DICIONÁRIO ESPANHOL
Danilo Enrique Noreña Benítez

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

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.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 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
É qualquer forma de abuso, perseguição, aborrecimento, assédio, desqualificação, perseguição ou assédio que uma
pessoa ou uma empresa funciona em alguém ou alguma coisa. Por que você pode falar com a escola, física,
imobiliário, trabalhista, assédio sexual, psicológico e cyberbullying incluindo quando usando informações eletrônicas,
redes sociais e outras mídias para rastrear e ferir alguém.

,ajagua
Por erro de digitação escreveu, ajagua, mas na verdade pedem majagua (, e m são seguidas no teclado). É o nome de
uma planta, que é também conhecido como hibisco ou pimenta de Caiena. É da família Malvaceae. Majagua é um
município de Cuba e um rio de Panamá. Diz-lhe também majagua outra planta Malvaceae, conhecido como jonote ou
burío, usado em cestaria.

-menta
É um sufixo instrumental latim, que significa junto, grupo, agrupamento, conglomerado. A palavra chifre em forma de
raízes latim cornus (trompa) e hortelã-pimenta (grupo, grupo).

-oide
É um sufixo que significa que parece, que é semelhante, que se assemelha, mas que não é o mesmo. Tem a forma de
algo.

0nicotomia
O termo correto é onicotomia ( Em vez da ou é o número zero e com til ). Isso significa a remoção de uma unha.
Excisão cirúrgica de um ( Removê-lo, removê-lo, arrancá-la de 41.

1 onza
1 onça é uma medida de peso equivalente a 28, 7 gramas. É um sexto de uma libra. Parte de uma barra ou barra de
chocolate (praça). É também chamado onça um mamífero felino de tamanho médio, na América, também conhecido
como mouro gato, onça, candingo, gato Carlos Siqueira e Jaguar. Seu nome científico é Puma yagouaroundi e
pertence à família Felidae. Vive do Sul do México, a Argentina.

:retroespectivo
: retroespectivo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Retrospectiva", sendo o seu significado:
Restrospectivo significa que você tem como referência, algo que já aconteceu antes ou tem efeitos ou eficazes
retroativamente.

a beneficio
É a definição de profissional. Em ajuda, em amparo, em favor de vez.

a beneficio de inventario
Isso significa " para saber " " para seu conhecimento, " " assim tê-lo na nota 34.

a beneficio de invertario
É uma fórmula legal que permite que um herdeiro cubra as dívidas apenas com o que ele recebe de herança apenas e
não afetando seu próprio patrimônio.

a boca de jarro
Significa muito perto, perto, perto. Significa também forma improvisada, de repente, sem pensar. Ele também é usado
para o ponto em branco. À queima. Uma curta distância.

a bocajarro
Significa fechar, cerquitica.

a brazo partido
Você quer dizer com grande decisão, difícil, com grande força de vontade, sem descanso.

a buen entendedor,pocas palabras
Isso significa que ele não deve dar explicações para aqueles que conhecem um assunto.

a buen paso locucion
"Um bom passo", locução, é uma maneira de dizer que algo é feito em um bom ritmo e que se desenvolve dentro dos
termos de tempo planejado ou acordado. Isso caminha em um bom ritmo, medindo o esforço. Forma medida.

a cabalidad
Significa o caminho certo. Foi feito completamente, não faltou nada, completo, justo, preciso, completo, perfeito.
Significa acabado, completo.

a cachete
Concordo que deveria ser " da bochecha ". Na Colômbia, é muitas vezes usado para denotar uma pessoa que adere a
amigos para beber ou comer sem gastar nada. Também dizem " " " Cap gratiniano 34, 34, goterero Canal 34, " " (
olho; Aqui é para colocar o canal, nada a ver com o Panamá ).

a cada rato
O termo correto é o tempo todo. Significa muito repetidamente, muitas vezes. Isto é algo que é feito ou é dito muitas
vezes repetidamente.

a cada y espada
para cada espada é escrito incorretamente e deve ser escrito como "capa e espada." sendo seu significado:<br>O
termo correto é " Um fanfarrão ". Você quer dizer com grande decisão, com muito vigor, custe o que custar, sem limites,
muito difícil, com toda a força. Fuerte.En Colômbia dizer coloquialmente " Com todos os brinquedos, " " Com todos os ".

a calzo quitado
A frase completa é " Falar Calzón tem " É usado para significar a falar de forma clara e convincente, sem tabus ou
limitações na Colômbia. Coisas claras.

a calzón quitado
removido para Calzón incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "falar Calzón tem" sendo seu
significado:<br>Colômbia usa a frase inteira " Falar Calzón tem " removido ou ( ). Significa ser honesto, pronunciar-se,
uma vez por todas definir as diferenças, esclarecer tudo. Frente. Discutir, esclarecer, definir, delimitar.

a capa y espada
Defenda com muita determinação e veemência.

a cara o cruz
" De cara ou coroa " Significa sorte. Na Colômbia, dizemos " Para enfrentar e selar " " Para o carisellazo " ou " Para o
pinochazo ". Escolha algo através do uso de sorte. Forma de desenho de um juiz no início de uma partida de futebol.
Decisões por meio aleatório.

a carga cerrada
A milícia é envolvente e ataca implacavelmente. Intensidade do combate. A arredondar.

a carta cabal
Você quer acertar. Servindo com correção, que cumpre com tudo estabelecido normas sociais. Correto, completo,
sem defeito, completa, justo, exato, puro, consumado.

a circo lleno
É uma forma de gíria de dizer que há muitas pessoas ingênuas que ainda acreditam em políticos. Realmente o que se
entende é que as pessoas ainda é enganado com palhaçadas.

a dentelladas
Na Colômbia significa mordidas, muelazos, tarescazos.

a divinis
Divinis quer dizer em coisas divinas. É uma pena em direito canônico, que impõe um padre que está suspenso ele
dizer a missa e realizar todos os atos litúrgicos.

a empollones
para nerds está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "A empurrão." sendo seu significado:<br>O termo
correto é empurrado. Significa empurrões, empurrados por lunges, nudges, investida, estupidamente.

a espuertas
para cestas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "cestados, canastados," sendo o seu
significado:<br>Completa, plena, abundante, por cestadas, por canastados, jorro, cães e gatos.

a gatas:
Na Colômbia a expressão "gatos". significa com muita dificuldade, muito difícil, trabalhoso. Com muito esforço, com
complicações, requer muito sacrifício.

a la cochiguagua
O Chile significa de uma forma muito relaxada, sem compromissos ou obrigações. Descomplicado, macio, quieto,
calmo. Pode estar associado a algo muito fácil ou descomplicado. Grátis ou barato. Derivado de "guagua car" ou
carro de bebê (nada mais relaxado do que o descanso de um bebê em seu carrinho).

a la marosca

Significa infortúnio, má sorte, em colapso.

a la sazon
ao mesmo tempo está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Com o tempo" sendo seu significado: o
termo correto é no momento. Significa que naquele tempo, naquela época. Significa também oportuno, no tempo.

a la soldadesca
Significa estilo, uso ou costume dos soldados ou a tropa. Campo, avio, refrescos, fornece refeições. No estilo de
viajantes e aventureiros, campanha.

a la topa tolondra
Na Colômbia significa de forma desordeira ou descuidada. Caótico.

a las bravas
É usado mais "para o brava". Na Colômbia, isso significa pela força, de uma forma peremptória, obrigado, qualquer
que seja. Sem respeitar regras ou acordos. Forçado.

a las maravillas a las mil maravillas
O certo é apenas " Sem dificuldades ". É uma expressão usada na Colômbia. " Asas de mil maravilhas, " Significa
perfeito, fenomenal, ideal, sublime, impecável, insuperável, soberba. Seus antônimos são " Como os cães em massa " ,
Diabo, demônio, terrível.

a lo hecho, pecho
É uma expressão comum na Colômbia, o que significa que cada um responsável por suas ações. Responder por coisas
que fiz. Assumir a responsabilidade.

a lo nbestia
para o nbestia está escrito incorretamente e deve ser escrito como "a besta" sendo seu significado:<br>O termo correto
é " para a besta ". Você quer dizer de uma forma muito crua, para a forma bruta, descuidada e irresponsável. Sem
medir as consequências ou resultados. Forçar e sem pensar. Na Colômbia também dizemos para o pincel.

a los cuatro vientos
Significa que em todos os lugares, em cada sentido e direção. Em todas as direções. irradiados por aqui.

a mano alzada
É um recurso que nós usamos engenheiros para explicar algo rapidamente, usando alguns golpes. É um desenho que
é feito rapidamente, para olhar como um desenho ou um mapa. Isso geralmente é feito em um caderno ou mesa, no
campo, onde não podemos usar uma mesa ou uma tabela. Esboço, esquema. desenho, esboço, rascunho, desenho,
desenho, derrame.

a mansalva
Na Colômbia é usado para indicar traição, com vantagem, sem qualquer risco para aquele que executa, com
segurança. Ele também pode significar a granel, por heap, em abundância, em grande quantidade.

a moco tendido
Significa chorar desconsoladamente, chorar tão exagerada e prolongada. Perguntas, aflitos, compungido, incomodado,
gimiente, chocado.

a otro perro con su hueso
"Outro cão com esse osso" é um local muito colombiano que significa: não tente me enganar, eu não acredito em seu
engano ou mentiras. Mentiroso, falso.

a palo seco
Na Colômbia "pau seco" significa sem beber bebida alcoólica, sem beber, sem comer bebidas alcoólicas. Festa
Teetotaller.

a parte
Além de está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Apart ou separado." sendo seu significado:<br>O
termo correto é separado ou você liga. Significa seção, seleção, escolha, destacada, sublinhado. Fazendo parte de
um texto, que está localizado dentro de um texto maior.

a paso firme
Na Colômbia significa decisivamente, sem medo.

a perpetuidad
Significa para sempre, para sempre, em todos os tempos, para sempre.

a pie puntillas
Ele está andando em dedos de ponta, tentando não fazer barulho. Às escondidas, na Colômbia, dizemos "como pisar
em ovos".

a posteriori
É um locução Latina significado então, depois de, mais tarde, mais tarde.

a postreriori
a postreriori está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "A posteriori" sendo seu significado: o termo
correto é A posteriori. É um latino que significa após a frase.

a priori
A priori de frase em latim significa " anteriormente " ou " antes ". Com antecedência, antes do tempo.

a priori}
O termo correto é "a priori". É uma locução Latina que significa primeiros, não analisados, que não requer uma
experiência. Com a primeira impressão, antes. É o oposto de a posteriori (depois, experiente, baseado em análise,
baseado na experiência).

a rienda suelta
A expressão para controlar é usada na Colômbia falar livremente, sem limites, com toda a facilidade e liberdade. Com

paz de espírito. Sem interrupção, sem controle. A galope.

a sacris
É uma expressão latina que significa sagrado.

a saiña
Saina incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "A saina" sendo seu significado:<br>É de origem galega,
significa para engordar. A Prime. A palavra sainar é derivado do latim ( Saginare-) e significa a mesma coisa. Em
catalão significa uma ferida a sangrar. Eles também são maneiras de preparar o pecado.

a sangre fría
Significa fazer algo selvagem, sem demonstrar remorso, efeitos ou sentimentos. Sem reflectir os efeitos ou impactos,
com calma ou tranquilidade. É o nome de um romance de Truman Capote e um filme dirigido por Richard Brooks.

a toda mecha
Na Colômbia é uma expressão coloquial, que significa a plena velocidade, muito rapidamente, a uma velocidade
máxima. Às vezes você só diz "todos".

a todo evento
Todo evento ou evento simplesmente todos, este é o premiado no jogo de Skittles ou boliche em que juntou todas as
pontuações que os jogadores recebem em um torneio. É a soma total dos obtidos PIN. Grande campeã.

a todo pulmon
pulmão para todos é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "A todo pulmão" sendo seu significado: a todos
os meios de pulmão gritar com toda força, cantando um grito ferido. Eles gritaram.

a tope
Significa que, tanto quanto possível para todos, para o limite. Até as bandeiras. Transbordou, ultrapassado, cheio,
cheio, completo.

a traves
Significa diagonal, de lado, de lado. Ele também é usado através de. Cruzaram-se.

a tumba abierta
Para abrir o túmulo, significa assumir todos os riscos, sem medir consequências. Isso significa que o único resistente é
morte. Usado no ciclismo gíria para dizer que ele obtém a velocidade máxima.

a tuta
Significa que ele tem-se nas costas, para o tuntun. Na Colômbia, use uma criança levantada em suas costas.

a verbis ad verbera
É tomar a ação de ameaça. A alegação para o totazo. Das palavras aos fatos. Ataque.

aa
AA é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 AA; É um acrônimo ) "sendo seu significado:<br>Abreviatura
de Alcoólicos Anônimos. Entidade sem fins lucrativos que ajuda as pessoas com a doença do alcoolismo.

aafjes bertus
Aafjes, Bertus ou o melhor Betus Aafjes devem ser escritos. Bem, Bertus é o primeiro nome e Afafjes o sobrenome. É
a maneira mais conhecida de nomear o jornalista, poeta e escritor holandês Lambertus Jacobus Johannes Aafjes. Ele
usou o pseudônimo Jan Orange e escreveu inúmeras obras literárias.

aah
Ahh foi um dos nomes dados ao Dios Luna, no antigo Egito. Também foi chamado de Iah ou Yah. Uma forma adulta
de Khonsu ou Toth é considerada.

aaiba
Na medicina é o acrônimo para associação de alergia, asma e Imunologia Buenos Aires. Oferece especialização em
medicina na Argentina. Planta aromática de origem asiática, usada em incenso. AIBA, com só um, é o sobrenome de
um famoso escultor japonês que faz bonzais maravilhoso chamado Takanori Aiba.

aaibas
AAIBAs. Plural de AAIBA. Eles são uma série de cursos ou estudos de especializações que são em Buenos Aires
para médicos. É um acrônimo para associação de alergia, asma e Imunologia Buenos Aires. Nome dos Congressos
organizados pela Associação Médica Argentina. Aaiba é o nome em catalão de uma planta arbustiva de origem
asiática.

aaiser
aaiser é escrito incorretamente e deve ser escrito como mais fácil. sendo o seu significado: Eu acho que essa pergunta
é mais fácil. Não é uma palavra da língua espanhola, mas inglês significa tão fácil, simples e expeditos, holgado, doca,
sem esforço.

aal
AAL é a sigla oficial da American Air Lines. É uma árvore pertencente à família Rubiaceae. ( o mesmo café, 41.
Também é conhecido como amoreira, Morinda, Moringa ou Noni. É nativa do Sudeste Asiático, China e Indonésia.
Seu nome científico é citrifolia de Moringa. Tem muitas propriedades medicinais.

aalst
É o nome holandês de uma cidade e um distrito da Bélgica, na província de Flandres. Nome de um rio na mesma
região. Em francês e espanhol é chamado de Alost. Tem mais de 1200 anos de fundação.

aami
Em Medicina, significa Associação para o Avanço da Instrumentação Médica.

aamu
Na gíria universitária dos EUA, é o acrônimo para Alabama Agronomic and Mecanic Universiity AAMU. Eles são
conhecidos esportivamente como os Bulldogs.

aargau
É um termo em alemão que corresponde ao nome de um cantão suíço. Em francês Argóvia é dito e em espanhol e
italiano é Argóvia. A palavra como tal é composta de duas outras palavras alemãs; AAR, o nome de um rio suíço e
Gau que significa distrito.

aargeologo
aargeologo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Aargeologo; Com til ). "sendo o seu significado:"<br>O
termo correto é Aargeologo. Ele é um geólogo que foi especificamente os solos em torno do Rio Aare na Suíça.

aase
Na medicina é o nome de uma Síndrome que envolve anemia e algumas deformidades esqueléticas ou articulares. É
uma condição hereditária. Em Stronomy você tem que ter que Aase é o nome de um asteroide ( o 864 ), que é o
mesmo chamado Mentha ( 1078 ). O nome Aase é de um personagem de um drama do sueco Henrik Ibsen. Ela é a
mãe do protagonista, chamado Peer Gynt.

aavora
É um dos nomes comuns de óleo de palma ou palma da mão. Seu nome científico é Eleaeis guineensis e pertence à
família Arecaceae. Em Cuba é semelhante à fruta mamey.

ab
É uma preposição Latina, que dá uma ideia da total separação, privação.

ab aeterno
É uma expressão latina que significa sempre, da vida, desde toda a eternidade, para sempre, para sempre, por toda a
eternidade, para sempre.

ab imo pectore
Nas profundezas do meu peito ou meu coração. Do fundo do meu peito. Com toda a honestidade.

ab origine
É um locução Latina significado no início, no início, no início. Em referência legal para o primeiros ou mais remotos
antecedentes de pessoas, ou coisas que são investigadas.

abaangui
Na mitologia guarani ele era o Deus da Lua. Foi caracterizada por ter um nariz imenso.

abaá
É o nome de um rio da Guiné Equatorial. Também significa Casa Comunitária ou Casa Comunitária.

abab
Ex-marinheiro turco que trabalhava nas galés de barcos na época do Império Bizantino.

ababangay
Ababangay é o nome indígena do Bignonia branco, também conhecido como Calosanthes, Ababangue ou Ababangui.

Ele é usado para curar a úlcera. Seu nome científico é que Bignonia indica. Pertence à família Bignoniaceae.

ababangui
Ficou mais conhecida como Abaangui. Era a deusa da lua na mitologia Guarani. Eu tinha um nariz grande que você
cortá-lo, lançou-a no céu e formado a lua.

ababil
Aves mitológicas ou fabulosos chamados no Alcorão, Azora 105. Presume-se que eles foram enviados por Deus para
punir os Abyssinian gatos por sua ousadia.

ababiles
Plural de ababil . É uma palavra de origem árabe e significa pássaro, pássaro. Nome de pássaros fabulosos citados
no Alcorão, que foram usados por Alá para atacar os abissínios.

ababuy
É um dos nomes comuns que recebe uma árvore de ameixa selvagem e seus frutos na América Central e no Caribe,
especialmente em Cuba. Difere dos outros porque é espinhoso e menor. Ele também é conhecido como um jocomic
na América Central. Outros nomes que recebe são chocomico, jia, jia camomila, guille, yana, marrom de ameixa. Seu
nome científico é Ximenia Americana e pertence à família Olacaceae.

ababuy o jocomico
São dois nomes dados na América Central e no Caribe, para uma árvore média conhecida como ameixa selvagem
espinhosa. E também recebe outros nomes como: albarillo, plum maroon, jia, jia chamomile, yana, pepenance, yana.
Seu nome científico é Ximenia Americana. Pertence à família Olacaceae. Seus frutos são comestíveis, tem uso
medicinal, mas suas folhas podem ser tóxicas.

ababúnculo
A palavra é de origem latina e significa vovô. Ababúnculo é o nome dado a um irmão da tataravó (quase como bisavô
ou tio-avô da terceira série).

abacanto
É um dos nomes de um crustáceo marinho de lagosta. É o nome científico é Homarus gammarus e pertence à família
Nephropidae. Ele também chamou a lagosta.

abacaxi
É um dos nomes que são conhecidos no Brasil, o abacaxi ou ananas. É uma planta da família Bromeliaceae na baga
frutas comestíveis, refrescante e delicioso sabor. É nativa da América, e seu nome científico é Ananas comosus. É
uma planta herbácea perene.

abacería
Pequena loja, barraca. toldo , post . Lugar improvisado e pequeno onde os produtos de varejo são vendidos. Chasa.

abacicarpo
É um dos nomes comuns de uma planta herbácea da família Brassicaceae. Tem vários nomes científicos que são
sinônimos: Arabis alpina, Arabba Albion, Arabis Cantabrica, Arabis crispata, entre outros. Significa que sua fruta é

coberta com um capuz.

abaciscos
Plural de Abacisco. Pequena pedra ou pequena peça de porcelana usada pelos romanos para fazer mosaicos.

abacoas
Nome dado a um povo indígena de origem caribenha (Taino). Nome de uma cidade e um rio em Porto Rico.

abacorar
Se sentir desconfortável. É o ato de assediar, cercar, sitiar, deixar sem saída, imprensa, submeter, fustigar, perturbar,
irritar.

abactinal
Em organismos de simetria radial, significa oposto à boca, longe da boca. Apical, dorsal, aboral. É um termo latino.

abacto
Na Medicina Veterinária significa expulsão, aborto.

abactor
Pessoa que está envolvida em geral abigeate ou o roubo de todos os tipos de gado. O abator é o ladrão de todos os
tipos de movimentos, abíge, cumsmith.

abacuelo
Derivado diminutivo e depreciativo do abac. Item usado pelas crianças para aprender a contar.

abadejo
Pollock é um peixe de mar, como o bacalhau ou o carvão. Seu nome científico é Pollachius pollachius à família
Gadidae. É comum no Golfo da Biscaia. Com os peixes pequenos, o surimi é preparado.

abadejos
É o nome comum para um peixe semelhante ao bacalhau. Eles também dizem Serreta. Seu nome científico é
Pollachius pollachius e pertence à família Gadidae. Isso é abundante no Golfo da Biscaia.

abadires
É o plural de abadir. É a pedra que a OPAS comeu seu esposo Saturno, ao invés de ele engolir Júpiter em que era o
filho de ambos. Pedras arredondadas, pedregulhos.

abadías
É o plural de Abadia. É todo convento ou mosteiro cristão que está sob a autoridade de um abade. Convento,
mosteiro.

abadón
É um termo da língua hebraica que significa ruína, destruição, desastre, destruição. Nome do Destruidor de Anjos ou

Morte, do Apocalipse.

abago
É uma palavra usada no Equador e no sul da Colômbia. É de origem cayambi. Tem dois significados. Paga em
espécie que é dado àqueles que ajudam a colher milho ou outro produto agrícola. Também pode significar comida. Na
língua Muisca, a palavra significa alimento e pode se referir a batata, milho, espiga ou arracacha (A melhor, a mais alta
ou maior). Nome de uma cerveja artesanal de Bogotana.

abagó
É um termo para dizer o melhor, a mais alta qualidade. Selecionada, melhor, exaltado, o grange mais. É usado
principalmente pelos camponeses.

abajar
É a ação ou efeito de saia, saia, estoque. Isso também é sujeitar alguém ao assédio, ofender, violar, abusar.
guarnição demais para um cavalo para a marca. Corte unhas muitos.

abakur
Também usado com c: abacur. Era o nome de um dos cavalos da deusa do sol na mitologia nórdica (Sunna).

abalagados
Significa que parece centeio. Na forma de um esparto ou palha longa que permanece do cereal após a colheita do
pico. É usado como cma de gado ou como forragem. Parece uma grande e densa bola de sabão. Esférica.

abalanzarse
Ir ou ir [algo ou alguém] para uma coisa ou um lugar de forma súbita ou violenta. Rush, traço, RAM, eliminados. Apoio
[cavalo] sobre as pernas traseiras e levantar ao mesmo tempo pela frente, por medo ou padrão. Empinando é um
cavalo, empajararse.

abalea
É uma inflexão de abalear. Referes-te atirar, dar bala, puxar, usando uma arma de fogo contra o outro.

abaleado
Inflexão de beicinho. Significa atirar, atirar. Uma pessoa que foi baleada. Tiro, tiro. Na Espanha, fazer pouce é
separar o grão de cereal (trigo ou cevada) da palha por vassoura ou manualmente após a triagem.

abaleáis
É uma inflexão de abalear. Significa ataque por disparar uma arma de fogo contra alguém. Atire, Baleares, atire.
Significa, também, separar a palha um de grãos de cereais após ser triagem, com uma vassoura ou algo semelhante.
Remova impurezas de grânulos de triagem. Limpar, escolher.

abaliza
É uma inflexão de costume. Significa definir ou delimitar uma área com balizas, pontos de referência ou marcas.
Marcado.

aballar
É a ação de esclarecimento ou colocar o tom mais claro para uma pintura. Fade, amortecimento. Ele também é
chumbo ou conduzir um rebanho com dificuldade. Significa, também, dando lugar à bala ou projétil. Mover-se com
força, agitar, agitar, apertar. Abalar.

aballestó
É uma inflexão de aballestar. Significa jogar uma capa que já está tensa, presa pelas extremidades. Tensão, tensão.

abana
É o nome de uma canção em Português Léo Santana. É também uma maneira de chamar uma banana, uma banana
para abano (sem h é fruta e h é tabaco ou uma cor). É também uma inflexão de abanar, o que significa fã ou triagem,
move para frente e para trás. Agite, agite. Abana, também é um tipo de fã.

abandera
É uma inflexão de abanderar. Significa gerir, presidir, conduzir e ser o protagonista principal. Significa, também, a
mosca ou a colocação de uma bandeira. Entregar ou para escolher quem vai levar uma bandeira. Delegado.

abanderado
Diz-se do atleta indicado por uma delegação ou país para carregar o pendon ou bandeira. É geralmente o mais
proeminente da delegação.

abanderar
Bandeira é para designar o atleta que vai levar a bandeira do país ou da região que representa em um desfile.
Destaque, contorno, destaque, primando, distinguir.

abandonar
É o ato de negligência, abandono, abandone a algo ou alguém. Também é a ação de licença, deixar, deixar, desistir,
dar, dar.

abandonaron
É uma inflexão de abandono. Significa deixar, sair, sair, abandonar, confira.

abandonaste
É uma inflexão de abandono. Significa abandona negligencia, renuncia, negligência, deixa, move, desista.

abandoné
É uma inflexão de abandono. Significa dar abandono, abandone, dar, vai, move, aposentar-se.

abangasca
É o nome de um povo aborígene nicaraguense. Nome de uma cidade nicaraguense em León e perto de Chinandega.

abanican
É uma inflexão de fanning. Significa soprando ar com um ventilador ou ventalle. Em vários países da América não
acerte a bola jogando beisebol. Não rebatidas, entrar em greve. Falhe.

abanicar
Na América Central e no Caribe para mandar em greve (não bata a bola de massa), no jargão do beisebol. Ventilando
a brisa, falhe o slam. Também demora o ar com um ventilador, ventilar, soprando o vento. Exalados.

abanicaré
É uma inflexão de fãs. Na gíria do beisebol é falhar na tentativa de acertar a bola. Cometendo um ataque.

abanico
É uma inflexão de fanning, que significa bater o ar com algo. Na área ao norte da Colômbia dizer fã para um ventilador
de teto. Também um intervalo é o pedaço de tecido e algumas hastes finas de senhoras usadas para ventilador,
tomando ar na cara para combater o calor. Ele também é usado pelos dançarinos de flamenco. Ventalle, saliente,
flabellum, ventilador. Em geologia, leque aluvial é um explayamiento gerada por um rio, que cai de desfiladeiro da
montanha e uma parte se torna plana e se espalha. É uma área de alto risco de avalanches. Armero foi localizado
sobre uma escala de um rio (Río Lagunillas), talvez o menor de todos na Colômbia, a menos que a Ibagué,
Villavicencio, Yopal.

abanico aluvial
É o desplayadero (ou a zona de explayamiento) que formam um rio que baixa montanha e chegar a um vale ou planície
e se espalha. Normalmente cumpre sedimentos e areia. É uma zona muito perigosa para avalanches por enchentes
dos rios. Também chama-se no cone de fã de emissário de geomorfologia ou Delta seco. Ver definição de intervalo.

abanillero
Significa nascido, residente ou relacionado a Abanilla, Abanilla é um município espanhol em Múrcia.

abanillo
Na Colômbia (especialmente em Bogotá), bananito, banana pequena, murrapo, sanduíche. É uma fruta muito doce,
seu nome científico é Musa acuminata e pertence à família Musaceae. Também pode ser um ventilador ou um
ventilador pequeno tecido pendurado.

abanillos
É o plural de abanillo. Em algumas partes da Colômbia (em Bogotá), abano é outro nome dado para a banana ou
banana. Existem algumas pequenas bananas. que também dizemos-lhe sanduíches, murrapos ou abanillos. Seu
nome científico é Musa acuminata e pertence à família Musaceae. É uma forma disfarçada das senhoras se referir a
"rodas" ou "bananas", barriga gordinha.

abaniqueos
Os movimentos ou deslocamentos suaves das coisas produzidas pelo vento. Vento suave, brisa. Vibração do ar
causada por um fã. Rajadas de ar causada por um ventilador, lâmina, ventilador ou turbina. Movimento das mãos. No
jogo de beisebol é falha nas tentativas de acertar a bola com o taco. Greves, ( Não deu hits ).

abano
No interior da Colômbia e especialmente em Bogotá, é uma maneira de chamar a banana ou banana. É um tipo de fã
pendurado em tecido grosso (ventilador) e movendo-se com cordas e roldanas. Não confunda com charuto sendo um
tabaco (cubano).

abantos

É o plural de abanto. Significa grogue, desajeitado. Se se refere a um touro quer dizer medo, assustador, assustador.
É um dos nomes comuns de um receber um Africano ave de rapina, que também é cone ce como abutre do Egipto,
guirre ou abutre do Egipto. Seu nome científico é Neophron percnopterus e pertence à família Accipitridae.

abaracua
É o nome de um povo indígena colombiano e sua língua nativa. Eles foram instalados no que é agora o Departamento
de Cauca. perto de Popayán.

abaranero
Significa origem, residente ou relacionado ao município de Abarán, na Região de Múrcia, na Espanha. Sistema de
montanha da região na Serra de la Pila .

abaraska
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Significa colmeia, favo de mel. Células, as células.

abaratamiento
Na Colômbia significa desconto preços, reduzindo o custo das coisas. Ação e efeito de redução. Desconto, barganha,
desvalorização de desvalorização.

abaratar
É a ação ou efeito de preços mais baixos de commodities para aumentar as vendas. Isso significa redução, promover,
desvalorizar, desvalorizando, feiras.

abaratarán
É uma inflexão de inferior. Significa mais baixo preço, dar um valor mais baixo do mercado do real. Reduzir, diminuir,
diminuir, diminuir, baixar, liquidar, terminar, descontado, desvalorizando.

abarcante
Você quer dizer amplo. Engloba com amplitude ou suficiência. Abrange todo o campo. Cobre extensivamente.

abarcar
É a ação do surround, esteiras, incluem tudo dentro de um balão único. Incluem-se todos em um grupo, ou espaço.
Incluem, conter, cobrir.

abarcas
Na Colômbia é um tipo de calçado para homens, que parece uma sandália. Sapatos de couro para homens com
correias. É também uma inflexão da tampa, o que significa a cobertura, conter, incluir.

abarcaste
É uma inflexão da tampa. Significa conter capa, incluem, cercar, abranger, cercando, entendo.

abarco
É uma inflexão da tampa. Significa conter, incluir, cobrir, cercar, abranger. Na Colômbia, engloba também é o nome
de uma árvore de madeira de grande valor econômico. É também chamado de Bacu, cobano, fono, Jequitibá, albarco.

O nome científico é Cariniana pyriformis e pertence à família Lecythidaceae. É muito valorizada madeira.

abarcó
É uma inflexão da tampa. Significa cobertura, abrigo, conter, incluir, cercando. É também uma garra, acumular,
acumular.

abarcón
É um anel de metal usado para conectar os tubos. Punho, punho ou grampo de metal.

abardillar
Pode significar colocar uma telha em uma parede ou parede para protegê-la da chuva. Em cima de uma parede.
Também significa instalar cercas ou cercadas em terras cultivadas.

abarga
Costa ou praia onde os pescadores comerciam os seus produtos de peixe.

abarloas
É uma turningthrough para abarloar. Em Nautica é a ação de colocar manipulado vários barcos lado a lado.

abarrajas
É uma inflexão para arrancar. Significa destruir o inimigo, destruir forças inimigas. Rolar, devastar, atropelar, empurrar,
forçar, forçar, subjugar, dispersar. Cubra-se, escaneie.

abarrajo
É uma inflexão de abarrajar ou abarrajar é. Significa cair, tropeçar, dar tropeçou, tendo um revés. Soberbos,
hesitando, wobble, conhecer, colidem, equivocarse.

abarres
É uma flexão varrida. Significa varrer, limpar, limpar. Ele também pode significar para snoob.

abarría
É uma flexão varrida. Significa varrer, arrasar, drenando. Pegue tudo, não deixe nada.

abarrota
É uma inflexão de socar. Significa encher, colmar, assédio moral, recheio, saturar, ocupar.

abarrote
Significa comércio, armazém, loja, mercado ou varejo. É também cada alimento ou produtos disponíveis para a venda
de um varejista local.

abarrotero
Na Colômbia é um tipo de comerciante especializado na venda de mantimentos. Uma pessoa vendendo mantimentos,
mantimentos e mantimentos.

abarrotes
São todos os tipos de produtos comestíveis ou mantimentos que são vendidos em uma loja e que são embalados em
sacos pequenos. Geralmente consiste em grãos, temperos, açúcar, sal, produtos de mercado em detalhes ou detal.

abartrosis
Em Medicina está a renda de dois ossos que compõem uma articulação. Junta, junta.

abartrosis diartrosis
Em Medicina, a abartrose é articular, renda ou acoplamento de dois ossos de tal forma que o movimento é permitido. É
sinônimo de diartrose.

abascal
É um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um político espanhol, chamado Santiago Abascal Conde,
presidente da VOX. Conjunto de tecidos de categoria ordinária ou comum entre os incas (ao contrário da multa ou
religiosa, chamado cumbi).

abasíes
Você também pode dizer abássidas ou abássidas. Eles são aqueles relacionados com o califado abássida ou
abássida, foi uma dinastia caliphal fundada em 750 por Abu l-Abbas. Descendentes de Abbas. O mais famoso dos
abássidas foi Harún al - Rashid (personagem das mil e uma noites), quinta dinastia.

abastecí
É um ponto de viragem da oferta. Significa fornecer, fornecer, dar, equipar, abastecimento, provisão.

abastezco
É um ponto de virada para o fornecimento. Significa fornecimento, suprimento, suprimento, avituallar, fornecimento.

abasto
Na Colômbia e Venezuela significa loja, mercado, local onde eles vendem comida e compras. Adega, loja.

abatano
Significa adiciona hortelã-pimenta ou hortelã (Mentha spicata) a um alimento ou uma bebida. Significa, também, tecido
compacto com um mais cheio. No Peru e na Bolívia, significa moer.

abaten
É uma inflexão do abate. Significa excluir, cancelar a inscrição, lutar, abater. embornal. Significa, também, para produzir
a decadência, tristeza e sofrimento. Em navegação, significa perder o rumo, desviam o curso.

abates
É uma inflexão do abate. Significa mentir, derrubar, cair, remover, matar, decadente, swoop para baixo, dominá-lo,
desanimado, desencorajado.

abatidas
É o plural de desanimado. É uma inflexão do abate. Que significa demolido, tirou, mentindo, desanimado, oprimido,

cariado, humilhado, desanimado, triste, registro no diário.

abatimiento
É um mergulho na grande depressão, perder o bom ânimo, a vontade. Significa decadência Peña, opressão,
depressão, desespero, desânimo, melancolia, nostalgia.

abatimos
É uma inflexão do abate. Isso significa baixo, mentir, cair. Humilde, desencorajar.

abatira
É um dos nomes que é designado no Brasil, um grupo étnico nômade a aimorés indígenas do estado da Bahia, no
Brasil. Eles também são chamados Abaticos.

abato
É uma inflexão do abate. Significa decadência, oprimir, desencorajar, humilhar, desencorajar, eliminar, matar, matar.

abavi
ABAVI é um acrônimo no Brasil. Corresponde à associação baiana de apoio à vida (em Português Associação Bahiana
de Apoio A vida). É um serviço de comunidade em Salvador, estado da Bahia.

abax
Na Colômbia é o nome de um herbicida e matamalezas. Seu ingrediente ativo é Metribuzin. É aplicado como
pré-emergente em batata e soja. É feito pela ROTAM do Canadá. Na entomologia, Abax também é o nome de um
gênero de besouros na família Carabidae. São besouros carnívoros, preto brilhante e com elítridas estriadas, com
estrias paralelas.

abaxial
É o oposto de adaxial (com d). Adaxial significa acima, folha superior, obter. Abaxial dizer abaixo, volta, volta.

abaya
É o nome do vestido preto ou escuro usado por mulheres muçulmanas e que cobre todo o seu corpo.

abayá
Abaya ou abaya é um tipo de vestido ou vestido que as mulheres muçulmanas usam. É longo, simples, sem Mélanie e
solta. É geralmente preto e cobre o corpo inteiro, revelando apenas o rosto, mãos e pés. Mantle abaya, manto ou
vestuário das mulheres muçulmanas.

abayuncan
É uma inflexão de abayuncar ou abayubcarse. Significa perder ou ignorando as boas maneiras e a etiqueta. Para
posar como ordinário ou ignorante. Tome modos de camponês ou pessoa ignorante.

abayuncar
Significa dominar, subjugar, vencer, dobrar, canto, shake, dobre, imobilizar, amarrar, amarrar, assediar.

abayuncará
É uma inflexão de abayuncar. Significa prejudicar, danificar, prejudicar, danificar, prejudicar.

abazones
Plural de abazón. É uma espécie de saco ou dobra que alguns mamíferos têm para armazenar alguns dos alimentos.
É muito característico no hamster.

abazón
É o nome de um saco ou dobra que alguns animais têm para armazenar alguns de seus alimentos. É característico no
hamster.

abán
Aban é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Aban ( nome )." sendo seu significado:<br>É o nome do oitavo
mês do calendário persa atual. É o mês de meio a três meses de outono, Mehr acima dele e é seguido por aleatório. É
aproximadamente entre 23 de setembro e 22 de outubro do nosso calendário. Ele é existente no Irã e no Afeganistão.
Aurelio é um sobrenome de futebolista argentino que joga União La Calera de Chile ( Gonzalo Daniel )

abáscaro
É outra maneira de chamar o macho de colmeia, macho da abelha rainha. zangão.

abático
Significa relacionado a um abate ou monge.

abba
O termo correto é ABBA. É um acrônimo para os primeiros nomes dos quatro membros de um famoso grupo sueco
(ABBA), composto de Agnetha Åse Fältskog, Björn Kristian Ulvæus, Göran Bror Benny Andersson e Anni-Frid Synni
Lyngstad, Agnetha, Benny, Anni-Frid, Björn. O grupo foi criado em 1972 e ganhou o o 19 Festival de Festival Eurovisão
da canção em 1974, onde derrotou, entre outros de Olivia Newton-John (Reino Unido) e Gigliola Cinquetti (Itália).

abbat
É um programa ou uma plataforma especial para traduzir do francês para inglês projetado para tablets e dispositivos
móveis. Já existe também para outros idiomas.

abc
Significa enciclopédia, livro completo, resumo, compêndio, trecho. No Brasil é o nome de um clube de futebol
profissional com sede em Natal, No Rio Grande do Norte. Nome de um jornal espanhol. Nome de um tratado entre
Argentina, Brasil e Chile assinado em 1915 nas Cataratas do Niágara (Canadá). É um pacto de não-agressão entre
esses países. É também uma abreviação usada pela Atalanta de Bérgaco, um clube de futebol italiano (que significa
Atalanta Bergamasca Calcio).

abchanchu&#40;bolivia&#41;
É uma palavra de origem quechua, principalmente no Equador e na Bolívia, costumava dizer, demônio. Achanchu e
Anchanchu também é usado. Personagem mítico que representa o mal.

abdera

Abdera foi uma antiga cidade da Trácia (Grécia), local de nascimento de Demócrito. Nome de uma heroína grega
antiga, a irmã de Diomedes e filha de Tideu e Deipile. Antigo nome da Adra (Almería. Espanha). É um género de
besouros de insetos da família Melandryidae.

abderes
Abderus ou Abderes era o nome de um dos companheiros de Héracles (Hércules) em seu oitavo trabalho contra as
éguas de Diomedes, que comeu carne humana. Eles também comeram Abderus ou Abderes, mas tornaram-se calmo.
Era um herói divino, filho de Hermes. Abderes também é um nome de macho usado na Venezuela (Castelo de
Abderes de César é o nome do diretor da Rádio Caracas televisão)

abderitano
Significa nascido, residente em Abderas ou relacionado a Abderas. É uma gentileza em desuso, uma vez que o nome
atual da cidade espanhola na província de Almería, é chamado adra e seu gentilicio é Adreño .

abderítidos
Significa que pertence à família Abderitidae. Que eles PRODEC, eles olham ou são de Abdera. É o nome de uma
família de marsupiais extintos que viviam no Mioceno. Pareciam os gambás actuais.

abdest
Abdest é a primeira ablução de muçulmanos turcos. Consiste em ter a intenção, de ter abluções para o bem de Allah.
Antecede todas as outras abluções que são ações de pureza e limpeza.

abdicar
É uma acusação que adquiriu os direitos para renunciar. Renuncie a um trono, coroa ou uma investidura. Renunciar,
renunciar, renunciar, desistir.

abdicaremos
É uma inflexão de abdicate. Significa desistir.

abdicó
É uma ponta dos pés de abdicar. Significa renunciar a uma posição, demitir-se.

abdías
É um nome de origem bíblica masculino. Em Hebraico significa "Servidor de Javé" ou "Adorador de Javé". O nome de
um profeta (Profeta menor quarto) e um livro na Bíblia.

abdolónimo
Abdolom ou Abdolomino era o nome de um dos reis da cidade fenícia de tiro. O nome de um dos reis fenícia no tempo
de Alexandre, o grande.

abdominoscópico
É uma pequena forma utilizada e o endoscópio algo errado: é um dispositivo que serve para efectuar exames internos
no abdome, exceto que o endoscópio como tal, tem uma gama mais ampla de ação do abdômen. Aparelhos para
realização de abdominoscopias. Aparelhos para examinar internamente o peritônio.

abdón
Abdon é um nome do sexo masculino de origem hebraica e significa servo ou servidor do senhor.

abducciones
Ação ou efeito de abduccir. Significa ser arrastado, atraiu, nascido. Refere-se às pessoas que são raptadas por
alienígenas. Quer dizer que mudamos, arrastado, transportadas. Ele é válido para um osso ou um membro do corpo.
Deslocamento ou redução de um osso.

abduces
É uma inflexão de abducir. Significa sequestrando alienígenas de pessoas. Um ser humano ser teleportado para uma
nave alienígena. Causa profunda atração ou admiração em alguém.

abductor
Raptor é cada um dos músculos que compõem o grupo de músculos abdutores. Eles são o glúteo músculos, o
músculo glúteo médio, glúteo, pirâmide (ou pirinoide), sartório e tensor fáscia lata. Eles são os músculos que ajudam a
separar as pernas, ajudar a manter-na posição vertical em execução e para estabilizar a pelve para andar ou ficar em
uma perna.

abduzcan
É uma inflexão de abducir. Significa sequestro ou conduzir a força (geralmente refere-se aos estrangeiros carregando
os humanos às naves, contra a sua vontade, para estudá-los). Gera admiração ou atração em outro. Remover, mover.
Em anatomia, é separar, se movem, especialmente para separar ou mover um osso do eixo do corpo (por exemplo,
osso do ombro). O oposto é argumentar que é perto, mais perto, emprestar.

abebado
Comportamento infantil, infantil. Que se comporta ou fala como um bebê.

abecé
Pode significar compêndio, enciclopédia, resumo. Um conjunto de conhecimentos encomendados em um determinado
tópico ou para um grupo de leitores selecionado.

abedul gris
É um nome comum da árvore da família Betulaceae, que tem como seu nome científico Betula populifolia. É nativa da
América do Norte.

abedulino
Extraído de bétula ou vidoeiro, que é uma conífera de meios relacionados com árvore.

abeja
Na Colômbia é usada como um sinônimo para o trabalhador, criterioso, mas também significa inteligente, esperto.
Além disso, para os países é trapaceiro, vigarista. É o nome comum para um inseto hemíptero que vive em colmeias e
produzem mel. Seu nome científico é Apis mellifera e pertence à família Apidae.

abejarón
Acho que essa pergunta é por abejarrón. É um inseto hymenopterans maior do que a abelha e com o corpo coberto de

pelos ou cabelos. Drone ou abelhas-macho. Também chamado de drones ou zangões. Eles têm um ferrão em forma
de serra e sua mordida é muito doloroso e perigoso. Eles pertencem à família Apidae.

abejaruco
É um dos nomes comuns de um pássaro. Seu nome científico é Merops apiaster e pertence à família Meropidae.
Também é chamada de abelha.

abejarucos
É o plural de Abelharuco. É uma ave de plumagem colorida. O nome científico é Merops apiaster e é da família
Meropidae.

abejera
Significa em relação à abelha. Também pode significar favo de mel, colmeia. Alimenta-se de abelhas.

abejeras
É o plural de abejera. É outra maneira de chamar uma fralda ou colmeia. A respeito de abelhas, apiferas. Quem tem
ou consumir as abelhas. Também pode ser tomado como sinônimo de trabalhador, atencioso, dedicado. Abejeras é o
nome de um ginásio em Pamplona, província de Navarra, em Espanha.

abejones
É o plural de zangão. Na Colômbia para os zangões também dizemos-lhes os zangões. Eles são maiores que as
abelhas insetos polinizadores. Drones ou machos das abelhas. É um inseto de vespa que produz um zumbido alto e
tem uma picada bastante perigosa de forma de madeira serrada. Aumentativo de abelhas. Brinquedo que soprando
produz um som semelhante de um zangão ou Bumblebee.

abejorral
Site com abundante Bombus ou zangões. É o nome de um município no departamento de Antioquia, na Colômbia. O
nome é porque foi na área do rio Las Yeguas abundância de abelhas. Ele é conhecido como "A terra dos senhores de
cem", como haviam nascidas pessoas ilustres.

abejorrear
Na região do país da Colômbia está falando no ouvido de uma mulher tentando conquistá-la. Flerte, galante, woo. Arte
de flertar e galanteio.

abejorreo
Ruído causado por abelhas ou abelhas ao voar. Hum, eu não sei o que fazer. Na Colômbia coloquialmente significa
flertar, falar no ouvido de uma mulher tentando conquistá-la. Namoro.

abejorro
Na Colômbia é o nome comum de um inseto de hímenopter que se assemelha a uma abelha, mas muito maior em
tamanho. Também chamamos de abelha ou vila. A picada dele é extremamente dolorosa.

abejorros
Abelha plural. É um inseto de hímenopter semelhante à abelha, mas maior. Na Colômbia também os chamamos de
vilas ou abelhas. Eles têm um soco serrilhado e causam picadas muito dolorosas. Coloquialmente muito trapaceiro ou

asstutas pessoas.

abejuela
É um diminutivo e desdenhoso da abelha. É o nome de uma cidade espanhola, na província de Teruel, em Aragão.

abel
É um macho de origem Assíria e que significa primeiro filho. Filho de Adão e Eva.

abelia
É o nome de um género de cerca de 70 espécies de plantas, geralmente arbustivas e principalmente utilizadas como
ornamentais em jardins. Muitos são nativos a China e seu nome comum é "nuo mi shu tiao", são conhecidos como
abelias. Seu nome científico é Abelia chinensis e pertencem à família das Caprifoliaceae. O nome é porque foi
dedicado para o botânico Clark Abel, estudioso da maioria na China.

abelio
Abelio também recebeu os nomes de Almeida, Abellio ou Abelion. Considerou-se o Deus das macieiras no sudoeste
francês (Gália). Muitos sentiram que era uma manifestação do Deus Apolo, Roman.

abelion
O Deus do sol dos gauls antigos. Também recebeu os nomes de Abelio, Abelion, Abellio, Abellion ou Abello.

abelión
Também se chamava Abelan. Era uma divindade dos gauleses, representada pelo deus sol. Deus, o sol dos gauleses.

abella
Na Colômbia é um sobrenome, comum no departamento de Casanare. É de origem espanhola. Também escrito
Avella. Abella é o nome de uma cidade espanhola da província de Huesca (município de Laspaúles). O nome de um
doutor em medicina da idade média, também conhecido como Abella de Salerno ou Abella de Castellomata.

abello
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola e especificamente asturiana. Sobrenome de um actro colombiano,
chamado Jorge Enrique Abello.

abelmoscos
É um género de plantas herbáceas na nova classificação botânica e tecnicamente conhecido como Abelmoschus.
Antes era classificada como gênero Hibiscus, que pertencia a Hibiscus ou bamia e são da família Malvaceae. Também
dizem eles que quiabo, quiabo, quiabo, candia, bamia. Eles são muito úteis em investigações cromatográfica
nitrogenados derivados. Semelhante às fibras de juta pode ser extraída e tem sementes comestíveis.

abemolas
É uma inflexão de abemolar. Significa voz escalada ou emagrecimento. Fazer upload de um toque ou uma nota
musical.

abemolo
Na música, é para baixar um uma semitom nota. Declinação de abemolar, que significa abaixar o tom de um
apartamento, coloca apartamentos. Ouvir a voz mais suave e é. Voz suave. De maneira figurativa é ser destemido,
sendo lançada, sentir o valor.

abenaguises
Nome de um povo indígena canadense da família Iroquois. Eles viviam na bacia do rio Kennebec.

abenda
É uma palavra de língua basca que significa raça humana. É formado com aba que significa pai e Enda que significa
família.

aberides
É um nome masculino de origem grega. Ele era filho de Coelus e Vesta. Considera-se ser uma das representações de
Saturno (o Deus romano).

aberra
É uma inflexão de aberrar. Significa estar errado, incorrer em erro, ir vagando perdido, desviar-se, afaste-se do
caminho certo, parar de fazer o normal ou adequada.

aberrativo
Isso significa aberrante, que gera uma aberração. Perversão, desvio.

abertura
Separação entre duas partes de um todo. Abertura significa buraco oco, rachadura, fenda, fissura, slot de buraco. Não
deve ser confundido com a abertura de (p) que significa início, começo, abertura.

aberturas
Separação das duas partes ou seções de alguma coisa que permitem ver o interior. Rachadura, fenda, abertura,
buraco, lacuna, fissura, Ribeiro, slot, slot, amplitude. Diâmetro que pode ser usada em uma lente. Espaço que permite
a passagem de ar.

abeso
Na Arquitetura era uma maneira importante de chamar cal vivo. Óxido de cálcio, cal.

abesta
Avesta é mais indicado, com v. É o nome de uma coleção de livros sagrados da Pérsia antiga. Nome de uma antiga
língua indo-européia, que foi falada em sumeria. O avestic. Nome de uma cidade sueca na província de Dalarna.

abetato
Abetato meios causados ou produzidos pela firs. Que removê-lo da firs (resinas). Acho que eles estão pedindo é para
abietato. Então é um sal formado pela combinação do ácido abietic com uma base (também conhecido como ácido
abietinico ou silvico). Este ácido é encontrado em resinas de pinheiros.

abetinotes
É plural Olmo de abetinote. Isso significa que se trata do abies (abeto). É uma resina líquida e transparente que flui da
casca de abeto, ou abetos da Guatemala.

abeto blanco
É o mesmo abeto de prata ou abeto comum. Espécies de abeto amplamente utilizadas para decorações de Natal. Seu
nome científico é Abies alba e pertence à família Pinaceae.

abeto del colorado
É o nome comum de uma árvore nativa da América do Norte. Pertence à família Pinaceae e seu nome científico Abies
concolor.

abeto plateado
É a mesmo abeto branco ou abeto. Espécie de abeto usado para decorações de Natal. Seu nome científico Abies alba
e pertence à família Pinaceae.

abetos
Por que também são chamados por muitos pinheiros é o nome de uma classe de árvores da família Pinaceae. São
plantas coníferas com agulha-como as folhas ou aciculadas ( sob a forma de agulhas, ) e com frutos em forma de
abacaxi. Seus troncos são retos e fortes. Suas folhas cair para o chão e 40 acidulan lo; tornam ácido ) Eles levam
muito para se decompor e fazer não suporte a regeneração natural. Eles são susceptíveis de facilitar os incêndios. É
alta montanha e clima frio. A espécie mais conhecida é a Abies alba ( Abeto branco ) também chamada de árvore do
nascimento. Eles produzem resinas.

abetunábamos
É uma inflexão de abetunar. É melhor usar o glacê. Está espalhado betume para sapatos de couro. Na Colômbia,
mais use o glacê termo polonês e graxa em outros países.

abey
Na América Central e no Caribe, Colômbia e Venezuela, é o nome de várias árvores. O mais comum é um da família
Bignoniaceae, que também conhecemos como jacarandá. Seu nome científico é Jacaranda caerulea. Há outra, na
mesma região, que também é conhecida como tzalam, da família Fabaceae, sendo seu nome científico Lysiloma
latisiliquum. Também chamado de abey a Poeppigia procera e o descoloração pithecellobium, ambas espécies
forrageiras da família Fabaceae. Como se isso não bastasse, há também outras árvores chamadas abey : abey branco
, que são dos gêneros Albizia e Abarema, ambos da família Fabaceae; o abey macho, cujo nome científico é
Tetragastris balsamifera da família Burseraceae e a fêmea abey ou moruro, cujo nome científico é Peltophorum
adnatum, nativo de Cuba ou o dubium Peltophorum, da República Dominicana. Também é conhecido como palheta.
Todos os acima são da família Fabaceae.

abey hembra
É um dos nomes comuns dados em Cuba a uma árvore da família Fabaceae. Também é conhecida como moruro,
ibirapitá ou artigas. Seu nome científico é Peltophorum dubium.

abeyes
É a maneira genérica de chamar árvores ou plantas forragear. Eles geralmente pertencem à família Fabaceae.

abé
Abe ou Abe é um sobrenome japonês. É também uma maneira de abreviar o nome de Abraão. Na África é o nome de
um rio na costa do Marfim. Em Portugal, lá é também um rio chamado ave ou aves de capoeira (mas é com v) e há
um time de futebol com esse nome.

abélica
Relacionados com o Abel (nome ou sobrenome: com Abel, nome Alexandre_Xavier com Abel, botânico inglês, ou o
sobrenome de Abelia género ou ADAM). O Abelia, género botânico da família Carpofoliaceae jardim-relacionados.

abia
ABIA é o acrônimo ou abreviatura de Austin-Bergstrom International Airport (a partir de Austin-Bergstrom International
Airport). É o aeroporto de Austin, Texas, nos Estados Unidos. Abia é também o nome de duas localidades
espanholas: Abia de la Obispalía na província de Cuenca e Abia de las Torres na província de Palencia. Abia na
Grécia é uma cidade na unidade periférica da Messênia. É o nome de uma comunidade na cidade de Maseru, Lesoto.
Abia é também o nome de um dos Estados da Nigéria. Abia também é um gênero de moscas (Dipteridae) dos
castanheiros. Abia é um do cpmunes nomes dado a Vaccinium corymbosum ou Vaccinium myrtillus, pertencente à
família Ericaceae e que popularmente disse mirtilos (frutos de bagas comestíveis).

abias
É um nome do sexo masculino de origem hebraica e bíblica. Significa Deus é meu senhor, Deus é meu pai ou meu pai
é Deus. Abi, Abiyam variantes. O nome do quarto rei da casa de David.

abichira
Nome de um povo indígena equatoriano, instalado às margens do rio Napo. Província de Orellana, na região
amazônica equatoriana. O termo Abishira também é usado.

abichiras
Plural por Abichira . É o nome de um povo indígena equatoriano, instalado às margens do rio Napo. Província de
Orellana, na região amazônica.

abida
Abida é o nome de um cantor famoso de Paquistão: Abida Parveen. É o nome de um género de pequenos.
Respiração pulmonar e da família Chondrinidae. Eles são encontrados apenas na costa Cantabricas ( Espanha ).

abidán
É um nome de homem em Hebraico que significa "o pai é juiz" (em Hebraico Avidhan). O nome de um representante, o
príncipe da tribo de Benjamim pelo censo realizado no deserto do Sinai por Moisés. .

abierta
É uma inflexão de abrir. Significa metade, descobrir, desvendar, quebrar, rasgar, rachar, implantar, estender. Também
pode ser uma palavra adjetiva que significa que permite a passagem, sem obstáculos, para todos ou sem limites. É um
sinônimo de ampla, livre, clara, expedito, desembarazada, honesto, leal, sincero, público, coletivo, para todos.

abierta, to
Significa livre, claro (a ), rápido. Também pode significar sincero (a), franco (a), leal ou público, geral, para todos.

abigarrados
Isso significa multicoloridas. Muitas cores, que às vezes não são combinadas. Sobrecarregado, agudo, estridente,
heterogêneos, confuso.

abigarrar
Isso significa olhar sobrecarregado, agudo, estridente, colorido, exagerado. Destaque, repintar, redyeing, porco.

abigarro
É uma inflexão de abigarrar. Significa sobrecarga, recheio, saturar, exagerar, se tornar estridente, agudo ou
heterogêneos trás algo, pare de confundir.

abigeato
Na Colômbia é o crime de roubar gado. Crime que comete um abigeo ou cachilapero.

abigeos
ladrões de gado é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Ladrões", sendo o seu significado:<br>O termo
também é usado como ladrões de gado. Pessoas que estão envolvidas no roubo de gado. Um crime que envolve
roubar gado para abate-lo e vender a carne de forma clandestina. Na Colômbia, também dizemos Cachilaperos.

abijeato
Colômbia é o nome de um crime descrito como roubo de gado. Crime cometido pelo bijeo.

abijiras
Plural de abijira . é outra maneira de chamar os Abichiras, que são índios amazônicos equatorianos. É outro nome
dado aos indígenas equatorianos, chamado abichira, localizado às margens do rio Napo, província de Orellana, na
região amazônica.

abila
Abila é o sobrenome de um jogador de futebol argentino que atualmente joga pelo Boca Juniors da Argentina. Ramón
Darío Ábila é chamado e é apelidado de Wanchope. Para os espanhóis é o nome de antigui de Ceuta e o nome de
uma montanha no norte de África.

abilene
Abilene é uma declaração que define uma decisão de grupo insatisfatória ou não totalmente convencida. É o nome de
um dos distritos romanos na tetrarquia do Anti-Líbano. Abilene é o nome de várias cidades na América do Norte:
Alberta (Canadá) e nos Estados de Kansas, Geórgia e Texas. Universidade cristã do estado do Texas em Abilene, no
Condado de Taylor.

abimael
Abimael incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Abimael ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Abimael ( nome próprio ). É um nome de homem de origem bíblica e hebraica. Significa que meu pai é
Deus.

abioticos
No campo da biologia e ecologia, meios abióticos que não está biótico, ou seja, que nenhuma parte ou é um produto

dos seres vivos, como os fatores inertes: alterações climáticas, geológicas ou geográficas, presentes no ambiente e
que afetam os ecossistemas. Solo, ar, água, clima, luz, etc.

abiotrofia
Quer dizer notória e prematura perda de vitalidade. Atrofia, deterioração.

abira
Na Bolívia, Abira e Avira são sobrenomes de origem mojeño. É também o nome de um indígena equatoriano da região
amazônica e da Bacia Amazônica Superior no Brasil.

abisail
É um nome de homem de origem bíblica e hebraica. Significa amado por todos. Nome do sobrinho do rei David, que,
juntamente com seu irmão Joabe, atacou Abner e os amonitas. David o amaldiçoei.

abiselo
É um ponto de viragem. Significa remover a moldura. É cortar ou remover as bordas de uma chapa metálica.
Transforme Roma em um deck ou retire a borda.

abisma
É uma inflexão de perder. Significa, impressionar, surpreender, surpresa, mexam-se, pasmar, Marvel.

abismabas
É uma inflexão de perder. Para não dizer pânico, surpresa, reintegrá-licença, susto, choque, impacto.

abismo
Você quer dizer oco, precipício, ravina, Cliff, abismo, profundidade, poço.

abisobéntico
Significa que ele vive no fundo ou no fundo da área abissal. Ele vive no fundo do mar puro.

abisopelágico
Significa que ele vive no topo da área abissal (a área mais profunda do mar).

abispado
O termo correto é inteligente (com v). Na Colômbia significa pronto, ágil, animada, inteligente, astuto, perspicaz, astuto.

abita
É o nome de um Deus menor na santeria e a mitologia dos Yoruba (mistura de crenças católicas e Africano). É o poder
do malicioso e é usado para fazer o mal. É também chamado de Esu e é considerado para ser o Mensageiro das mães
ancestrais (culto Oshoronga)

abitur
É o diploma recebido por estudantes que completam com sucesso o Ensino Médio na Alemanha, Estônia e Lituânia.

Significa literalmente "quem sai" ou "quem vai sair" (refere-se ao aluno que irá para a universidade ou para o ensino
superior. Geralmente é obtido entre doze ou treze anos de estudo. Nome do vestibular da Universidade na Alemanha.

abjasia
Significa "País dos Mortais". É o nome de um território localizado no sudoeste do Cáucaso e que se autodenomina
independente, com Sukhumi como a capital. É reconhecido como um país por apenas cinco nações (Rússia, Síria,
Venezuela, Nicarágua e Neuru). É considerada uma República Autônoma pela Geórgia (à qual pertence) e, portanto, é
reconhecida pelo resto da Comunidade Internacional.

abjecta
É uma expressão latina que significa sem valor, degradada, desprezada, desvalorizada. Ele é o complemento do
Astictopterus abjecta, uma borboleta da família Hesperiidae aquele Sorge Côte do Marfim e países vizinhos.

abjurar
Significa renunciar a retrair sua crença, negar, deixar, demitir-se, Apostatize.

ablabes
É um género de pequenas cobras cobras, mais conhecido como cobras ou serpentes colar. Seu nome científico é
Ablabes punctatus ou Diadophis punctatus docilis e pertencem à família Colubridae. Eles são noturnos, eles comem
insetos, lesmas e pequenos lagartos. Eles geralmente têm barriga amarela ou laranja e cinza ou marrom volta. Não
muito conhecido na América do Norte.

ablanda
É uma inflexão para amolecimento. Significa fazer algo macio, tornar-se mais macio, amaciar, moderar, enternecer,
agitar.

ablano
É outra maneira de chamar a árvore de avelã, a árvore comum de avelã na Espanha. Também é chamado de auran,
cuculo, gambote, gárgula, carrilete, cavalo. Seu nome científico é Corylus avelã e pertence à família Betulaceae.

ableafro
O termo correto é Ablefaro ou Ablepharon, a medicina é uma síndrome que se caracteriza pela paciente falta das
pálpebras nos olhos. É uma doença hereditária muito rara e pode ser acompanhada por macrostomia (boca grande) ou
ausência de sobrancelhas e cílios, estrabismo ou outras anormalidades.

ablecto
Soldado marchando ao lado do Cônsul no antigo exército romano. Foi considerado uma honra e foi escolhido entre
todos. Guarda do Cônsul ou Edesul.

ablepharus
Significa sem pálpebras, que carece de pálpebras. É o nome de um género de lagartos da família Scincidae.

ablución
Significa lavar, tomar banho, limpar. Ação e efeito da lavagem com água para purificar a si mesmo. O termo também é
utilizável na medicina com o mesmo conceito. Na Religião, cerimônia de limpeza da cópia e patenas após um rito

sagrado.

ablusiones
ablusiones é escrito incorretamente e deve ser escrito como "abluções ( c )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é abluções ( c ) Existem cerimônias ou rituais de purificação e limpeza. Lava, limpa.

ablutofobia
Medo de lavar ou tomar banho. Geralmente é devido a más experiências na infância.

abobad
É uma inflexão de amarração. Significa embobar, atordoamento.

abocarse
Isso significa que sendo apontado. Ele também colocou todo o entusiasmo ou energia para realizar um trabalho ou
projeto. Fazer algo difícil, decisão. Envolver-se. objetivo.

abochorna
É uma inflexão de abochornar. Significa causar constrangimento, atordoado, corar, ridicularizar, envergonhar,
humilhar, ofender.

abochornar
Significa causar embaraço, para passar uma frase ou desconforto. Que vergonha ou ridicularizar alguém. É sinônimo
de blush, angústia, envergonhar, humilhar, ridicularizar, ofender.

abochornar o abochornarse
Significa causar embaraço, corar, vergonha ou dor. Quer dizer corar, luto é, corar, envergonhado.

abodego
É uma inflexão de abodegar. Significa transformar um espaço num armazém ou lugar. Armazenado em um armazém.
Embodegar.

abofetea
É uma inflexão tapa. Significa bater com as palmas das mãos na cara de outra pessoa. Tapa.

abofeteo
É uma inflexão do tapa. Significa atacar slaps, furtos. Dar as algemas. Outro bateu no rosto com a palma da mão.
Um tapa, manotear, guantear, sopapear, moquetear.

abofeteó
É uma inflexão do tapa. Significa batendo os punhos ou mãos perante o outro. Bata, bata, trompear, tapa.

aboga
É uma inflexão do defensor. Significa defender, interceder, mediar e apoiar.

abogado defensor
Advogado ou profissional da lei, responsável pela defesa do acusado. Contrapartida do advogado acusador ou o
Ministério público. Apresentador de uma defesa. Enquanto não é uma confissão de culpa, o caso ir a julgamento.
Nesse caso, um advogado deve apresentar a versão do acusado sobre o que aconteceu antes do Tribunal e o júri.
Dependendo o que acontece em seguida, o acusado pode ser absolvido ou condenado. Em geral, isso pode ser pago
pelo réu ou sua família. Não ter recursos para fazer isso, o estado coloca um advogado de defesa ex officio é suportado
pelo Estado.

abogué
É uma cota de advocacia. Significa interceder, defender, favorecer.

aboisso
É o nome de uma cidade da costa do Marfim, situada nas margens do Rio Comoé.

abojeos
abojeos é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Abijar" sendo o seu significado:<br>Acho que fingiu para
pedir abijar ou Abijeos. Em caso afirmativo, abijar vocês são as pessoas que se dedicam a roubar gado para
sacrificá-lo. Na Colômbia, bem como abijeos, são chamados robaganados ou cachilaperos.

abolengo
Isso significa que uma pessoa, de ascendência nobre. Linhagem, linhagem, classe, casta, raça, nobreza, prosapia.

abolengos
Significa linhagem, linhagem, nobreza, linhagem, abolorio, prosapia casta.

abolicionismo
Quer dizer a doutrina que visa incutir a abolição de algo, especialmente uma regra ou um costume estabelecido,
causando danos a uma parte da população. Abolicionismo, a política de eliminação da escravidão e, depois, para a
segregação racial foi chamado na América. Atualmente o abolicionismo é a tendência de eliminar muito desatualizadas
leis ou regras.

abolió
É uma inflexão de abolish. Meio vazio, revogação, invalida, revogar, proibir, vetar, nega.

abolirla
É uma inflexão de abolish. Significa anular, cancelar, anular, revogar, invalida, revogar, proibir, veto.

abolía
É uma inflexão de abolish. Em essência é para encerrar a validade de uma lei, um decreto ou um mandato. Significa
sem efeito, revogar, invalidar, revogar, proibir, veto.

abolladura
Significa afundar ou dano causado por um golpe ou excesso de pressão em algo de metal ou de um material que dá.
Afundado, depressão.

abolladuras
Dent plural . Significa afundamento ou dano causado por choque ou excesso de pressão em algo metálico ou um
material que cede. Afundado, depressões, naufrágios.

abollan
É uma inflexão de Dent. Significa a afundar-se causar um colapso ou depressão, adicionar, esmagar, deformar-se.

abolongos
Significa ascendência ou herança recebida dos antepassados. Ascendência. O que é recebido dos antepassados.
Entregues, em cubos, recebidos.

abolorio
Significa ancestralidade de uma pessoa, origem nobre. Alcurnia, linhagem, classe, casta, linha, nobreza, prosapia.
Herança de antepassados, linhagem, casta. avós ou antepassados.

abomaso
É o quarto compartimento do estômago dos ruminantes. Também chamado de coagulação. Em ocorre a renina que
industrialmente é conhecida como coalho.

abomaso
É o quarto compartimento do estômago dos ruminantes. Também chamado de coagulação. Em ocorre a renina que
industrialmente é conhecida como coalho.

abombar
Na Colômbia significa forma de inflação, bomba ou globo. Também tomado como sinônimo de atordoamento, perturbe.
Curvo forma, fazer com que perca a linha, curva, torcendo. No óleo a indústria é a curvatura que está adquirindo um
tanque que tem combustível com alto teor de gases inflamáveis e não tem alívio suficiente.

abombé
Significa dar lugar a bomba e dar-lhe curvatura, inflar. Na Colômbia, significa distorce uma esfera, tornando-a plana,
esmagado. .

abomey
É o nome de uma cidade de Ben´n. Chama-se "A cidade da terra vermelha". É importante centro comercial e foi
declarado Património da humanidade.

abominable
É uma abominação. Causando grande medo ou terror. Significa detestável, odioso, detestável, nojento.

abonaba
É uma inflexão da remuneração. Isso significa que trazem nutrientes ao solo artificialmente. Significa também para
pagar parte da dívida. Adubação, enriquecendo, paga.

abonan

É uma inflexão da remuneração. Isso significa que adicionando o fertilizante para o solo, a nutrir, para fertilizar.
Também significa fazer uma contribuição ou uma taxa em uma dívida.

abonaré
É uma inflexão da remuneração. Embora seja verdade que significa saldar uma dívida, pagar uma taxa de pagamento
ou parte de pagamento de um crédito, também significa alimentar, nutrir, adubação, aplicação de fertilizantes.

abonaríamos
É uma inflexão da remuneração. Pode significar alimentar ou adubar as plantas contribuem também dinheiro para uma
dívida como parte de pagamento.

aboral
É um termo usado em Biologia, especialmente em Zoologia e Veterinária. Significa em frente à boca. Longe da boca,
distante da boca.

abordaba
É uma inflexão do endereço. Significa subir a bordo, embarcar, subir e sentar-se em um navio (barco ou avião).
Significa, também, agressão, doca, colidem, crash, um encontro, executar uma abordagem. Vai para encontrar alguém
para conversar com você sobre algo específico.

abordajes
É a ação ou efeito de get em um navio, qualquer navio ( mar ) ou um avião ar ( ). Site de transferências. Assalto de
piratas.

abordará
É uma inflexão do endereço. Significa subir a bordo, é embardar, entrando em um navio, fazer upload ou inserir um
veículo. É também engajar em conversa conversa começar um diálogo, interrogar, perguntar, exigem.

abordábamos
É uma inflexão do endereço. Isso significa obter ou insira um navio (barco ou avião). Também significa entrar, entrar
em contato com, falar sobre, encontrar, correndo (incluindo RAID). Encontre alguém para conversar ou para
interrogá-la.

abordo
É uma inflexão do endereço. Significa subir qualquer tipo de navio para navegar nele.

aborrajado
Valluna prato típico. Na Colômbia e especialmente no Valle del Cauca é um tratamento caseiro. É em essência uma
banana muito madura de assado, ao qual são adicionados a uma faixa de doce ou snack de goiaba e outra faixa de
queijo. Valluno autêntico prato é revestido em farinha, ovo, sal e açúcar, mas tornou-se popular em tudo é um país
sem esta cobertura.

aborrecer
Significa abominar, detestar, odiar, execrar, desprezo, sentir repulsa. Em muitos casos sinônimos de abandono,
verificar cone também é usado.

aborreceréis
É uma inflexão de ódio. Significa que odeio, detesto, tenho animosidade.

aborrecería
É uma inflexão de ódio. Você quer dizer ódio, odeio, detesto, desprezo, execrar.

aborrecéis
É uma inflexão de ódio. Significa que odeio, detesto, malquerer, tem aversão.

abortar
É para cancelar, interromper, um processo em particular. Impedir que um processo para uma conclusão bem sucedida.
Falhar, perder, frustrar, falhar, cancelar, interromper.

abortaron
É um ponto de viragem para fazer um aborto. Significa parar algo que está em curso, ou ela se desenrola. É
equivalente a falhar, perder, malparir, frustrar, fail, corte, parada.

abotamiento
abotamiento é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Exaustão", sendo o seu significado:<br>Acho que a
questão é a exaustão. Significa gastar tudo. Pôr fim a todas as reservas. Cansaço extremo. Esgotado. Estoque.

abotinado
Quero dizer, tem a forma de bota, bota ou sapato.

abotonar
Significa fechar, apertar, use os botões para vestir. Ajustar, vara, PIN, vestir-se.

abou-jaria
É o anjo responsável pela recepção de almas maometanos quando eles morrem e levá-los a acusação por Alá. Ele
recebe outros nomes como Azrael e Mordad. Também nos dizem o anjo da morte.

aboveden
Aboveden é uma inflexão de abovedar. Significa embovedar, entrar dentro de um cofre, enclausurado, criptografar,
ribeirinhos. Forma abobadada para um edifício.

aboyan
Significa que flutuam na água. É uma inflexão de 80º c. Isso significa colocar boias para marcar ou flutuou um pouco
deprimido. 80º c também está mantendo algo à tona. 80º c é também fonte de bois para lavrar.

aboyante
O termo correto é flutuante. Significa que ele se destaca, que a frota, que não têm afugias, solvente, ricos ricos,
aumentando.

aboyaría
É uma inflexão de 80º c. Significa apontar, localizar ou marcar algo na água usando boias ou elementos encaixados
que flutuam.

abozalaremos
É uma inflexão do focinho. Significa colocar o focinho um animal, então não pode comer ou morder, especialmente um
cavalo ou um cão. Dogal, badal, raspador.

abozalo
É uma inflexão do focinho. Significa cobrir o focinho de um animal com uma focinheira para que ele não pode morder.

abrasaron
É uma inflexão de abrasar. Meios sujeitos a ação de carvões para ser afetado pelo calor excessivo. Assar, queimar,
queimar, incinerar, fogo posto, scorch, Scorch.

abrase
É uma inflexão escaldante. Significa sujeitando à ação dos brasas. Cozimento grelhado, roasting. Grelhe a carne nas
brasas ou numa grelha. Quanto ao que Alfonso contribuiu, o termo usado na Colômbia é aberto (com til) e significa
afastar-se, afastar-se daqui, sair, sair, ir embora.

abrasiones
Na Colômbia, nós usamos este termo para denotar laceracionbes, arranhões, feridas superficiais e escoriações da
pele. Úlceras. Erosão causada pelo mar nas costas.

abraso
Significa assar, colocar algo sobre brasas. Calor, sear ou assado na brasa.

abraxas
Embora seu real significado é desconhecido, é uma palavra que os gnósticos gravados nas pedras que eram usadas
como um talismã. Versões históricas dizem que possivelmente era uma divindade de bem e mal nos gregos antigos ou
que ele era um Deus do antigo Egito.

abrazaderas
Implementar de forma de anel usado para vincular ou segurar as coisas. Pode ser de plástico ou metal. Há também
um tubo grampos. Flange. Grampos é o plural de braçadeira. Hábito de abraçar. Braçadeira ou Clematis é o nome de
nome científico Clematis vitalba de uma planta da família Ranunculaceae.

abrazadores
Abraço plural. Significa que ele dá abraços. Queimar, com s, significa queimar, queimar, produzir muito calor.

abrazaré
É uma inflexão do abraço. Isso significa que o cercam com braços. BIND, agitar. É também bem-vindo, levar, adquirir,
aceitar.

abrazaréis
É uma inflexão do abraço. Significa redondo ou cobrir com braços. Link, fortalecer, cercar, squeeze, cercando.

abrazaron
É uma inflexão do abraço. Significa cercar, link, fortalecer, cercar, pressione, squeeze, levar, adquirir, aceitar. Cruze
os braços como um sinal de alegria.

abrazas
É uma inflexão do abraço. Significa cercar com braços, dar abraços. Correias, link, bordadura, abrigo, vestuário,
apertar, pressionar, bem-vindo, adotando.

abren o habren
O termo correto é aberto. É uma inflexão de abrir. Então descobrir, descubra, começar, quebrar, rasgar, dividindo,
estendendo-se, dobrando, cortando.

abreojo
Abreojo, abreojos ou Velcro, é são alguns dos nomes de várias plantas, geralmente herbáceas. Entre eles estão o
Centaurea calcitrapa, que é da família Asteraceae. Eles também dizem cyanus, abriojo, cagatripa, calcitrapa, cardo ou
grão de bico de cura. O Ononis spinosa, que é pertencente à família Fabaceae e é também chamado de Shin, gatilhos,
gatuna, Colt, balomaga também é abreojo. Outra é o Tribulus terrestris, que também é chamado de abriojo, aburejo,
ambrojo, mormaja, garra de gato quebra-mar. Outra é Trifolium angustifolium, que tem outros nomes como abriojo,
jisopo, jopito, farrerola. O último é pertencente à família Fabaceae.

abresurco
Os Drillers, furrower ou cinzel (portão), é um anexo com plantadores para abrir valas ou sulcos onde as sementes são
depositadas. Formão do tipo grade, você pode substituir uma bota tipo ou sable DicaNo.

abrevabas
É uma inflexão da rega. Significa beber, hidratar, dar de beber, tomar, bogar.

abrevamos
É uma inflexão da rega. Sirva para o gado. Leve rebanhos para bebedouro. Depois de hidratar, saciar a sua sede, dê
água, bebida.

abrevará
É uma inflexão da rega. Significa dar bebida para o gado, beber, hidratar.

abrevié
É uma inflexão do curta. Significa fazer mais curto do que o normal. Encurtado em tempo. Quer dizer diminuir,
reduzir, cortar, sintetizar, extrair, resumir, acelerar, apressar.

abridor
Gíria de beisebol é o Launcher (lançador) que se especializa em festas de início. Eles são geralmente muito jarros de
energia e recursos, que podem liberar até o sexto ou sétimo inning. Relevistas especializados lançadores perto partes
substituíram-os. Um abridor é fator chave e um elemento valioso em uma equipe de beisebol. Arremessador.

abrigase
É uma inflexão de refúgio ou abrigo. Em seguida, cubra com uma promessa de comprar o calor e se proteger do frio.
Proteger, proteger, cobrir, vestuário, envoltório, abrigo, abrigo.

abrigaste
É um ponto de viragem do abrigo. Significa roupas, abrigo, proteger, proteger o envoltório, arrebozar,.

abrigáis
É um ponto de viragem do abrigo. Significa roupas, abrigo, cobertura, proteger, proteger, enrole. Ele também é usado
para dizer que você tem uma esperança, um desejo. Compartilhar, salvar, espere.

abril
Quarto mês do ano, tem 30 dias. presumivelmente significa abertura, em casa, porque esse é o tempo de floração, no
início de primavera. Também é nome de mulher, de origem Latina e significa que recebe a luz do sol da primavera.

abriles
É sinônimo de anos idade, longevidade, vida, existência. Número de anos vivido por uma pessoa.

abrir el ojo
É uma expressão coloquial para indicar "ser vigilante", "Relógio", "tomar conta", "alerta". Relógio, relógio, relógio.
Significa, também, para analisar, estudar bem sua decisão.

abriremos
É uma inflexão de abrir. Então descobrir, reconfigurado, descobrir, começar, rasgar, quebrar, dividir, quebrar, estender,
implantar, inaugurar.

abrí
É uma inflexão de abrir. Significa descobrir, descobrir, dar o passo, reconfigurado, implantar, estender, dividir, quebrar,
rachar.

abro
É uma inflexão de abrir. Significa dar acesso ou passo. Revelar, descobrir, quebrar, rasgar, partir, estender, implantar.

abrochabas
É uma inflexão de abrochar. Significa fechar botão, ajustar, correias, pinos. Na Colômbia, de uma forma coloquial quer
dizer prejudicar, danificar, prejudicar, danificar.

abrochado
Na Colômbia significa protegida com um piscar de olhos. Um broche é um pouco de costura que consiste de duas
peças de metal que são acopladas juntos e substituir os botões. Significa segurança, amarrado, ainda, que não pode
ser movido, estático. Alguns também usá-lo para dizer parece um pincel, que é semelhante ao pincel de pelos ou
cerdas. Forma coloquial na Colômbia, abrochado fixado ao dizer que ele estava sem oportunidades para se defender
ou com nada (também dizer "no pote"). Deficientes.

abrocharse el cinturón
Na Colômbia, a expressão "apertar o cinto" significa economizar, incorrendo apenas nas despesas extremamente
necessárias. Entre em um período de austeridade. Sobriedade, abstinência, moderação.

abroché
É uma inflexão de abrochar. Significa apertar, unir uma blusa snaps. Na Colômbia, de forma coloquial, mal, mal feito,
não deixa escolha para alguém.

abrochó
É uma inflexão de abrochar. Média ajustada usando os pinos. Abotoar, Cadastre-se, fechar, ajustar, correias, pinos.
Na Colômbia também é usada de maneira coloquial para dizer mal, dano, dano, ruína, dano, dano.

abrogada
É um ponto de viragem da apelação. Significa abolir, revogar.

abrogas
É um ponto de viragem da apelação. Significa abolir, revogar. Isso é suspender os efeitos de uma regra ou lei, embora
sem validade.

abroncó
Qualquer tell virar bronco, selvagem. É uma inflexão de abroncar que significa repreende com rudeza, ralhar, send ou
fustigar com muita autoridade e severidade. Gritar, assobiar, assobiar, Boo.

abrotoñe
É uma inflexão de abrotoñar. Significa broto, broto novo, nascimento, manar, crescer, aparecer, greenup.

abrotos
Que não tem fim. Significa imortal, imperecível, eterno, perpétuo, perene, duradouro.

abrumante
É impressionante. Esmagadora é um adjetivo usado na Colômbia e tem o significado de opressivo, angustiante,
sufocante, atosigante, hastiante, estranho, chato, opressor.

abruzos
É o nome de uma região central montanhosa da Itália, costeira com o Mar Adriático. A cidade mais importante da
região é Pescara, nome de algumas montanhas dessa mesma região. É chamada de Região Verde da Europa, nela há
3 Parques Nacionais. Pode significar terra de javali sinuosa ou terreno inclinado.

absalom o absalón
É um nome masculino de origem hebraica e bíblica. Significa Pai e Senhor da Paz. Nome de um filho (o terceiro) do
rei Davi, de acordo com a Bíblia Sagrada. .

absalón
É um nome de homem de origem bíblica e hebraica, significa "senhor da paz e pai. O nome do terceiro filho do rei

David, Joabe morreu.

abscesos
Abscesso da plural. Os abcessos são acumulações de matéria ou pus devido a ação dos anticorpos na presença de
uma infecção. Eles podem ser externos, também chamado de pele ou interno. Quando são chamadas de úlceras
exsudação de pus. Na Colômbia, também se diz grãos ou chucharos.

abscopal
É uma palavra de raízes latinas que significa fora do objeto ou propósito. Fora do alvo ou alvo. É um termo usado na
medicina do câncer. É, na verdade, um efeito benéfico que ocorre em tratamentos de câncer com radioterapia, no
sentido de reduzir ou apagar tumores que não estão dentro da área irradiada, mas fora dele (tumores de outras áreas).

absenta
É o nome de uma bebida alcoólica com essência de wormwood. Licor wormwood. Aperitivo baseado em Wormwood.

absidiolo
Meios organizados nos lados da cabeça, abside e nave de uma igreja. Cúpulas, abóbadas e abside ou arco
secundário. Navios ou alternativa ou secundária a construção de uma capela. Navios ou estruturas secundárias de
uma igreja. Eles são geralmente um pouco menores que o principal e tendem a ser construído em número ímpar.

absorto
Significa lelo atordoado, atordoado, surpreso, chocado. Que ficou duro e em silêncio na surpresa.

abstemio
Isso significa que ele não consome bebidas alcoólicas. Sóbrio, morigerado, moderada, frugal, continente.

abstergía
É uma inflexão de absterger que significa limpar, limpe com um pano húmido. Ele também pode ser usado para indicar
que ele limpa ou limpa uma superfície lacerada ou uma ferida (em medicina e enfermagem). Limpar, desinfectar e
esterilizar. É uma palavra de origem Latina (abstergere: seco e molhado).

abstersiones
abstersiones é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Sprays", sendo o seu significado:<br>Acho que essa
é uma pergunta por pulverização. É a ação ou efeito de aspersão. Significa spray, spray, hisopear, pulverizador.
Disperse um líquido em forma de nuvem, fumaça ou gotículas.

abstraes
É uma inflexão de abstratas. É a atenção totalmente para o que se destina. Ignorando o que está acontecendo ao
redor, isolar-se, envolver-se em pensamento. Significa molusco, tornou-se absorto, é de pasmar, isolar-se, pensar,
meditar.

abstubo
É uma inflexão do refrão. Significa recusar.

absueltas
Significa que eles eram livres, que não merecem punição. Perdoado, lançado e livre.

abubilla
Poupa é um dos nomes comuns dados a um pássaro na Península Ibérica. Também são que você cone ce como
gurgute, cucute, Cúcuta, bubela, parputa, gallico, bubulilla e cuscute. É caracterizada por ter um tufo de penas na
cabeça. Seu nome científico é Upupa epops e pertence à família Upupidae.

abubillas
É o plural de poupa. É um dos nomes comuns de nome científico de um pássaro Upupa epops família Upupidae. Eles
também dizem cuscuta, cucuta, poipa cucute.

abuchear
Significa mostrar descontentamento ou protestar através de gritos, assoprando e gritando.

abucheará
Isso dará vaias em breve. Preparado para rejeitar alguém grita e assobios em público.

abuchearán
Isso significa que você irá receber em meio a gritos e silbatinas. Eles se recusam, eles vão chorar, ofendem.

abuchearían
É uma inflexão de abuchear. Isso significa falhar, desaprova, estigamtizar. Rejeição pública por agitação, ruído ou
silbatina.

abucheas
É uma inflexão de abuchear. Significa a falha através de gritos e silbatinas.

abucheo
Demonstração de descontentamento, de protesto ou de reprovação manifestada com a boca. Geralmente estas são
apitos, gritos, imprecações, barulhos ou sons de desaprovação, como buuuuuuuuh. Silbatina, pitazon, gritando e
assobiando. Olá, eu embrollo.

abucheos
Assobios, gritos de desaprovação.

abue
É uma forma apocopada de avó a dizer.

abuehuete
É também chamado de Ahuehuete, tambor de Encino, Sabino, cipreste de Montezuma, Tule, cipreste mexicano,
Ahuehue. É uma árvore conífera de aproximadamente 40 metros de altura, originário do México. Seu nome científico é
Taxodium Alyogyne é pertencente à família Cupressaceae.

abuela
Mãe da minha mãe ou a mãe do meu pai. Tecido com chinelos de lã para se proteger do frio. Nona, tita.

abuelo
Pai do meu pai ou o pai da minha mãe.

abuelos
Geralmente usado para determinar as pessoas idosas ou idosas. Os velhos. Os pais dos pais, a mãe ou o pai.

abuelta
abuelta é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vovó", sendo o seu significado:<br>O termo correto é avó. É
uma maneira de amar chamada de avó ou uma velhinha. Mulher de adulta idosa.

abuhardillado
Tendo a aparência de um sótão, sala ou quarto paredes e um telhado inclinado.

abuinche
Facão especial que usam o quineros. É um pouco menor do que o normal. Faca, Machetilla.

abujes
Abujes é o plural de abuje. É o mesmo ácaro que é conhecido como bicho de pé, chincha e abujo ( Trombicula
alfreddugesi ) É a família Trombiculidae. É o vetor transmissor de doenças e causar muita ardência ou coceira. É de
importância biomédica.

abujo
É outra maneira de chamar um pouco de cor, yaya ou mesmo. É um ácaro muito pequeno encontrado nos paddocks.
Produz uma coceira intensa e insuportável.

abukir
O termo correto é Abukir ou Abu Qir ( 41 próprio nome;. O nome de um beira-mar é epipcia mediterrânico, que fica a
23 km de Alexandria. Nome da ampla baía onde ele realizou-se uma batalha do Almirante Horacio Nelson.

abulabás
O termo correto é Abulabas. É um nome árabe masculino. Nome de um califa e o nome de um famoso sufi nascida
em Almeria. Abul Abbas também está escrito.

abulenses
Parente, nativo ou residente de Ávila na Espanha.

abuli
Abuli é o nome de um Conselho ou localidade de Oviedo, na província das Astúrias. É também um sobrenome de
origem espanhola (há também o sobrenome Abulí, com til). Abuli na língua Zulu, significa não.

abullonaban
Para dizer a eles acolchonaban eles acolchaban, eles estavam mais macios, espuma de enchimento. É uma inflexão
de abullonar, que significa deixar mais macia mais macio, deixe mais inflado, mais suave.

abullonar
Isso significa olhar suave, suave, espumante.

abullonó
É uma inflexão de abullonar. Na Colômbia, abullonar é para dar consistência macia mobiliário, enchê-lo de espuma.
Estofado.

abultaba
É uma inflexão de amontoamento. Significa ampliar, inchar, inflar, exagerar, exceder. Que assumem a forma de
massa.

abultaban
É uma inflexão de amontoamento. Na Colômbia, nós usamos o termo para denotar o aumento de tamanho ou
quantidade. Fazer em massa. Aumentar, inflar, alargando, inflar, expandir, exagerar, ponderar.

abultado
Significa fazer a granel, em forma de granel, alargada, compressor de ar, grande, volumoso.

abultamiento
Significa inchaço, inflamação, em massa, bola, nó, nudosidad.

abultamiento del estómago
Significa inchaço ou inflamação do estômago. Crescimento anormal do estômago, barriga ou barriga.

abultamientos
Significa promontório, solavancos, inchaços, que algo foi feito ou inflação. Elevações.

abultan
Quer dizer aumentar, inflar, ampliar, superestima.

abultarán
É uma inflexão de amontoamento. Significa inflação, tornar maior, aparecem maiores, aumentar o volume, superior.
Exagerar, ponderar, inflar, inchar, sopro, aumentar, aumentar, expandir.

abultó
É uma inflexão de amontoamento. Significa inflação, inflar, ampliar, exagerar, aumentar.

abuná
Abuna escrito incorretamente e deve ser escrito como "Abuna ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto é

Abuna. É o nome de uma província no norte da Bolívia ( departamento de Pando ). Nome de um rio na mesma área.

abundaba
Significa que você teve o suficiente, que eles se proliferaram, que havia muitos.

abundantes
Isso significa que eles enxame, eles se proliferam lá também.

abundar
Isso significa que ocorrem em grandes números, há muitos que estão cheios, encontrado em abundância, há um
excesso. Enxame, proliferam, curto, invadida, transbordando.

abundará
É uma inflexão de abundar. Significa que proliferam, transbordando, pululando, curto, sobra.

abundaron
Significa que antes ele tinha muitos, mas agora não.

abundáis
É uma inflexão de abundar. Isso significa que há muitos, que proliferam, que pululam. Curto, invadida. Também
usado como um sinônimo para aprofundar, estender, aumentar, reforçar, aprofundar, explicar.

abuñuela
É uma inflexão de abuñuelar. Na Colômbia, significa fazer bolas ou esferas de massa para fazer bolinhos. Fazer
bolinhos.

abuñuelado
Na Colômbia é um termo usado para designar um muito inexperiente, motorista iniciante. Donut. Ela parece ou é um
donut. Muito gordo e barrigudo.

aburarán
É uma inflexão do abura. Significa queimar, queimar, queimar, queimar, sentir coceira.

aburelados
Significa que é um vermelho escuro, vermelho sangue de touro, entre cor preto e castanho.

aburelan
É uma inflexão de aburelar. Isso significa que eles são pintados ou de cor vermelho escuro. Dê cor sangue de boi.

aburelas
É uma inflexão de aburelar. Isso significa dar um vermelho escuro, pintado de vermelho-sangue de touro para algo.
Pintada de vermelho escuro.

aburguesamientos
Processo de uma pessoa ou comunidade para também ser. Significa adquirir ou tentar adquirir o status de burguês.
Conservador, reacionário, tradicionalista, acomodados, rico, opulento, confortável.

aburotes
Existem alguns papagaios da África subsaariana, que se caracterizam por ter a cauda curta e cabeça de plumagem
cinzenta. Eles recebem outros nomes, como papagaio de Senegal e o papagaio você-você. Seu nome científico é
Poicephalus senegalus e pertencem à família Psittacidae.

aburó
É uma inflexão do abura. Significa sentir a picada de insetos, coçar a coceira. Queima ( queimar ) , queimando (
queimar ) , prurido, abraçar, ao calor, para ferver.

aburra
É uma inflexão de tédio. Significa perder todo o interesse. Desencantado, cheio de tédio, provocando ele, aborrecido,
cloying é, não sentir prazer.

aburradas
aburradas é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Las Aburradas", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é o Aburradas. É o nome de uma cidade no município de San Diego de Alexandria, no estado de Jalisco,
México.

aburrae
Indígenas que habitavam as margens do rio que aburra, no vale das suas margens foi formado o que agora é a cidade
de Medellín, Colômbia. O aburraes teve seus dominós perto do Cerro El Volador.

aburraes
aburraes é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Aburráes", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é Aburraes. Que ele viveu no vale de Aburra. Primeiros índios que viviam onde hoje é a Medellín.

aburre
É uma inflexão de tédio. Significa cheio de tédio, tédio, aborrecimento, tédio, fadiga, monotonia, rotina, apatia, apatia,
apatia.

aburricion
tédio é escrito incorretamente e deve ser escrito como tédio ( com til ) sendo o seu significado:<br>O termo correto é
tédio ( com til ). Significa tédio, tédio, tédio, incômodo, fadiga, náusea, empalago, apatia.

aburridora
Significa que causa tédio. O que causa exaustão ou tédio, que se cansa. Cansona, tediosa, irritante, avassaladora.

aburrirán
É uma inflexão de tédio. Significa que está cansado, provocando exaustão, hastiar, nojo.

aburrirte
É uma inflexão de tédio. Hastiar é, oprimido, é irritante. Significa não sentir prazer. cheia de tédio. Cansado, te
provocando, não gosto.

aburría
É uma inflexão de tédio. Significa preenchido com tédio, pneus, hastiar, provocando ele.

aburrías
Eles são um pássaros muito comum nas florestas colombianos, mais conhecidos como chaleiras, guayones, cuyuyas
ou gualis. Eles são da família Cracidae. O nome científico é Aburria aburri. O sexo destas aves é também Aburria.
Pertencem à ordem Galliformes.

abusarían
É uma inflexão de abuso. São demasiado zeloso, exceder, se debruce, aproveite.

abusas
É uma inflexão de abusar e meios são excesso de zelo, exceder, lucrando, enganar, explorar, se debruce.

abusión
É uma palavra em desuso. Significa aguero, malandragem, bruxaria e superstição. Armadilha, engano, burla.

abuta
É o nome de um género botânico que inclui cerca de 32 espécies, e pertencem à família Menispermaceae. Eles são
nativos de América Central e América do Sul. Originalmente da Colômbia LelEo que Abuta é extraído o Curare, que é
um poderoso veneno que os índios usavam para envenenar flechas e zarabatanas.

abutilones
Abutilones são 576 espécies de plantas da família Malvaceae, que pertencem ao gênero Abutilon. Suas flores são
cinco pétalas.

abutilón
Abutilon ( assim sem til ) É um gênero de plantas ornamentais, geralmente arbustivas. Alguns são nativos para o
Uruguai, ( Abutilon striatum-) e 40 Brasil; Abutilon megapotamicum ). O ilustre Abutilon foi introduzido na Colômbia e é
originária da Ásia menor; É a flor vermelha e é chamado Red Abutilon. Eles são da família Malvaceae. Sua folhagem é
sempre verdes e bonitas flores.

abúlica
Isso não tem energia ou não tem vontade. Que sofre de abulia. Ele tem apatia, desleixo, fraqueza.

abúlico
Isso não tem energia ou não tem vontade. Que sofre de abulia. Ele tem apatia, desleixo, fraqueza.

abúlicos
É o plural de fantasioso. Quer dizer que ele sofre de apatia, indiferença, relutância, preguiça, passividade, fraqueza.

abyan
É o nome de um governo ou de estado no Iêmen. Sua capital e principal cidade é Zinjibar. É o centro de operações
para os grupos terroristas como o exército islâmico de Áden-Abyan e Al-Qaeda no Iêmen.

abyectas
Na Colômbia, usamos este termo como um sinônimo para insignificante, mesquinho, desonroso, humilhante,
degradante.

acabadas
Isso significa que eles são emaciados, esgotados, gastos, usados, danificados, desgastados, agredidos.

acabado
É uma inflexão de acabamento. Isso significa que terminou, completou. Que já foi concluída. Que não exige mais
trabalho. Concluído, feito, concluído, exausto, gasto, despacha-te, consumido.

acaballada
É o feminino de acaballado. É uma inflexão de acaballar ou acaballar. Quer dizer pilotos, montados em um cavalo ou
algo semelhante com as pernas aberta. Significa cobrir, montado. Também facilitará a relação sexual entre macho e
fêmea em cavalos para fingir para reproduzi-los.

acabamos
É uma inflexão de acabamento. Significa completo, concluir, finalizar, concluir, terminar, esgotado, gastar, consumir.

acaban
É uma inflexão de acabamento. Significa completo, finalizar, dar os últimos retoques, aperfeiçoando.

acabás
É uma inflexão de acabamento. Significa terminar, acabar, finalizar, terminar.

acabestran
Tem dois significados. Significa que colocou as bestas, o cabresto ou rédea para sela-los e depois montá-los.
Também significa que eles domaram, ensinam-lhes a tolerar o breio, as rédeas.

acabildamos
É uma inflexão de acabildar. É encorajador para revelar-se, para se levantar contra o governo. Inflama os ânimos para
reclamar. Incentivar, estimular, Excite, instigar, provocar, incitar.

acabiray
É uma palavra na língua guarani. É uma forma de chamar guarani o Iribú, parao ou Iribuacabiray. É uma variedade de
abutre ou zopilote, que está localizado na área de Chaco.

acabose
É uma expressão que denota aflição, sentimento de derrota. Significa desastre, o fim último, não há mais nada para
fazer. Catástrofe, cataclismo.

