aplicam a pessoas que são descritas na Bíblia. Nomes que estão nas Escrituras, aplicáveis às
pessoas, lugares para distingui-los dos outros da mesma classe ou similares

silogismo
Raciocínio que consiste em duas premissas e uma conclusão que é o resultado lógico.

silogismo juridico
obter uma correspondência coerente entre o aspecto formal e o padrão, pode ser pensado como uma propriedade de
raciocínio dedutivo, ambas as proposições são premissas e a conclusão, que é avaliada é a exactidão da conclusão
com base na estrutura lógica das suas premissas.

silvestres
Refere-se a não criado, não introduzido por seres humanos com a natureza, como não domesticados organismos,
animais, fungos, plantas, que se desdobram naturalmente e em liberdade. As plantas que crescem sozinhos são livres
para a intervenção do homem.

singnificado de pucte
Madeira dura sul do México na região de Yucatán, Campeche e Quintana Roo também conhecido como Ipe ou madeira
bala do marrom avermelhado escuro, listrado marrom.

sofisma
É tecnicamente uma refutação, contradição ou desafio.

tautologia
Imagem de retórica que encontra-se em repetir um pensamento dizendo as palavras idênticas ou similares, (
duplicação-)

tecnica
um conjunto de instruções que e como, que são usados na actividade humana para os resultados esperados. método
ou maneira de fazer algo. exemplo: maneira de fazer um bolo, a maneira de tomar contabilidade, ações e
procedimentos que são usados em habilidade, arte, ciência ou atividade, quando eles adquirem através da sua prática
e exigem habilidade.

trabajo manual
Ação de transformar, desenvolver ou criar algo com o uso das mãos

tzalam o zalam
Madeira pesada e dura, amarelado cremoso, originalmente de Yucatán, Campeche, quintana Roo Centroamérica e
Caribe, altamente resistente ao ataque de fungos e insetos.

unidos podemos
Grupo de pessoas com a mesma finalidade, que unem suas habilidades, experiências e esforços para obter um
benefício ou alcançar um objetivo.

ventajas del silogismo juridico
Permite que um esquema lógico e formal em alguns eventos e o seu resultado.

worder
em Holandês: devido à melhoria contínua

www
www: documentos eletrônicos contendo informações no mundo desenvolvido. WWW.facebook.com: Rede Social que
opera na rede global de redes de informação com domínio de nível superior comercial

ya aflojo
Esta frase é usada em alguns lugares no México pela licença e liberdade de expressão do povo como: que a senhora é
concordada em fazer sexo, no momento da agressão para lhe pedir para dar seus pertences, no momento do exemplo
da coleção: já me pagar afrouxa o dinheiro que lhe devo. Ele está soltando. Uma coisa a perder força que fica mole,
você perde o poder, exemplo já afrouxar o parafuso, ferrugem perdeu seu poder e irá afrouxar a porca.

ya nos cayo el chahuiztle
Esta frase é usada em alguns lugares no México é chamado pela licença e liberdade de expressão do povo: você
pegou, você apreendidos com as mãos na massa, você entrar em um problema. Chahuistle é uma condição ou doença
do milho.

yelmo de mambrino
Leme é uma palavra de leme de origem germânica, parte da armadura que protege a cabeça e o rosto do guerreiro
para o Elmo de Mambrino, refere-se a um capacete de ouro e o nome de Mambrino viria do italiano escritor de
romances de cavalaria chamado Mambrino Roseo, no romance o capacete de Mambrino era um capacete de ouro que
pertenceu a Mambrino rei mouro e colocá-lo fez invulnerável

zumbar los oidos
Quando você não gosta do Tom e a forma de uma resposta ( a pessoa é rude e vibra-me ouvidos ) sintoma de uma
infecção ou lesão no ouvido; Bailoteo um inseto ao redor Central magnífica a cabeça e ele vibra-me ouvido

