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acabté
É uma laje para acabar. Significa conseguir algo que foi planejado. Alcançar, alcançar, alcançar.

acacalote
É uma das formas comuns de chamar no México o corvo da água, somormujo, zampullín, maca ou mergulho de pato.
Pertence ao gênero Podiceps e à família Podicepidae.

acachatl
Este termo nauatle que é usado para designar os gafanhotos da terra. Estes são insetos ortópteros da família
Acrididae. Eles são também conhecidos como gafanhotos, grilos, gafanhotos, tucuras. Na Colômbia, dizemos grilos ou
chapoles. No México são comestíveis. Eles são uma praga para a agricultura.

acacia de girardot
Na Colômbia é o nome comum de uma árvore de leguminosas ornamental de flores vermelhas. Também é conhecida
como acácia flamboyant ou vermelha. Seu nome científico é Delonix regia e pertence à família Fabaceae. A
abundância de Girardot, nesta bela porto do rio Magdalena, fez dele chamado de "A Cidade das Acácias".

acacia del japón
Também conhecido como o pagode, acácia da árvore do Japão, Sophora japonês, sofor. É uma árvore cujo nome
científico é Styphnolobium japonicum (também usado tecnicamente Sophora japonica) e é da família Fabaceae.

acacia forrajera
É o nome de uma planta de forragem na família Fabaceae. Outro nome comum que ele recebe é Leucaena. Também
é geralmente chamado de hediondilla, sarsar, grãos, granolino, guaje, pele, leleque. No México recebe muitos nomes
diferentes. Seu nome científico é Leucaena leucocephala.

acacial
É um lugar cheio de acácias. Floresta da acácia.

acacias
Acacias é o plural de acácia. Foi um género de árvores cujo nome técnico é atualmente Acacia. Eles pertencem à
família Fabaceae e são cerca de 1400 espécies aceitas e alguns descreveram a 3000. Acacia é um nome de várias
espécies de árvores da família Fabaceae.

acacitli
Acacitli ou Acazitli, era o nome de um dos fundadores de Tenochtitlan, a capital do Império Asteca. Seu nome em
língua Nahuatl significa "Reed Hare". Sua filha foi o cônjuge da primeira Tlatoani Acamapichtli (que envia, que rege,
que faz as regras).

acacoyoti
É um dos nomes comuns de um gramíneas (família Poaceae), nome científico da planta Coix lacryma. É um nome
usado no México. Também conhecido como trabalho de lágrimas ou lágrimas de San Pedro. Adlay, Adlai. É uma
planta nativa da Malásia, mas introduzida e muito difundida na América. Muito em artesanato usado para fazer colares,
brincos, pulseiras e terço ou do Rosário. Acacoyotli.

acad
Era o nome de uma região para o norte da Caldeia, na baixa Mesopotâmia, Assíria e Suméria. Acadia. Outro nome de
Agade, Akad, uma importante cidade nesta região. Sargão da Acádia, foi o primeiro governante do unificado Suméria e
Acádia.

academia
Na Colômbia é usado para referir-se a tudo a ver com educação e ensino. Tipo de estabelecimento de ensino. Ele
também é usado para descrever a instituições culturais (Academia de dança, Academia de danças folclóricas, Ballet
Academy, Academia de música de cordas, da Academia de língua). Estabelecimento de ensino.

academicismo
É a tendência ou a doutrina que defende a formação acadêmica dos seres humanos para alcançar o seu máximo
desenvolvimento. Na arte é a tendência para defender o clássico, ao contrário de expressões da renovação e da
rebelião. Classicismo.

académico
Relacionadas com o ensino ou a Academia. Corporativo, institucional, escola, faculdade, educação.

acadianos
Nome dado aos descendentes franceses que formaram assentamentos em várias partes da América do Norte. Eles
vêm de Acadia. Acadia foi o nome atribuído a uma sede francesa na Nova França (foi fundada 4 anos antes de
Quebec). Depois de serem expulsos pelos britânicos, formaram assentamentos no que hoje é o Estado da Louisiana
nos Estados Unidos e lá também foram chamados de Cujones.

acaecen
É uma inflexão do acontecido. Ocorrer, acontecer, acontecer, ocorrer.

acaecer
Quer dizer ocorrer, ocorrer, passar, passar, passar,

acaecerá
É uma inflexão do acontecido. Ocorrer, acontecer, acontecer, ocorrer, acontecer, ensue.

acaecerán
É uma inflexão do acontecido. Significa que isso ocorrer, será, que vai acontecer, eles vão se tornar, eles acontecer,
será produzido. Significa que é para produzir, que irá ocorrer.

acahay
Acahay é escrito incorretamente e deve ser escrito como Acahay ou acajay. sendo o seu significado:<br>Acahay ou
acahay era o nome que estudiosos da cidade lendária de Napiniaca deram aos homens e mulheres. É também o nome
de uma cidade no sul do Paraguai.

acahchay
É uma expressão usada no sul da Colômbia e Equador, usado para expressar o que você tem ou se sentir muito frio.
Ele também é usado quando você tem uma dor que não é muito forte,

acahpata
É um cozido diretamente pão de milho. É um p ' urhépecha 40 tradição; México ). É semelhante do Arepa, pupusa.

acahual
É um dos caminhos chamada o girassol no México. É uma planta herbácea com flores amarelas grandes. Seu nome
científico é Helianthus annuus e pertence à família Asteraceae. Ele também recebe outros nomes como testeira de
rédeas e calom, maravilha, mirasol, tlapololote, teja milho. Acahual, é uma palavra de origem Nahuatl é
etimologicamente atl (água) e cahualli (deixado, abandonado, sem). As sementes são comestíveis e as oleaginosas,
um óleo muito fino é extraído dele. Suas flores se parece com um sol e estão sempre olhando em sua direção.

acaiaca
É o nome de um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Ele é reconhecido como "A princesa de la mata", por
ser considerada a cidade limpa e pura do Brasil. É palavra de origem Tupi e é o nome comum usado na região de
chamar cedro brasileiro, um tipo de cedro que é comum na Colômbia, Venezuela e Brasil. Seu nome científico é
Cedrela odorata e pertence à família Meliaceae. É também conhecido como caju. acayu ou especialmente amargo
cedro (Colômbia).

acajutla
É o nome de um município de El Salvador, localizado no departamento de Sonsonate. É um importante porto no
Oceano Pacífico, El Salvador. Em língua náuatle significado brotando de junco ou cana. Alguns dizem que significa
queimado Reed rebrotos.

acajú
É um dos nomes comuns de uma árvore da família Anacardiaceae, nativa da bacia amazônica. Recebe também os
nomes comuns de caju, caju, caju, castanha de Marañón, caguil ou merey. Seu nome científico é Anacardium
occidentale. Um óleo corrosivo pode ser obtido de suas sementes e as porcas são comestíveis e nutritivas. Tem usos
medicinais, e sua madeira é avermelhada. Só existe no Brasil, Venezuela, Colômbia e Peru.

acal
Na linguagem Náhuatl significa casa ou cabana na água. Significa barco, canoa, barco, barco pequeno. Barco barco
ou remo. Também é a sigla da Academia de Ciências da América Latina (ACAL).

acalacas
Os acalacas são um grande formigas aladas. Em algumas regiões da Colômbia são conhecidos como burro, onde eles
são comestíveis. Em Colômbia e Venezuela também são dito em pastilha, hormigas burro ou mayeras de formigas.
Chitacana dizê-las no México e América Central zompopo ou zompopo pode. Seu nome científico é Atta laevigata e
pertence à família Formicidae.

acalaxana
Significa que é um produto que pertence à coleção de modas, roupas ou acessórios Acalax, Gênova. Tribo de índios
que viviam na Nova Espanha (México). Acallis, Acavanis ou Acambaros.

acalculias
Plural de acalculia. Significa incapacidade de calcular, sem cálculo. É o nome na Medicina, de uma incapacidade
mental que não permite compreender números e conceitos matemáticos, de modo que o paciente não pode realizar
operações numéricas ou cálculos de qualquer tipo. É uma patologia mental.

acalefa
É um dos nomes comuns recebendo as medusas pelágicas ou superficial. É também chamado de água-viva
luminescente. Seu nome científico é nocticula de pelagia e pertence à família Pelagiidae. Está localizado no Oceano
Atlântico e o mar Mediterrâneo.

acalefo azul
É a mesma aguamala ou um tipo de água-viva, aguamar. Seu nome científico é Rhizostoma pulmo Rhizostomatidae
família. É uma coelenteretas que abunda no Mediterrâneo.

acalia
Um dos nomes comuns dados a grama é canamera, bismalva ou Marshmallow. Seu nome científico é Althaea
officinalis e pertence à família Malvaceae. Cultivada desde tempos antigos. Tem usos medicinais.

acalicino
Significa, literalmente, sem cálice. Em botânica refere-se ao tipo de flor que carece de sépalas. Asepalo.

acalifas
É um dos nomes comuns de plantas de jardim da família Euphorbiacae. Seu nome científico é Acalypha wikesiana,
que também tem medicamentos usa (basicamente para controle de fungo ou bactérias). Tem demonstrado certos
valores para neutralizar a ação de candidíase, outras micoses e até mesmo de Staphylococcus aureus.

acalíptero
É o castilianization da palavra latina Acalipterae. É uma variedade de dípteros da família Muscidae, ao qual pertencem
as moscas. Eles são caracterizados por ter dois o sem sutura transversal. Eles são achatados e às vezes sem asas.
Normalmente eles são ectoparasitas.

acallaba
É uma inflexão do silêncio. . Significa silêncio amordaçar, Cale, forçar, quieto, calmo, intimidar, apaziguar, convencer.
Força para ficar quieto. Impedi que ele expressa sua opinião.

acallaban
É uma inflexão do silêncio. Significa fazer silêncio, silêncio, para não permitir que alguém para conversar ou falar.

acallan
É uma inflexão do silêncio. Significa silenciar, mordaça, aplacar, suavizar, intimidar, forçar, aquietar, convencer,
acalma. Não permitem falar ou expressar-se.

acallar
Significa silenciar. Não deixe ninguém falar ou pronunciar. Evite que se manifeste. Também pode significar acalmar,
aplacar, calar a boca

acallar un rumor
Isso significa esclarecer uma situação, explicando ou esclarecendo algo que é dito. Para refutar uma fofoca.

acallaremos
É uma inflexão do silêncio. Significa silêncio, intimidar, engasgos, calma, tranquila, aplacar, forçar.

acallaré
É uma inflexão do silêncio. Quer dizer fazer silêncio, silêncio, intimidar, engasgos, forçar, acalmar, aplacar, convencer.

acaloniar
Significa calúnias, fazendo acusações falsas, acusando falsamente, desonram.

acalorado
É uma inflexão de acalorarse ou lavra. Significa sentir mais calor. Aumente o frio. Sufocado outed, cansado,
inflamado, irritado, violento. Significa, também, escura, com raiva, furioso, bravo, exaltado.

acaloramiento
Isso significa maior do que a sensação de calor normal, eu engasguei. , embaraço. Também significa raiva, fúria,
raiva, enfurecido, exaltação, violência, irritação.

acalorar
É o ato de dar ou receber mais calor que o é. Significa que reprimir, constranger, sudorese, fadiga, Excite, inflamar,
arrebatar, irritar, enfurecer.

acaloren
É uma inflexão de acalorarse. Significa quente, senti uma elevação de temperatura, sofrem os efeitos do calor. É
sinônimo de sufocar, te envergonhar, fadiga, sudorese. Também pode significar raiva, colocar bravo, raiva.

acaloró
Significa subir de Tom ou temperatura. Se incomode, por favor, bravo ou mau humor, raiva. É uma inflexão de
atordoado ou acalorarse.

acalote
É um dos nomes comuns no México com vista para o tântalo wader mexicanus, que pertence à família Ardeidae.
Também conhecido como ibis garza mexicano ou mexicano, hoco.

acalotes
É um nome dado no México para uma tarambola-como aves pernaltas. Caminho que está desmarcado na juncos e
aquático plantas para permitir a passagem de canoas. Na língua Nahuatl Acalotl significa lagoa.

acalpican
acalpican é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Acalpican" no sentido de:<br>Acalpican, ou Acalpican de
Morelos, no México, é uma pequena cidade no município de Lazaro Cardenas em Michoacan, México.

acamama
Puquina ou, eventualmente, língua Aymara significa escuro. Assim designado para pousar perto de Cusco, antes do
estabelecimento dos Incas no Peru.

acamaya
Acamaya é um nome comum, dado no México a Prieto camarão ou Rio de Camarões. Seu nome científico é
Macrobrachium acanthurus é da família Palaemonidae. Também chamado de água Dilce de camarão e pode
reproduzir em lagoas.

acanalan
É uma inflexão de ranhurar. Significa fazer canais, fazer valas, formando as estrias.

acanceh
Pronuncia-se Acanque. É o nome de uma cidade e um município mexicano de Iucatã. É um importante centro
arqueológico maia. Está muito perto de Mérida. Como tal, a palavra significa "veado geme".

acandi
O termo correto é Acandi. É o nome de um município no departamento de Chocó, na Colômbia. Tem algumas belas
praias onde as tartarugas marinhas ninho. Para Gilberto: Na Colômbia há prefeituras e delegacias de polícia, hoje
existem apenas departamentos e distrito especial. A palavra como tal, significa Rio de pedra, em línguas indígenas

acandilados
Significa enceguecidos pela luz. Deslumbrado. Afetados pela luz forte. Eles também podem ser perguntando por Cliff
(com um t), que quer dizer barranco, falésia costeira.

acanelados
Significa que tomou a cor Tan ou Tan, produto da ação dos raios do sol. Significa, também, que tomou o gosto e o
cheiro de canela para adicionar este condimento. Doces ou sobremesas que você polvilhe canela em pó por cima.

acanga
Em português significa pepa, noz, semente, um grão de fruta. Também o crânio. (Usado também no Brasil). Esta
palavra é de origem indígena. É também uma empresa de soluções corporativas e empresariais no Brasil. Eles ditam
cursos de formação. É também uma maneira de chamar a galinha dágua, pintadas.

acange
Forma coloquial e distorcida do prolator Arcanjo em Porto Rico. Arcanjo é um cantor americano de origem latina.
Também significa miliciano, militar, soldado, Hussardo ou porta-estandarte do exército turco.

acanocarpos
Acho que a pergunta é Acantocarpos. Em botânica são os frutos que são cobertos com espinhos ou penas.

acanogar
Significa dar forma de canoa, esvaziamento, sulcando. Extrair ou esculpir madeira da parte interna do porta-malas,
para formar uma canoa. Acanoar, esculpir. Usado na Colômbia e América Central.

acansinar
Significa esgotado, embora sem força, parece-me muito cansado. Fazendo a arrastar os pés. Também significa chata,
irritar, incomodar.

acantáceas
É o nome da hispanicized família de plantas, também conhecido como Avicenias. Eles pertencem à família botânica
Acanthaceae. Esta família inclui também um gênero de interesse, amplamente utilizada como um antidepressivo,
chamado Justiciaceae (modernas: juízes).

acanthophis
Significa cobra com espinho ou cobra que tem espinho. Eles se referem a ter um coto em forma de espinha ou ponta
na cauda, que eles usam para olhar como um inseto e atrair presas. É o nome de um gênero de cobras muito letais, da
Oceania e Auatralia. Pertencem à família Elapidae. Etimologicamente é formado a partir das raízes gregas acantos
(espinho) e OFIS ou ophis (ofidio).

acanthosaura
Réptil com espinhos. É uma classe de répteis da família das iguanas pertencentes à família Agamidae.

acantia
É o antigo nome do género taxonómico do bug. Cimex é chamado atualmente, pertencem à família Cimicidae e eles
são sugadores de sangue insetos.

acantilado
É um tipo de acidente geográfico que surgem na costa onde o relevo é cortado abruptamente, quase de forma vertical.
Falésia costeira. Você pode enviar costa nos muito profundos cânions dos rios, quando é grande é chamado farallon.
A maioria dos fiordes lá também são penhascos. Eles compõem rochas altamente resistente à erosão e erosão do
vento, quase sempre são rochas de origem sedimentar.

acantodio
Grupo ou conjunto de espinhos por meio de aletas que são encontrados em muitos ossos fósseis. É também o nome
de um fóssil de tubarões que eram também conhecidos como classe de tubarões espinhosos.

acantonados
Plural de cantonment. Significa distribuído e alojado de acordo com uma ordem militar. Eles se refugiam ou ficam em
um cantão ou em um quartel. Acampados.

acantonamos
É uma inflexão de desarmamento. Significa acampamento, durante a noite. Direto, acomodar e preparar a tropa em
um local ao lado do combate. Colocação, barracks, definir, instalar.

acantonan
Significa que durante a noite, eles barracks.

acantonarán
É uma inflexão de desarmamento. Significa que durante a noite, quartéis, organizar a tropa ou prepará-lo para o
combate.

acantonas
É uma inflexão de desarmamento. Significa acampamento, durante a noite. Direto, acomodar e preparar a tropa em

um local ao lado do combate. Colocação, barracks, definir, instalar. Estritamente cumpra uma tarefa.

acantorrino
Etimologicamente significa com um chifre no nariz ou ponta ou afiado. É um peixe marinho. Também chamado de
peixe com chifres, peixes, Ostraciidae cornudo vaca, peixe boi. Seu nome científico é Lactoria cornuta e pertence à
família Ostraciidae. Quando é também salientado libera uma enzima muito tóxica.

acantorriza
Etimologicamente, acantorriza significa com espinhos ou aponta para a raiz. É um tipo de palmeiras do Caribe e
América Central.

acantosis nigricana
Nigricana Acantose é escrito incorretamente e deve ser escrito como acantose nigricans. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é acantose nigricans. É uma doença de pele caracterizada por hiperqueratose e
hiperpigmentação por que a pele assume a aparência de ser mais grosso e mais escuro, como se fosse sujo. Ocorre
geralmente em dobras da pele.

acantódidos
O acantodidos ou acantodios, era uma espécie de extintos tubarões conhecidos como tubarões espinhosos.
Acanthodii, classe extinta de peixes cartilagíneos. Eles apareceram cerca de 430 milhões anos atrás. Tubarões de
fósseis.

acantópodo
Para a etimologia significa que eles têm espinhos, ganchos ou ganchos nos pés ou pernas. Ele pode ser usado para
se referir aos insetos que possuem espinhos ou ganchos em suas pernas. Como grilos, gafanhotos e besouros. Ele
também é usado para designar peixes de fundo que têm transformado em espinhos laterais, barbatanas como roncho
ou casinha de cachorro e bagres. Pertencem à ordem Siluridae e da família Loricariidae.

acantum
O termo correto é Acanthum. É uma palavra latina que significa folhas de acanto. É o nome de um restaurante em
Huelva, Espanha. Ele tem especialidades em peixe e mariscos.

acanutado
Tem forma de Canute ou que é construído com tubos. Em plantas como a cana de açúcar, guadua e bambu, uma
erva, é o espaço da haste entre um nó e outro. Entrenó, Canuto. Pedaço de cano ou haste que pode cobrir termina.

acaparaban
É uma inflexão de acumulação. Salve para fins especulativos. Significa acumular, armazenar, esconder, ocultar,
especular, acumular, reter.

acapela
Acapela é escrito incorretamente e deve ser escrito como "A Cappella", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
a capella. É uma frase em latim. É uma forma de cantar em voz alta, em um formato Unscripted e quase sempre sem
instrumentos musicais.

acapetagua
É Acapetahua mais adequado. É o nome de um município mexicano do estado de Chiapas. Na linguagem Náhuatl
significa "aqueles que usam (ou ter esteiras de junco". Acapetahua é uma cidade mexicana, perto da fronteira com a
Guatemala.

acara
Na clássica lei Hindu, são regras de comunidade, costumes ou padrões de comportamento de um grupo social
específico. É uma inflexão de acarar que significa cara a cara, rosto, rosto, colocar duas pessoas cara a cara.

acaraí
É o nome de um parque estadual no estado de Santa Catarina, Brasil. Não há área costeira protegida, sua floresta e
seus biomas. É o nome de algumas montanhas ou o Brasil floresta e molhado Serra, localizado a sul da Guiana e de
que forma a fronteira entre os dois países.

acaramelados
Significa dedicado aos pechiches ou aos mimes. Com muitos símbolos de amor. Dedicado às carícias e exposições
de afeto. Que tem caramelo (doce). Esse gosto como doces ou eles têm essa cor.

acaramelar
É a ação ou efeito de lugar ou adicionar uma cobertura de chocolate para a sobremesa. Adoçar. Por extensão, ser
muito doce e amoroso do casal. Sabor de caramelo.

acaramelo
É uma inflexão de caramelize. Significa colocar uma camada de caramelo para uma sobremesa ou sorvete. Ele deve
ser usado para se referir a ser mimos muitos verbo caramelizar, portanto, você deve adicionar-me.

acaraya
É um dos nomes de alguns muito coloridos peixes tropicais da bacia amazônica, também chamada de akaras, akaris
ou akars. São muito procurados pelos aquaristas. As maiores espécies são comestíveis. Eles pertencem à família
Cichlidae (que também é chamado de ciclídeos). Esclarece-se que o acaraye, akara ou acarajé, Brasil também é um
prato de origem africana, de feijão, descascadas, marinado e frito em bolas. Akaraya é também o nome de uma
empresa de Informática na Indonésia, localizada em Jacarta.

acariciar
É a ação ou efeito de dar ou realizar carícias. Rosar, esfregue mimar, polegar, imaginar, desejo, esperança, esperar.

acariciará
É uma inflexão de acariciamento. Significa esfregar, mimos, mimos, sobAr. Figurativamente é desejar, esperar,
imaginar, ficar excitado, estar muito perto de algo.

acaricias
É uma inflexão de carinho. É a ação ou efeito de carícia. Significa suavemente tocar, esfregar, fazer mimos.
Consentimento, pechichar.

acariciábamos

Isso significa que nós rozábamos, nós estávamos muito perto, perto. Nós anseiam.

acaricida
É um produto químico, que é um inseticida ou pesticida, seletiva, específica para eliminar os ácaros.

acarigua
É uma cidade venezuelana, no município de Páez, no estado de Portuguesa.

acarira
É o nome de um dos filhos de Vishnu da mitologia Hindu. Um dos nomes de Kama - Deva, Deus do amor, na mitologia
hindu. Na Colômbia é uma marca de blusas. É o nome de uma loja de chocolates em Quito, no Equador.

acarí
Acari, é o nome de um município e um distrito do Peru, na província de Caraveli e na região de Arequipa. O clima é
seco e deserto. Hacarí (com h), é o nome de um município da Colômbia, no departamento de Norte de Santander.

acarminados
Você quer dizer cor Carmine ou que se parece com ele. Vermelho ou fogo vermelho. Carmesim, escarlate.

acarralas
É uma cricção de transportar. Significa acomodar dentro de um corredor, trilha ou pista. Também em têxteis é deixar
um espaço livre entre dois fios. Na viticultura é a perda de aglomerados de uva devido à geada.

acarrascado
Significa que soa ou parece ou tem a forma da azinheira ou guacharaca. Que se parece com o carvalho. Som
produzido por tocar um atrito de instrumento musical ou raspagem, a partir da guacharaca, reco-reco ou o carvalho.

acarrea
Inflexão de alagem. Significa transportar, carregar, transferir, conduzir, carregar. Se refere-se a danos, males ou
infortúnios, causar causar, provocar, produzir. Denota efeito sobre algo. Transportar é sinônimo de brincar.

acarreadores
Eles são pessoas ou empresas que se dedicam a fazer carrega ( na Colômbia, dizemos traste zumbido ). No futebol
americano são jogadores especializados para apanhar uma bola ou a bola ao vivo e tente mexer correndo tão longe
quanto possível sem ser detido pelos oponentes, os corredores. Em inglês, eles disseram portadores de bola ou
portadores. Titular da bola.

acarrear
Significa carregar, mover, transportar, dirigir. Também: Causa , causa , originar , produzir , provocar . provocar.

acarriada
transportado é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Desenvolvidos", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é realizado. É inflexão de alagem. Significa transportar de carro ou em um carrinho. Tinker, mover.

acartonar
Significa dar rigidez ao papelão. Falta flexibilidade. Isso não muda. Figurativamente, é mantido dentro dos mesmos
termos ou parâmetros, que lida com o mesmo estilo.

acas
ACAS é um acrônimo em inglês do aconselhamento, conciliação e arbitragem Service (Servicio de Asesoramiento,
conciliação e arbitragem) é um órgão público e não-governamentais avaliação da coroa britânica. No Barcelona e na
Catalunha é a sigla para a associação de luta contra a SIDA de Concordia, ACAS. Masterplan é o acrônimo de
Airborne colisão evasão sistema (ACAS), que significa na prevenção de colisão de tráfego do sistema espanhol
(TCAS). ACAS também é a sigla para a Central American Sociological Association. Plural de aca ou aka. Na língua
Quechua, aka ou jaca, significa cobaia, curi, (no plural cuyes). No Peru é o nome de vila e distrito, que pertence ao
departamento de Ancash.

acasio
É um dos dois municípios compreendendo a província de Bernardino Bilbao, o menor do departamento de Potosí, na
Bolívia. Outro município é Arampampa. Acasio é também o nome de um dos dois cantões naquele município; outro
cantão é Taconi Caine. Acacio, com c. É um dos caminhos chamada árvore acácia, pertencente à família Fabaceae.
Acacio foi também o alias de um bandido colombiano chamado "El Negro Acacio", de nome Tomás Molina (ou Medina),
também apelidado de "Arturo Guevara". .

acaso
Acontece muito raramente. Significa estranho, raridade, eventualidade, chance, chepa, chiripa, chance, sorte,
aventura, fortuna, destino, hado. Acontece muito raramente.

acasta
É o nome de uma formação geológica de gnaisse tonalitico hadeico localizado no nordeste do Canadá. É um
fragmento da crosta terrestre primitivo, considerado os mais antigos conhecidos e datados entre 4031 para 3580
milhões anos.

acastellanado
Ele quer dar a aparência de castelhano ou dá ou escreve em espanhol aparente um fonema de uma palavra em outro
idioma. Escreva em espanhol pronúncia de uma palavra de outra língua. Modernas. Significa também o edifício que
se parece com um castelo. Castillejo.

acastellanados
Especialmente no departamento de Chocó, na Colômbia, significa redução, medido ou negociado em Castellanos. Os
castelhanos são uma medida de peso de grama diferentes. É equivalente a cerca de 4, 6 gramas. Usado para a
pesagem de ouro.

acatanga
É um dos nomes comuns dados ao besouro do estrume ou ao besouro do scinth. O que se alimenta de estrume ou
alimenta as suas larvas com estrume. Besouro do cabeleireiro.

acatante
Quem decide as regras, compilador. Compatível com.

acatarran
Isso significa que afetam a respiração dela, o que você gerar um resfriado. Também, que gera o inconveniente,
desconfortável, irritante.

acatarrar
É uma maneira de dizer get frio, agriparse, sofrê-lo. Sofrem de gripe tamponamento nasal.

acatarró
Significa que assediado que intensamente perturbado, isso incomodou, incomodado, ele atacou. É uma inflexão de
acatarrar.

acatenango
É uma palavra composta, de origem Náhuatl que significa parede de juncos (ou canas de milho). É o nome de um
estratovulcão e um município da Guatemala, no departamento de Chimaltenango.

acateras
É o plural de acatera. O acatera é um dos nomes comuns de um nome científico da planta árvore Juniperus communis
e da família de Cupressacae. Também conhecido por outros nomes comuns: cipreste, nebrera, azotacristo, Juniper,
gurbizu, ajarje, anavio, nublera, Olmo, Pinheiro, sabina.

acates
O termo correto é 40 Acates; nome próprio ). Fiel companheiro de Eneias, personagens em Eneida da Grécia antiga.
Inglês antigo é disposto.

acatexia
Acatexia é um termo médico que significa incontinência. Incapacidade de conter a micção.

acatéchilis
Existem algumas aves ou pássaros canoros pertencentes à família fringilidae, semelhante às ilhas Canárias, tentilhões
ou Verdilhões. Eles são caracterizados por ter picos cónicos e voar em ondas.

acatias
É o plural de acatia. No idioma Nahuatl significado engrossar o caule e formam o talo de milho.

acatisia
É um transtorno mental que faz com que o paciente não possa ficar parado. Incapacidade de ficar parado. Desejo de
estar em constante movimento ou atividade.

acatista
É um termo de origem grega, que significa que deve ser cantada do pé ( que não pode ser cantado sentada ).

acato
É uma inflexão de respeitar. Isso significa aceitar obedecer, obedecer, seguir, respeito, aderir, observar, comprometer,
assunto, disciplinar.

acatocarpo
O termo correto é acantocarpo. Significa fruta coberta de espinhos.

acatote
É que a mesma árvore que na Colômbia que conhecemos como Guamo. Seu nome científico é Inga spp.. ou Inga
jinicuil, pertencente à família Fabaceae. Ele também recebe os nomes de Cuajinicuil, aguatope de aftas ou montanha.
No náuatle jinicuil linguagem significa pé torcido, refere-se à forma distorcida da bainha do guamá a fruta ( ).

acaudalado
Uma pessoa que possui muitos bens, grandes riquezas. Na Colômbia significa rico, rico, milionário, alojado, opulento,
potentado.

acaudalar
Isso significa trazer riqueza, acumular, adicionar, acrescentar, aumentar. Geralmente refere-se a dinheiro, bens,
recursos e água. Aumente o fluxo ou fluxos.

acaudillada
É um squabend para torcer. Significa liderar, capitando, dirigindo, comandando.

acaudillar
É a ação de direta, guia, guia, chumbo, chumbo, chumbo para gerenciar um grupo de pessoas.

acaudillas
É uma inflexão de pouco tempo. Significa cabeça, sendo o líder, o chumbo, o chumbo, o chumbo, chumbo.

acaulescente
É um termo botânico que significa que ele tende a falta de haste ou que não. Que carece de planta de haste. Acaule.
Sem haste.

acay
É o nome de uma montanha da Cordilheira dos Andes, na Argentina, no departamento de La Poma. O Nevado Acay
ou Abra de Acay é chamado o "ninho de vento frio" ou "o ninho do vento branco". No Brasil, diz acay, Açaí e Açaí,
também conhecido como azai, huasai palma palma regiões, regiões Palm murrapo, naidí ou murrapo. É uma planta de
frutos são comestíveis e altamente valorizado pelo seu conteúdo de vitaminas e antioxidantes. Seu nome científico é
Euterpe oleracea e pertence à família Arecaceae.

acayas
Que eles se originam, residirem ou tem relação com a Acaia. Foi uma região periférica da Grécia, no Peloponeso. Até
2011 era uma prefeitura da Grécia.

acayuazá
É o nome de uma cidade paraguaia, onde ocorreu uma batalha na guerra do Gran Chaco. O local também é conhecido
como Acaguasu, Acaguasa, Timbo ou reduto Cora. A palavra é de origem Guarani e significa grande cabeça ou
cabeça de veado. Cabezón, cabeça de leão.

acayucan
Acayucan é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Acayucan", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Acayucan. É o nome de uma cidade mexicana no estado de Veracruz. Na língua Nahuatl significa lugar cheio de
juncos.

acayura
É um do nome indígena que recebe a Palma de Moré, ( Astrocaryum aculeatum, pertencente à família Arecaceae ).
Ele também recebe outros nomes como Tucumán, Tucumán, Alcoyure ou Acaguru. Ele é usado em artesanato,
cestaria e oleaginosas.

acaz
É uma forma abreviada de Jehoacaz. Quer dizer Asido por Jeová, tomado por Deus. Que o senhor pegar. Senhor
tomou conta. Nome de um filho do rei Jotham de Judá ( Bisneto de Jônatas, filho do rei Saul ).

acazitli juan
Acacitli (ou Acazitli) significa em náuatle, Rod Hare, cana de lebre. Era o nome de um dos fundadores de Tenochtitlan,
o Império Asteca. Pai dos fundadores, de acordo com as crônicas. Pai de Tescatlán a rainha. No México, é usado
como um nome ou sobrenome. Também Acazitli ou Acaxitli, era o apelido de Juan de Sandoval, um líder mexicano
que apoiaram o vice-rei Antonio de Mendoza com seus homens para suprimir a revolta dos chichimecas.

acáchul
acachul é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Acachul" no sentido de:<br>É uma endêmica selvagem Bush
de Los Tuxtlas, Veracruz, México. Seu nome científico é Ardisia compressa, pertencente à família Myrsinaceae. Ele
recebe outros nomes como tropical Capulin e Capulin azedo e Chagalapoli. Com frutas maceradas e um pouco de
brandy prepara uma bebida para consumo popular. Bebidas frescas e geladas bebidas também são preparadas.

acántido
É um novo gênero de insetos, da América do Sul, assemelhando-se a percevejos ou pulgões. Acanthidae.

acápite
Quer dizer n, n º. Parte inicial de um texto que dá o nome ao escrever. Fragmento. Texto escrito a parte, mas que faz
do artigo (parágrafo separado por ponto à parte). Título, título, rótulo.

acárida
Significa em relação aos ácaros. Relacionado com ácaros. Que pertence à família Acaridae. Você quer dizer
minúsculo, muito pequeno.

accad
Foi um dos nomes que uma cidade da Mesopotâmia era conhecida. Também conhecido como Acadia, Akkad, Accad
ou Akkad. A cidade de dell'Accademia foi fundada por Sargão.

accedes
É um ponto de viragem de acesso. Significa inserir, introduzir, aceitar, permitir.

accedían

É um ponto de viragem de acesso. Isso significa entrar entrar, aceitar, concordar, permitir, aprovar.

accequible
Esta palavra é um erro de dicção. O certo é acessível, o que significa que você pode conseguir, adquirir ou obter.
Também é correto acessível o que significa que tem acesso, que você pode inserir ou é compreensível, fácil de tratar
ou entender.

accesoría
O termo correto é acessório, sem sotaque. Significa extra, supérfluo, secundário, incidental, circunstancial.

accesos
Sites que podem ser entrados para um determinado site. Entradas, portas, renda, estradas, chegadas.

acchi
Acchi ou Acchi Kocchi, é o nome de uma série animada de televisão japonesa, traduzida aqui e ali e é o gênero
romântico. Acchi (esplanada) é também um significado da palavra japonesa além. Ação ou acchi significa ave de
rapina, abutre, que tem garras (o termo técnico para aves de rapina, é Accipitridae, pássaros com garras nas pernas,
aves de rapina).

accidentabilidad
O acidente é a possibilidade de acidentes, de acordo com as estatísticas de ocorrência. Este dados são removidos o
número de pessoas expostas e a taxa de acidentes apresentados durante um período de tempo (acidentes). Isto
significa que os acidentes e acidente taxa não é a mesma: a primeira coisa é a possibilidade ou a probabilidade e a
segunda ocorrência.

accidentadas
Na Colômbia é sinônimo de ravinas, íngremes, com muitas variações de nível e inclinação.

accidentalidad
É a proporção de acidentes que ocorrem em uma dada população ou amostra. Pode haver acidentes em casa, no
trânsito de le, trabalhistas, etc.

accidentalmente
Você quer dizer surpreendentemente, de forma inesperada, fortuitamente, por acaso, eventualmente.

accidente
Significa catástrofe percalço, Peripeteia, incidente, infortúnio, revés. Fato desagradável que ocorre inesperadamente.
Diferentes formas de geografia ou topografia.

accio
Accio é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Accio ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Accio ( nome próprio ). É o nome de um lugar na Grécia ( Golfo de ) Golfo de Arta ou Ambracia, onde
Marco Antônio e Cleópatra foram derrotados por Priscila.

accionamientos
Significa colocar em funcionamento, colocar em ação. Na Colômbia é utilizada como sinônimo de corridas, feita
intervenções, brocas e performances. Atividades ou desenvolvimentos dos processos.

accionan
É uma inflexão da provocação. Significa pôr a executar, operar, agir, fazer, intervir, manobra, manipular, lutar, lutar.

accionar
Uma forma de agir, modo de demonstrar. Significa operar, ativar, operar, começa, começa, Act. Entra em ação.

accionáis
É uma inflexão da provocação. É um verbo que indica o manuseio, colocação em serviço, para operar.

acciones
As ações são os mesmos como atos, eventos, performances, obras, manobras, movimentos. Valores de funções ou de
cada uma das partes em que é dividido o capital da empresa. Batalhas.

accionista
Capitalista, contribuindo o sócio de uma sociedade. Estoque. Possuidor ou o proprietário das ações de uma empresa,
entidade ou empresa. Parceiro.

accionistas
Quem é os donos das ações de uma empresa ou sociedade. Pessoas que fazem parte de uma sociedade de natureza
financeira ou comercial. Contribuidores de capital. Parceiros.

accionó
É uma inflexão da provocação. Significa colocar para operar, manobra, manipular, ativar, mover, operar, ligue.

acción
Fração em que se divide o capital inicial da empresa de acordo com o número de parceiros e colaboradores de cada
capital. Atividade, evento, fato, intervenção, manobra, circulação, batalha, combate, luta, confronto.

accipitre
Accipitre não é uma palavra da língua espanhola, mas vem do latim que significa Falcão. Por esta palavra se originou
o termo usado em biologia à família Accipitridae, que inclui aves de rapina como a águia, o falcão de harpia e abutre.

accisia
É uma palavra de origem Latina e significa deterioração.

accípitrido
O termo correto é accipitrido. É o mutismo da palavra latina Accipitridae, qual é o nome de uma família de aves,
conhecidos como aves de rapina diurnas ou aves de rapina.

accocay
accocay é escrito incorretamente e deve ser escrito como Accolay, sendo seu significado:<br>Eu acho que eles
pedindo Accolay. É o sobrenome de um famoso violinista, maestro, compositor e Professor chamado Jean-Baptiste, na
época do romantismo. Ele nasceu em Bruxelas, Bélgica. ,

accos
Na Argentina é a sigla da Associação Civil de comunicações da Comunidade.

accrington
É o nome de uma cidade inglesa do Condado de Lancashire (distrito de Hydnburg). Conta com uma equipe de futebol,
que leva seu nome e joga na terceira divisão do inglês. Era um algodão Center na Grã-Bretanha.

acebal
É um lugar habitado por Holly (arbusto família Ilex aquifolium Aquifoliaceae). Terra cheia de Holly. Carrascal,
cardonal. Holly é também chamado cardon, carrasco, visco, aquifolia. Na Argentina é o nome de uma cidade em
Rosario, Santa Fe Perovincia.

acebedo
É um sobrenome de origem espanhola (Basco). Há também, e na Colômbia, é mais comum Acevedo. É o nome de
um município espanhol, no município de Valdegovía, na província de Álava, Espanha.

acebo
É uma forma de chamada também conhecido como árvores Aleppo, anão, cedros, carvalhos, acebiños. De alguns, o
nome científico é Ilex aquifolium, da família Aquifoliaceae. Eles também são chamados assim, carvalhos ou carvalhos
que são da família Fagaceae, que são do género Quercus. Maples, também muitas vezes eles dizem asares, Holly ou
orones. Um les tem o nome científico Acer opalus pertencente à família Sapindaceae. Visco é também chamado de
Holly, liga ou visco e é uma planta pertencente à família Santalaceae (nome científico Viscum álbum). Holly é o nome
de um rio de Asturias, na Espanha, um município na província de Cáceres e uma cidade no município de Molinaseca,
na província de León.

acebuchinas
Eles são os frutos de uma variedade de Oliveira chamada acebuche. É um híbrido da azeitona comum ( Olea Europeia
) com a oliveira brava ( Olea Sylvestris ) , então seu nome técnico é Olea europea x Sylvestris. Ele tem suas azeitonas
de tamanho menores e produzir mais óleo.

acechado
É uma inflexão de perseguição. Significa secure, espiou, vislumbrado, analisadas, observou, ameaçado.

acechanzas
Quer dizer, é o ato de monitoramento, perseguir, observar, ameaçar, vadiagem ou emboscada.

acecharán
É uma inflexão de perseguição. Você quer dizer espiar, observar, discernir, monitorar, estrabismo, ameaçar.

acechábamos

É uma inflexão de perseguição. Significa assistir, espião, snoop, observar, discernir. Prepare-se para o assalto ou
pegar alguém descuidado.

aceche
É também uma inflexão de perseguição que significa espiar, observar, visar, observar.

acecinadura
É afeição ou resultado de sal e ventilando a carne para sua conservação. Salar, salonar.

acecinar
É o mesmo que sal ou salonar. Sal e ventilando a carne para sua conservação.

aceda
É uma maneira de chamar leite azedo. Ácido, azedo, vinagre.

acedera
Na Colômbia é o nome de um Plantic herbáceo muito comum. Tem usos medicinais. Também conhecido como
Aleluia, trevo, trevo ácido, vinagre ou nacedera. Seu nome científico é Oxalis acetosella e pertence à família
Oxalidaceae. Na Europa também dizer Sorrel de diversas plantas do género Rumex e pertencem à família
Polygonaceae. Eles são comuns como galheteiro, perucho, mardiasca ou nomes Sorrel. Na Colômbia é chamado
alazão. É considerado tóxico.

acederilla
Na Colômbia é o nome de um Plantic herbáceo muito comum. Tem usos medicinais. Também conhecido como
Aleluia, trevo, trevo ácido, vinagre, beldroega ou nacedera. Seu nome científico é Oxalis acetosella e pertence à família
Oxalidaceae. É considerado tóxico. Ele contém muitos oxalatos.

acediana
É um dos nomes comuns de uma planta. Também conhecido como footrope, amaranta, flor do amor, muco da Turquia.
Seu nome científico é Celosia argentea e pertence à família Amaranthaceae.

acedillo
acedillo é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Acedillo ( nome )." sendo seu significado:<br>Acedillo é
um antigo município de Castilla La Vieja ( Espanha-) , Província de Burgos.

acefalismos
São movimentos que tendiam ao ignorar as autoridades ou os líderes e destinam-se somente a massa ou o comum de
ser decidir. Anticaudillismos.

acefalista
Uma pessoa que não reconhece a autoridade ou liderança.

acegua
O termo correto é Aceguá. É o nome de um município brasileiro do estado do rio grande do Sul, Brasil. Há também um

município com o mesmo nome no Uruguai e pertence ao departamento de Cerro Largo. Eles são a fronteira, mas é
que o exemplo mais claro da Irmandade dos povos e que lá deve ser sem fronteiras. É semelhante ao caso da Leticia
e Tabatinga (Brasil e Colômbia).

acegueros
É o plural de aceguero. Uma pessoa que coleciona madeira seca. pessoa que adquire lenha verde ou seca, sem uso
de ferramentas.

aceitan
É uma inflexão de lubrificação. Significa impregnação com óleo, derrame ou mancha de óleo. Lubrifique.

aceitaremos
Nós, lubricaremos, nós ungiremos. É uma inflexão de lubrificação. Significa óleo, ungir, difamar.

aceite
Na Colômbia é o nome de uma árvore, também conhecido como Arari, aceitemaria, barcino. Palo maria, mario,
guanandi, calambuco. Pertence à família Clusiaceae (anteriormente Clusiaseae) e seu nome científico Calophyllum
brasiliense ou Calophyllum mariae. É o nome genérico de qualquer líquido. Aditivo lubrificante.

aceite de canola
É um tipo muito especial de óleo, que é feito com oleosas, nabo ou raps. Óleo extraído de sementes de Brassica
napus da família Brassicaceae.

aceitilla
É uma planta herbácea nome científico Bidens odorata. É muito comum e tem muitos nomes comuns tais como:
branco Shoto milpa você, ricilla, saetilla, rosa branca, rosetilla, Roseta branca, mozoquelite, acahual, acahual branco
mozote. 40 família Asteraceae; Compositae ). As folhas são consumidas como serralha. Na Colômbia, dizemos
Cadillo. As sementes são espalhadas, anexando-se à roupa. É uma erva daninha e pragas nas lavouras.

aceitillo
É um dos nomes comuns de uma árvore. Seu nome científico é Copaifera officinalis e pertence à família Fabaceae.
Outros nomes comuns desta árvore são: óleo de Copaíba, óleo de pau-rosa, tacamaca, copai. Tem usos medicinais.

aceitoso
Significa que parece petróleo. Tem as características do óleo. Gorduroso, oleoso.

aceituna
Significa fruta verde-oliva ou azeitona. É uma drupa suculenta muito oleosa, frutos comestíveis. Fruto em drupa da
árvore verde-oliva, verde-oliva ou azeitona (Olea europea família Oleaceae).

aceitunas
Fruta verde-oliva que serve como um curativo, e de que os óleos muito bem podem ser removidos. Fruto da Oliveira,
também conhecido como Olivera, aceituno ou acebuche. Seu nome científico é Olea europea. A oliveira brava é Olea
europaea var... Sylvestris, portanto é uma melhoria hibridização ( Europeu Olea Sylvestris x. Eles são da família
Oleaceae.

aceitunero
Monte de azeitonas. Árvore, azeite, azeitona uma árvore. Recipiente contendo azeitonas. Cultivador de azeitonas ou
azeitona colhedora. Nome de uma canção de maré. Centro das azeitonas.

aceituno
Na Colômbia é o nome de nome científico Simarouba amara de uma árvore pertencente à família Simaroubaceae.
Outros nomes comuns, como aceitillo, talchocote. Tem usos medicinais e industriais. É também uma cor
(verde-oliva). Em Ibagué, Colômbia é o nome de uma cidade (e uma calçada).

acelere
É uma inflexão de acelerar. Significa acelerar, ir mais rápido.

acelo
É o nome de uma empresa de entregas de mercadorias em Nova York.

acemira
No Brasil, é o nome de um time de Rugby de Belém do Pará. O Tupi língua significa "aqueles que fazem mal" ou
"aqueles que produzem a dor". O nome completo é a Associação Esportiva Acemira Rugby.

acendón
Lutador, guerreiro, lutador, combatente ou tipo de gladiador na Roma antiga. Geralmente não usado em armas.

acendrado
Inalterado, ou seja, limpa, Imaculada, pura, intocada, perfeito, delicado, limpa, intocada, virgem.

acendrados
É plural de refinado e uma inflexão de acendrar. Significa Imaculada, limpa, pura, limpa, purificada, perfeita, intocada,
delicada. Isso significa que defeitos ou imperfeições foram removidos dele.

acenefar
É o ato de decorar uma parede ou muro com valências. Lugar uma linha de lâminas de corte na parte superior de uma
parede ou muro.

acento
É a melhor voz sobre uma sílaba. permitir que particular e própria língua. Característica e maneira peculiar de
pronunciar ou língua tonal. Maneira de enfatizar, sublinhar, destacar, sublinhar, realçar. Discurso, apóstrofo, til.

acentp
acentp é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sotaque" para ser o seu significado:<br>Lugar da palavra ou
sílaba que faz ênfase ou melhor voz pronunciá-lo. Isso não indica necessariamente que para escrever você executar o
til, como existem regras na nossa língua que estabelecem quando eles carregam um til e quando não, mas se eles são
o til, existe, em que sílaba, onde deve ser localizado. Licença ou entonação característica tem todos os idiomas e todas
as regiões de um país, então falam a mesma língua.

aceña
É uma planta aquática. É um dos nomes comuns de taboas, rush, enea, acenia, bayunca ou esadana. Seu nome
científico é Typha latifolia, da família Thyphaceae. Também o aceña ou acenia é uma roda especializada usado para
derivar água de um riacho e dirigida a um canal de irrigação. Barragem de desvio, moinho hidráulico. Aceña é uma
palavra de origem árabe e significa a empilhadeira.

acepar
Nas culturas indígenas colombianas é uma punição consistindo de segurando nas mãos do ofensor em uma armadilha.

acepcia
O termo correto é a sepse. Significa desinfectado, você não tem germe que produz infecção. Estéril, esterilizado.

acepciones
Sentidos, em que você pode tomar uma palavra ou expressão e que, uma vez aceitaram e reconheceram pelo
aplicativo, é expressa na definição de dicionários. Definições aceitadas por uma linguagem.

acepción
Ou seja, cada um dos significados que são aceitos de uma palavra, cada uma das maneiras de usar um termo, cada
um dos sentidos tem uma palavra em uma língua significa.

acepilles
Inflexão de perseguição, . Significa alisar o cabelo com uma escova ou limpar as roupas com as cerdas de um pincel.
Escova.

aceptables
Na Colômbia significa regular. Okey, média. Que você atenda os requisitos mínimos, que estão dentro da média.
Permitida consentiu, tolerado, admitiu, autorizado, aprovado.

aceptaremos
É uma inflexão de aceitar. Significa aprova, suporte, acesso, tolera, delicie-se, autoriza.

acequión
É um aumentativo de acequia. Grande canal e muito fluxo. Sarjeta, zanjón. Também chamado de Canal a um cano,
riacho ou Ribeiro. Em Espanha. O Canal é um lugar de Albacete, que também é conhecido como el Acequión lagoa.
É um site de interesse arqueológico com fortificações de pedra, que remonta à idade do bronze.

acer
É o nome de uma empresa de Taiwan que se dedicam à produção de computadores. Em botânica é o nome de um
género botânico pertencente à família Sapindaceae. Popularmente conhecido como árvores de bordo (árvores).
Alguns menores recebem nomes de oron, aciron, grelhar. A acer da palavra em latim significa afiado.

acera
Declinação de steeled. Significa adicionar uma chapa de aço. Adicionar ou adicionar aço, revestidos com aço. Na
Colômbia é o caminho a pé ao lado de uma estrada, rua ou estrada. Tira para a circulação de pedestres. Você
sardinel calçada, parapeito. Na Argentina, dizem calçada.

acerado
Você pode ter dois significados. É revestido aço ou com cera. É uma inflexão de steeled. Em seguida, cubra com aço
ou cobrir com cera.

acerados
Significa geralmente revestido de aço, aço inoxidável. Também costumava dizer revestido com cera.

acerar
É o ato de cobrir com uma camada de chapa de aço. É feito para dar Propriedades do aço inoxidável,

aceratheriinae
É uma família de mamíferos extintos. Significa animais sem chifres. Era um tipo de mamífero extinto muito semelhante
ao rinoceronte atual, mas não tinha chifres. Eles viviam entre o Oligoceno e o Plioceno.

aceratherium
Significa besta sem mocho. Era um tipo de mampiferos extinto muito semelhante ao rinoceronte atual, mas faltava
chifres. Eles viviam entre o Oligoceno e o Plioceno.

acerbada
Isso significa que o sabor azedo, amargo, desagradável, áspero, sujo, com mau cheiro. Também é um sinônimo de
difícil, rigoroso, intransigente, inflexível, rígida, severa, cruel.

acercate
É uma inflexão de se aproximar. Significa emprestar está se aproximando, degola, arrunchar ser, aproximar,
emprestar, aproximar-se. Aplica-se o significado de ir e vir (sem acento).

acereros
O nome espanhol de um time de futebol americano, chamado Steelers. Eles estão baseados em Pittsburgh. Eles
fazem aço, produzem aço. Relacionado com aço.

acerino
Pode significar que ele contém o aço, mas acho que eles pedem inabaláveis, que significa inflexível, obstinada,
teimosa, tenaz, voluntariosa, fanáticas, feroz.

acerinox
Significa que o aço inoxidável. É a referência e a marca dos produtos do pewter inoxidáveis, um grupo industrial
espanhol. Acerinox é um dos maiores produtores de aço do mundo.

acería
Aço. Lugar onde derreter ferro para o aço. Fábrica de aço.

acero
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É uma liga de ferro, que é obtido pela adição de pequenas
quantidades de carbono (menos de 1%). É um modo muito geral de chamar as armas, especialmente para a espada.

Há também um sobrenome e aços em ornitologia é o género taxonómico dos bicos.

aceros
É o plural de aço. Na Colômbia aços (e também o aço), é um sobrenome de origem espanhola. Germán "El Cuca"
Aceros bom, foi um futebolista colombiano que participou do mundo Chile 1962.

acerque
É um ponto de inflexão. Significa arremessar, aproximar, juntar, colar, montar.

acerra
É o nome da cidade italiana que faz parte integrante da área metropolitana de Nápoles. É também o nome de uma
diocese italiana da região da Campania, Nápoles. Pátria de Pulcinella.

acertadamente
Significa forma adequada, precisa e adequada. Adequadamente, apropriadamente. Execute algo tão bem sucedida ou
desejável.

acertado
É um momento decisivo. Significa vencer, descobrir, descriptografar, adivinhar, encontrar. Certo, preciso, eficaz. Dê a
resposta certa para alguma coisa. Resolve qualquer tipo de preocupação, perguntas ou problemas da maneira certa.

acertar
Quer dizer atinar, acertar o alvo. Decodificação, adivinha, descobrir, encontrar.

acertijo
Significa charada, problema, hieróglifo, enigma, enigma. Declaração ou frase difícil de entender. Pergunta ou
problema que é resolvido por meio de análise e introspecção. O nome de um personagem do inimigo dos quadrinhos
do Batman.

acertijos
Plural de enigma. Em uma declaração complicada ou um hobby que envolve a adivinhar uma resposta. Significa
enigma, charada, Curiosidades, hieróglifo, enigma, problema.

acervo
É o conjunto de bens ou de um grupo de pessoas. Direito é o conjunto de práticas, critérios e decisões que fazem
parte de um caso. Acerbo, com b, significa que é muito dura, na cor ou sabor. Isso também é muito difícil ou cruel.

acetal
Em química, um tipo de substância orgânica cuja molécula é composta de dois radicais é alcoxi Unidos por um carbono
e também têm um hidrogênio. Alguns destes compostos são usados como condimentos. Produto químico, resultante
da acetalizacion (é a transformação de um aldeído, cetona ou álcool em acetal)

acetaminofen
É o nome genérico de um medicamento amplamente usado para aliviar a dor e febre. Dolex. Sua denominação

comum internacional (DCI) é o paracetamol. Paracetamol também pode ser chamado.

acetato
É outra maneira de chamar os discos de música. Disco. Em química é um sal ou éster do ácido acético. Material
usado para o frame do eyeglass.

acetatos
Plural de acetato. Na Colômbia era outra maneira de chamar a longo prazo ou discos de peças longas. Disco de
música.

acetábulo
É o buraco ou cavidade é inserida onde a cabeça do fêmur no quadril. Cavidade, o osso coxal ou pelve. Cavidade ou
buraco onde a cabeça do fêmur é inserida. Tigela, copo ou em forma de taça.

acetes
Na Colômbia é o acrônimo da Associação Colombiana de eletricistas técnicos formados pelo SENA e institutos
técnicos. Na mitologia grega ele foi o assistente de Evandro e organizou o funeral de pala (pai de Evandro). São
personagens da Eneida de Virgílio.

acetilcelulosa
É um derivado do ácido acético de celulose, que é obtido industrialmente e é usado na fabricação de seda artificial,
folhas plásticas, vernizes e fibras sintéticas. Plástico.

acetona
O nome de um composto químico é líquido orgânico, que é obtido a partir do cálcio acetato, ácido acético ou gases de
petróleo. Também ocorre naturalmente no corpo humano, por combustão incompleta de gorduras. É muito volátil e
inflamável. É considerado um precursor químico para a produção de estupefacientes. É também conhecido como
propanona.

acetonuria
Em Medicina, significa a presença de acetona na urina. É um indicador de que o corpo está consumindo gorduras para
obter energia na ausência de consumo adequado de glicose.

acetosos
Quer dizer ter um gosto ácido, amargo sabor. Você sabe o vinagre. Talvez, ácido acético.

aceviño
É o nome de uma árvore endêmica das Ilhas Canárias. Seu nome científico é Ilex canariensis. Pertence à família
Aquifoliaceae. Também é chamado de holly canário ou carvalho canário. Em muitos casos também é chamada de
holly (com b ).

acevía
É um género de peixe, também conhecido como pinceladas que pertencem à família Solidae. Eles são caracterizados
por ter o corpo liso, vivendo no fundo do mar e tendo olhos do mesmo lado.

acéfalo
Significa sem cabeça, nenhum líder, nenhum caudilho. Descabezado. Movimento sem líder.

acérrimo
É um adjetivo qualificativo, significando decidiu, convencido, intransigente. Significa irreconciliáveis, fanáticos, feroz,
teimosa, teimosa, tenaz, forte, extrema, vigoroso.

acérrimos
Plural de acérrimo. É um adjetivo qualificativo, o que significa determinado, convencido, intransigente. Significa
irreconciliáveis, fãs, ferozes, teimosos, teimosos, tenazes, fortes, extremos, vigorosos.

acérvulo
É a estrutura sexual dos fungos imperfecti ou ordem Melanconiales. Muitos fungos hifas ou Assembly. Conidióforos. A
palavra é derivada do latim (acervulus) e significa muito, empilhamento, grupo.

acéticos
Refere os sabores de frutas cítricas, talvez. Aromatizado com vinho rançoso. Ácido acético é o plural de ácido acético.
O ácido acético é o mesmo vinagre.

achacado
Na Colômbia significa velha, desidratada, com danificados ou doentes, danificado danificado, ferido, ferir, dilapidado. É
também uma inflexão culpou ou atribuída. Significa ser atribuída, endossa, acusar, acusar, imputar, culpar.

achacarás
É uma inflexão de culpa. Na Colômbia tem dois significados: um está entreaberto, danos, Envelhecimento e outro é
atribuída, impingir, acusar, atribuem, indiciar, endossa.

achacarse
Na Colômbia, significa adjudicar, apreender, culpar, culpar. Também significa deteriorar-se, ajarseing, avejentarse,
envelhecimento, ficando velho, deteriorando, enchendo com dores.

achachila
Significa protetor ou protetor. Tutelary espíritos de uma cidade, região ou lugar. É também o nome de uma música de
Bolívia, Kala Marka.

achaco
É uma crimeia de culpa. Na Colômbia significa incriminar, culpar, imputar, acusar, atribuir. Também significa
envelhecer, deteriorar- se, entreaberta.

achacoso
Pessoa doente, que tem ou sofre de muitos ahesians. Fraco. delicado, sleude.

achaflana
Canto achatado ou aparado. Em arquitetura é uma maneira de construir um canto (na forma de um chanfro). É uma

inflexão chanfradura, o que significa construir um canto em forma de chanfro (achatado, aparado).

achagua
Indígenas sul-americanos que habitavam a bacia de Orinoco. Atualmente, há alguns redutos na Venezuela e na
Colômbia. Membro de uma tribo indígena colombiana, com sede no Departamento de Casanare. Sobrenome de
origem indígena, comum no Departamento de Casanare, na Colômbia. Há também um assentamento em Puerto
López, Meta.

achaguas
Indígenas sul-americanos que habitavam a bacia de Orinoco. Atualmente, há alguns redutos na Venezuela e na
Colômbia. Membro de uma tribo indígena colombiana, com sede no Departamento de Casanare. Sobrenome de
origem indígena, comum no Departamento de Casanare, na Colômbia. Há também um assentamento em Puerto
López, Meta. Nome de uma cidade na Venezuela, que pertence ao Estado de Apure.

achalay
É uma expressão de surpresa de origem quechua. Significa fofo, como bonito, bonito, tão bom, tão bom. Nome de
uma localidade em Río Cuarto , Província de Córdoba, na Argentina . Na Espanha, é uma ONG em Madrid, dedicada a
crianças, mulheres e famílias em risco de exclusão social.

achalinus
É o nome de um gênero de serpentes da família Xenodermidae. Eles são caracterizados por ter pele de cores raras
(brilhantes e coloridas). Encontra-se no sudeste asiático.

achamí
Significa nativo de Achame ou Achami. São dois locais em Gana. É também uma maneira de chamar o povo ou grupo
étnico Asante, Ashante ou Ashanti e sua língua, do grupo Akaan, em Gana. Também é um sobrenome no Marrocos.
Sobrenome de um jogador de futebol marroquino chamado Youssef Achami.

achamparse
Tome posse de algo, normalmente através de meios ilícitos. Significa apropriar-se, apropriando-se, acalmem-se,
resolver, resolver, enraizar-se. É utilizado no Chile e na Argentina.

achantarse
Na Colômbia, é sinónimo de corar, luto é, ter vergonha. Pena ou vergonha sentida por algo que estava errado ou é
fixada de forma imprudente. Humilha-te, esconder, ser Crouching. .

achapao
Na Colômbia significa amarração, mesquinha, gananciosa, cicatero, mesquinha, miserável. Ninguém dá nada.

achaparrandose
Significa encolhê-lo. Ficando cada vez menor.

achaque
Doença da velhice. Doença leve e transitória. É sinônimo de desconforto, doença, arrechucho, condição, vício, defeito,
defeito.

achaquiento
Uma pessoa que sofre de muitas doenças, com muitas doenças, Alves. É sinónimo de fraco, doente, delicada, triste,
enclenque,

achatada
Isso é em Roma, de forma plana ou achatado. É não afiada ou ponta.

achatarramiento
É a ação ou efeito do snchatarrar. Significa se transformar em lixo. Também pode se referir a esmagar, destruir ou
destruir um veículo que não serve mais. Esmagamento, mostrando uma forma esmagada ou plana.

achaté
É uma inflexão de achatar. Significa novo romo, remover ou esmagar a ponta em uma extremidade, esmagado ou
achatada de uma forma de esfera. Estética é novo nariz menor e atrevido. Tornar-se plana ou nascer.

achatocarpáceas
Você quer dizer com frutas, que se assemelham a ágata. É o castilianization de Achantocarpaceae, que é o nome de
uma família de árvores, descrito pelo botânico colombiano José Jerónimo Triana. Estas plantas são típicas da América
do Sul.

achawa
É uma das formas de chamar um indígena colombiano instalado nos departamentos de Casanare e Meta. Também se
chama Achagua. Nome da língua falada pelos mesmos povos indígenas e pertencente à família Arawak. Em
Casanare, é também um sobrenome de origem indígena. Eles usavam sua própria moeda em tempos antigos e
consistiam em conchas de moluscos.

acheguado
Acheguado significa aguado, aguachento, aguachoso, muito macio. Quase sempre refere-se a um grão ou cereal
cozido demais.

acheliense
Período pré-histórico em que o homem começou a fazer ferramentas com lajes de pedras, desenvolvendo sua primeira
machados, facas e lança dicas.

acheri
É um espírito ou fantasma do folclore americano, especialmente dos povos Chippewa ou Ojibwa dos Estados Unidos e
do Canadá. Ele é representado como o fantasma de uma jovem mulher que baixa montanha e produz doenças às
crianças. O único inconveniente é usar um loop ou sequência de caracteres de vermelho ao redor do pescoço.
Informe-o também o Fada Hill.

achernar
Achernar escrito incorretamente e deve ser escrito como "Achernar ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é Achernar. É o nome de uma estrela ( Também conhecido como Alpha Eridani ) , o oitavo mais brilhante no
céu e é de grande importância. O termo é de origem árabe e significa o fim do rio, aludindo ao que é localizado nas
extremidades da constelação de Eridanus ( Rio Eridano ).

acheulense
Achelense é mais comumente usado e o acheilense também pode ser usado. É um termo usado em Arqueologia.
Significa de Saint Acheul, que é um lugar no norte da França. Refere-se a bifaces ou lajes de pedra que serviram de
ferramentas para o homem primitivo.

achi
É o nome de um povo indígena da Guatemala e também de sua língua. Eles estão baseados no Departamento de Baja
Verapaz. Na Colômbia é o nome de um município do Departamento de Bolívar. Está localizado na Depressão
Momposina. Nome de um típico jogo de tabuleiro ganês. Na língua Kanji significa comer carne.

achicabas
É uma inflexão do psiquiatra. Na Colômbia, tem dois significados. Um é encurtar, recorte, redução de tamanho. O
outro é para remover a água de um barco com um pequeno vaso.

achicaladito
Iguaria preparada no México consistindo de uma banana grelhada, adoçada com mel ou doce.

achicharrarás
É uma inflexão de scorch. Significa excesso, queimar, queimar, assado-torrefação. Muito exposto ao sol ou calor.

achicharro
Na Colômbia é uma inflexão para guinchar ou guinchar. Significa dourar ou queimar ao sol. Gerar queimaduras de
pele por exposição exagerada ao sol. Doro, eu queimo.

achicorias
Plantas herbáceas de medicamentos usam e crescem em tempo frio.

achilado
Na Colômbia significa triste, chato, de luto, nota baixa. Murchas.

achimero
É a pessoa que é dedicada a vender achimes, joias, bijuterias e enfeites. Geralmente é um vendedor de rua. Esta
palavra é usada na América Central. Bisutero, mercachife, quincallero, baratero, vendedor de louças, vendedor
ambulante.

achimes
É uma palavra que é usada na América Central, ou seja, bens de baixo valor. Gadgets, bugigangas, gadgets,
bugigangas, ninharias, joias de nadas.

achiperres
Plural de achiperre. Elemento de baixo valor, coisa velha. Também pode significar ferramenta, utensílio. Implemente
que é usado para realizar um trabalho.

achipilarse

É para ter ciúmes, desconfiado. Requerem mais atenção do que você tem. Nas planícies orientais da Colômbia dizem
Machiriarse. É também frequentemente usado como um sinônimo para desconfiança.

achiqué
É uma inflexão encolhendo. Na Colômbia, encolher pode significar encurtar, reduzindo o tamanho. Também pode
significar tirar água que está dentro de um pequeno navio ou navio.

achira
Sementes, miçangas ou sementes do achuru. Nuno é um dos nomes comuns de uma planta também conhecida como
Akera achuru, Bardana, papantla, canacoro, maraca, sagu, capacho, biri, cucuyus, juquian, chisgua, risgua. Seu nome
científico é Canna indica e pertence à família Cannaceae.

achiri
É o nome de uma aldeia boliviana na província Pacajes, departamento de la Paz. É o município de Caquiaviri.

achirilla
Diminutivo de Achira. Pepas, contas ou sementes do achurú. Achira é uma das denominações comuns de uma planta
também conhecida como achera, achurú, bardana, papantla, reed, maraca, sago, capacho, biri, cucuyús, juquián,
chisgua, risgua. Seu nome científico é Canna indica ou Canna coccinea e pertence à família Cannaceae.

achirlaría
É um achirlar dobrador. Significa fazer macio ou mais líquido, tornando algo menos espesso. Água, casca, diluir.
Também pode significar embaraçoso, humilhante, humilhante, ridicularizado. É um termo usado na Argentina.

achispado
Na Colômbia é o mesmo que em, iniciado, copeton. Refere-se a uma pessoa que se torna alegre e feliz pelos efeitos
do licor. Alegre, feliz, bem-humorado. Tem faísca ou iniciativa.

achocar
É manter os bilhetes em feixes em um banco ou em um veículo que transportava valores. Também está a atingir
alguém com um pau na cabeça.

achocaya
O termo mais adequado é Achocalla ou Achucalla. É o nome de um município boliviano, na província de Pedro
Domingo Murillo, departamento de la Paz. Na língua Aymara, é o nome de uma pequena Mustelidae o Milani ou
doninha como mamífero.

achocote
O Achocote é semelhante a bebida de milho fermentado de chicha. É consumido em vários Estados mexicanos em
rituais de plantio das culturas.

acholaban
Na Colômbia tem dois significados: um é para etch-lo, queimá-lo, colocar-se sob o sol há muito tempo. . O outro
significado é preparar uma salada de frutas com gelo triturado ou raspado. Ave, preparar cholados.

acholados
acholados é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Cholados", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é cholados. É o plural de cholado. É uma requintado preparação típica de Valle del Cauca na Colômbia, através
do qual uma salada de frutas é feita em uma base de gelo raspado. Ele também diz a raspagem ou raspao.

achon
O termo correto é achon. É a forma como chamam os indígenas na Nicarágua. Na Colômbia, dizemos indígenas ou
cucuyus em uma classe de besouros bioluminescentes de insetos, que produzem luz como vaga-lumes. Eles
pertencem à família Elateridae. Eles também são chamados insetos, saltapericos, cocubanos, taca-tacas, taguinches,
copechis, carbuncos. Eles pertencem ao gênero Pyrophorus e o nome científico da espécie mais comum é Pyrophorus
noctilucus. No Paraguai é o nome de uma das colinas que formam a serra de Ybycuí. É também o sobrenome de um
atleta africano nascido em Uganda.

achote
Urucum é um corante natural de cor vermelha, que é extraído da árvore de onoto. A Colômbia é um dos nomes dados
no Orinoco a uma árvore, também conhecido como bixa, urucú, bija, onoto, rocu. Seu nome científico é Bixa orellana e
pertence à família Bixaceae. Do extraído um vermelho tintura de aplicações industriais e ancestrais.

achotillo
É o nome comum dado no México e Equador para chinês-Mateus, o rambutan ou licha. Árvore e o fruto do Nephelium
lappaceum que é uma espécie pertencente à família Sapindaceae.

achual
É o nome de um grupo étnico da Amazônia peruana. É também conhecido como Aents. Eles vivem nas margens dos
rios Huasaga, Morona e Pastaza, na província de Loreto.

achuchará
É uma inflexão de achuchar. No sul da Colômbia (Nariño), significa acariciar, mimar, abraço, mimado, também está
abrigando, vestuário, abrigo, leve o frio. Em algumas partes da Espanha é assalto, empurrar, afetam.

achucharás
É uma inflexão de achuchar. Na Colômbia significa cuidar, mimar, pechichar, acariciar. Balançando, balançando.

achucho
No sul da Colômbia, especialmente no Departamento de Nariño, é um ponto de virada para o cisto. Significa balançar
nos braços, embalando, levantando em seus braços e protegendo do frio. Também pode ser tomado como arrepio frio.
Em algumas partes da Espanha é bater, punir, esmagar, espremer.

achuchutl
Caldo de feijão ou feijão aguado.

achupallar
É para curar doenças com 40 plantas de achupalla; Tillandsia straminea ) ou vermes que vivem naquela planta. Ele é
usado para fazer várias cervejas na medicina tradicional equatoriana.

achupallas
É uma cidade chilena em Viña del Mar, Valparaíso, Chile. É também uma ferrovia estação em Alberti, Buenos Aires,
Argentina.Las Achupallas são algumas ervas da família da Bromeliaceae.

achuras
É o conjunto de vísceras de uma carne de vaca, uma cabra ou uma ovelha, destinam-se para fazer assados. Lá
incluem os intestinos, fígado, rim, coração, etc. Miudezas.

achuré
É uma inflexão de achurar. Significa colocar uma borda ou rebordete emoldurando um desenho ou um mapa.

achuru
É o nome de uma cidade em Uganda, na região leste. Foi também uma antiga forma de chamada de Palo santo,
jacarandá Guayacán ou indiano. Tem usos medicinais.

achurú
Pepas, contas ou sementes da achira. É um termo de língua guarani. É o nome em Guarani de la achira e é uma das
denominações comuns de uma planta também conhecida como achera, achira, bardana, papantla, reed, maraca, sago,
capacho, biri, cucuyús, juquián, chisgua, risgua. Seu nome científico é Canna indica e pertence à família Cannaceae.

achurúes
Sementes, miçangas ou sementes do achuru. Achuru é um dos nomes comuns de uma planta também conhecida
como Akera, Átila, Bardana, papantla, canacoro, maraca, sagu, capacho, biri, cucuyus, juquian, chisgua, risgua. Seu
nome científico é Canna indica e pertence à família Cannaceae.

acia
Em Medicina Veterinária, fio articulado e agulha para realizar suturas.

aciago
É um adjetivo qualificativo que significa desastroso desastroso, infeliz, trágico, infeliz, infeliz, infeliz, miserável, infeliz,
infeliz.

aciagos
Plural de Asiago. É um adjetivo qualificativo que significa desastroso desastroso, infeliz, trágico, infeliz, infeliz, infeliz,
miserável, infeliz, infeliz.

acianos
Plural de centáurea. Telha azul-florido. É um dos nomes comuns de uma planta da família Asteraceae. Também
referido como scabiosa, scabious, telha ou escova. Seu nome científico é Centaurea cyanus e tem flores azuis.

acibar
O termo correto é encir, com tilde. É outra maneira de chamar aloe ou aloe (Aloe vera da família Asphodeloideae).
Também significa gosto amargo, amargo e amargo. Por extensão nojo, desgosto, tristeza.

acibaras
É uma inchar-inflection para inchar acima. Significa dar um gosto amargo às coisas.

acibilado
acibilado é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Asibilado, asibilar..." sendo seu significado:<br>O termo
correto é asibilado. É uma inflexão de Asibilar. É um processo de mudança fonética que consiste em transformar um
não assobio em um som sibilante. Ele tinha sido na maior parte em dialetos gregos e fins de semana. Significa tirar um
som de assobio.

acicaladamente
Significa decorado com muito cuidado. Ou se alistou ou organizado. Arranjado.

acicalan
É uma inflexão de estratagemas. Significa corrigir, decorar, compor, vestido, vestido.

acicarfa
É a spanishization do termo botânico Acicarpha. Significa que tem agulhas ou espinhos na fruta. É o nome de um
gênero botânico de plantas pertencentes à família Calyceraceae. Suas flores têm 5 pétalas Unidas na forma de uma
estrela. Eles são conhecidos como Quisca Star, Estrellaquisca, Estrella Kiska, Kiska, Rosetilla, cardo Rosette, cardo
Torito, Toro ratty. Eles são nativos da América do Sul.

acicate
Lancet das esporas. Ponto muito afiado de um esporão dos luta de galos. Estímulo, incentivo, sexy, incentivo,
esporão, soco.

acicatea
É uma inflexão de pessoas. Significa estimular, incentivar, torcer, instigar.

aciclar
Aciclar é excluir ciclos, evitar repetições de fatos de forma cíclica. Evite rotinas.

aciclona
É um passo a passo para o ciclo. Significa agitação frenética ou movimento pela ação do vento. Pode se referir a uma
chama ou fogo, agitado pela ação de um ventilador. Enliven, excita. Ele treme e produz barulho.

aciculado
Isso significa que você tem forma de agulha, que é longo, fino e pontiagudo. Forma da folha ou folhas de algumas
coníferas. Tem estrias ou sulcos semelhantes a sulcos ou riscos de uma agulha.

acicúleas
Significa ter agulhas ou em forma de agulha. Eles têm formas de agulhas.

acicúlido
É a mudez do termo Aciculidae. É o nome de uma família de caracóis pequenos terrenos. Eles têm alguns opercula

que cobri-los quando eles retraem.

acidemia
Na medicina é o aumento de íons hidrogênio no sangue, que se reflecte na diminuição do pH do mesmo. Acidemia
propiônico é uma doença hereditária causada por uma falta da enzima Propionyl CoA Carboxylase.

acidez
É uma doença digestiva muito comum. Dor ardente e desconforto no estômago que ocorre de comer muito ou comer
alimentos quentes ou álcool. DRGE (doença do refluxo gastroesofágico) Qualidade ácida.

acidia
Significa sem preocupação, descuido, preguiça, preguiça, frouxidão, descuido, falta de vontade, descuido, negligência.

acidificante
Que é usado para produzir acidez. Isso produz acidez ou acidula. Isso faz uma substância ácida. Uma substância que
é usada para reduzir ou diminuir o pH.

acidificar
Isso significa que aumenta o grau de acidez, que se torna um ácido mais potente. Para aumentar o grau de acidez.

acidifico
É uma inflexão de acidificar. Significa transformar algo ácido (solo, camada, etc.). Também pode dizer acidificar.

acidimetrías
Medições de acidez. Métodos para medir a acidez. Técnicas para medir a acidez. Cada um dos testes que são feitos
para medir a acidez de uma substância. Método quantitativo para conhecer a acidez.

acidimétrico
Um método usado para medir a acidez de uma substância. Usado para medir a acidez. O uso do papel tornassol é um
método acidimétrico.

acido
O termo correto é ácido. Como adjetivo significa azedo, acre, vinegared, no produto químico é uma substância que
tendo um pH inferior a 7. É o resultado de colocar na reação de um óxido e água (combinação).

acidosis
Na medicina, é um estado anormal do paciente, caracterizado por um excesso de ácidos no sangue, outros fluidos
corporais e nos tecidos. Acumulação de ácidos no corpo.

acidófilos
Significa "ele adora ácido". Em dietética e nutrição, é o nome de um grupo de probióticos que ajudam a digestão. São
bactérias que são adicionadas ao leite e outros produtos lácteos, entre outros são Lactobacillus (casei, bulgaricus,
acidophilus) e Acetobacter.

acidulan
É uma inflexão acidular. Significa transformar ácido, para retornar ácido. Acidificar.

acidulante
Significa causando acidez. Por sua ação é acidula solo. Que você gerar ácidos para decompor-se ou agir.

acidulantes
Significa que acidulan, eles giram ou transformam algo ácido. Isso causa maior acidez.

acidulce
Prove que tem algumas frutas entre doce e ácida. É uma característica no sabor de algumas frutas, como pêssego,
graviola ou catuche e anon.

aciduria
Significa acidez na urina. Presença exagerada de ácidos na urina.

aciende
Quantidades é uma inflexão de Ascend. Significa subir, subir.

acigarrado
Significa que é em forma de charuto. Que é puro-moldado.

aciguatado
Tem pele amarelada ou esbranquiçada. Significa pálida, amarelada, xenopsaris, incolor, Haggard.

acijes
Plural de Acije. Significa caule, couperose, sulfato de cobre. Sais de cobre.

acilo
Em química orgânica é um ácido sem o OH radical. Asilo, s, é um estabelecimento que recolhe e ajuda os
desamparados. Amparo, proteção.

acimut
É também azimute correto. Significa endereço. É o ângulo de orientação em um plano vertical, comparado ou
tomando como referência o norte.

acinesia
É o mesmo que acinesia ou acinesia. Você quer dizer sem curso, imobilidade, rigidez. É falha, a perda ou a ausência
de movimento. É uma condição neurológica.

acineta
Significa rígida, ainda. Quieto, estático. É o nome de um pequeno género de orquídeas. Eles são encontrados
especialmente nas costas do Oceano Pacífico no México, Colômbia e Peru.

aciniforme
Significa que é dado forma como uma baga (ou a forma da uva). É uma espécie de fruta, em botânica.

acino
É um grupo de células especializadas de uma glândula que permitem que a secreção. Cluster.

acioca
É o nome de uma empresa industrial venezuelana em Barquisimeto. Fica para automação e controle Industrial da West
Corporation. É especializada na fabricação e manutenção de placas de controle eletrônico. Também no Peru é o
nome comum de uma planta medicinal da Cordilheira dos Andes e usado desde os tempos antigos.

aciocas
É o nome de uma planta medicinal indígena peruano, que mesmo em vez do companheiro em infusões. Folhas ou
chás de ervas da mesma planta.

acioneros
Isso significa que ele fabrica conexões ou que ele está relacionado a eles. Em relação ao estribo. Uma ação é a cinta
que une o estribo ao selim (Correilla, apoio para os pés). Fabricante de couro.

aciones
Plural de ação. É a cinta que une o estribo à sela. Correillas, footrests.

acíbar
Significa gosto amargo, amargura, desespero, desgosto, sinsabor, tristeza. "Lábios Acíbar" é o nome de uma canção
popular colombiana. Também é uma outra maneira de chamar o Aloé ou babosa (Aloe vera Asphodelaceae família).
Produto extraído do gosto amargo da Aloe Vera.

acíclico
Isso significa que ele se repete, mas sem um ciclo definitivo. Não é cíclico. Isso não tem ciclos uniformes. Em química
é um composto cuja estrutura é aberta (linear ou cadeia). Alifáticos.

acícula
Em botânica é uma espécie de lâmina que tem a forma de uma agulha ou alfinete, lâmina filiforme (em forma de arame
ou fio). É o tipo de lâmina com pinheiros.

acklin
É um sobrenome de origem inglesa e o nome de uma ilha da Grã-Bretanha. Barbara Acklin era uma cantora que
morreu de pneumonia.

aclamaba
É uma inflexão de ânimo. Significa torcer, aplaudir, aplaudir, vivar, prestar homenagem.

aclamaremos
É uma inflexão de ânimo. Significa torcer, aplaudir, aplaudir, loar, honrar, glorificar, exaltar.

aclamatorio
Ato pelo qual uma pessoa é homenageada, carga, reforçada, ovação, aplaudido, vitoreada.

aclamis
É uma palavra latina que significa aclamação, aclamação.

aclamó
É uma inflexão de ânimo. Significa alegria, palmas, loar, celebrar, aplaudir.

aclaramientos
Plural de apuramento. É a ação de esclarecer algo com um corante. Limpar o cabelo de volta. Também pode
significar claro, abrir, clarear, esclarecer, explicar. Na silvicultura, desbaste (folgas da floresta) ou redução na
densidade populacional. Clareira, afinamento, adelgaçamento.

aclarativo
Significa que explica, expande ou esclarece algo. Isso torna mais fácil de entender.

aclareos
Na Colômbia, emagrecimento... é o mesmo que você entresacas. É uma actividade florestal coerente excluir espécies
não útil ou comerciais em uma floresta artificial. Diminua a espessura ou densidade de uma floresta.

acleidense
Significa que ele não tem uma clavícula. Em zoologia refere-se a animais de mamíferos que têm lâminas de ombro
desconectadas (soltas ou isoladas), o que lhes permite dar passos muito longos quando em execução, como gatos,
cães e outros felinos.

acles
Na Colômbia, o ACLES é o acrônimo para a associação de centros linguísticos no ensino superior. É uma unidade da
Universidade Nacional da Colômbia e tem como objetivo promover a aprendizagem e o ensino de línguas modernas no
campo do ensino superior. Nome de uma laje da ardósia da ardósia da certificação.

aclifodonte
É um termo técnico em zoologia para designar animais ofidiosos que não têm dentes com nervuras para inocular um
veneno. Dentes sem ranhuras ou canais. Glifos ou Aglifas.

aclimatación
É o período de adaptação que um organismo tem ou exige para tolerar as condições que tem um ambiente estranho
para o seu. Adaptação, tempo necessário para se familiarizar, se acostumar, se acostumar.

aclimatan
É uma inflexão de aclimatização ou aclimatização. Significa adaptar-se ao clima de um novo ambiente para um ser
vivo.

aclis

É o nome de um género de moluscos e de caracóis marinhos muito pequenos. pertencem à família Eulimidae. Nome
de uma deusa grega, que se presume ser a filha de Chaos e Nix (a noite). Ela era a deusa do sofrimento, venenos e a
névoa da morte.

aclínico
Significa sem inclinação. Na geografia é um lugar onde a inclinação magnética é nula.

acluecarse
Ser inclinado ou encerrado na Colômbia significa perder sua sanidade, enlouquecer, guinchar. É também para ficar
trancado na casa por qualquer razão e com a intenção de não deixar-se ser visto de outros.

acme
Acme é uma palavra de origem grega que significa o topo, cume, pico. Nos desenhos da Warner Brothers, é dito que é
o símbolo da empresa americana que faz tudo (empresa americana que faz alguma coisa, ou fazendo tudo).

acmelia
É o nome de um óleo muito macio usado em cosméticos. É de origem vegetal e é usado para suavizar a pele. A
propriedade é uma planta e também do gênero botânico a que pertence e é da família Asteraceae. É nativa do Brasil e
do Peru amazônico. É sabido igualmente como a planta do dente, a erva do dente ou os paracres.

acmosporio
O termo correto é atmosporium. Significa que produz sementes de partículas muito finas. Com sementes na forma de
vapor. Refere-se mais do que qualquer coisa para moldes ou alguns fungos.

acné
É o nome de uma condição que é sofrido na pele devido ao entupimento de folículos pilosos com sujeira, poeira,
células mortas ou gordura. Observa-se pela aparência, especialmente no rosto ou nas costas de espinhas, cravos ou
comedões. Em muitos casos, eles se tornam dolorosos. A acne ocorre muito na adolescência. Muds, grãos.

acné juvenil
É uma condição de pele. que os adolescentes geralmente sofrem na pele do rosto ou costas e consiste na formação
de lamas e espinhas. Grãos da face. É principalmente devido a mudanças hormonais.

acnodal
Em matemática pura, significa em relação ao acnódulo, ponto de eremita ou ponto isolado, no conjunto de soluções de
uma equação polinomial em duas variáveis reais.

aco
Aco na Colômbia é o acrônimo da Associação Colombiana de Ornitologia. Aco é o nome de uma cidade colombiana no
município de Prado, departamento de Tolima. Em Spain é o acrônimo para aviões da comunicação e da observação.

acobarda
É uma inflexão da vaca. Significa incutir medo, medo e intimidação. Assustar, intimidar, vacilar, destemido, achantar.

acobardamiento
Significa medo, medo, negligência, covardia. Incapacidade ou recusa de agir diante de um desafio, risco ou perigo.

acobardarán
É uma vaca, vaca é derrubada. Isso significa a infusão ou ter medo. Covardia, medo de sentir. Assustar é intimidada,
destemida, psiquiatra, vacilar, intimidá-lo.

acochi
No Chile é a sigla para chilotes folk conjuntos, uma organização folclórica e costumbrista.

acocón
É o acrônimo para a associação de consumo consciente. Uma entidade que negocia em segunda roupa e objetos
reutilizáveis no norte da Espanha. É também o nome comum de uma planta na família Violaceae. É uma planta
herbácea.

acocuyado
Maneira colloquial sobre, squeamish, alegre pelos efeitos do licor. Ele pisca ou liga e desliga uma luz, que pisca.
Parece um cocubio.

acodaba
É uma inflexão no cotovelo. Na Agronomia e Jardinagem é uma forma de reprodução assexual de plantas (por
cotovelos). Consiste em dobrar e enterrar um galho, para conseguir uma nova planta. Esta atividade também é
chamada de gagação.

acodar
Na agricultura e jardinagem, são plantas reproduzidas por camadas. É a ação de corte ramos ou camadas de
reproduzir mecanicamente uma planta. Insira ramos no solo para fazer emergir uma nova planta. Tipo de reprodução
assexuada de plantas. Joga.

acodas
É uma inflexão da estratificação. Estratificação tem dois significados. Uma é a curva em forma de cotovelo dobrar algo
rígida de ângulo direito. Esquinear. Em botânica e Agronomia é para formar camadas: Dobre uma filial de uma planta,
enterrá-lo (torná-lo no chão) a fim de formar raízes e em seguida, separado para uma nova planta. Joga plantas
através de camadas.

acodo
Em botânica e Agronomia é uma forma de reprodução assexuada de plantas. Consiste em enterrar uma haste ou ramo
de uma planta e assim que adquire novas raízes é cortado e transplantado.

acodonte
É um dos nomes comuns de um pequeno roedor, também conhecido como rato de grama. É encontrada no Brasil e
seu nome científico é Akodon cursor e pertence à família Cricetidae.

acogedores
Significa agradável, confortável, confortável. Também significa cordial, hospitaleiro, generoso, protetor. Eles atendem

bem, por favor.

acogemos
É uma inflexão de hospedagem. Significa receber, aceitar, proteger, proporcionar conforto, fazer você sentir-se
bem-vindo, acomodar, dar hospitalidade, proteger, suporte, abrigo, abrigo.

acogerá
É uma inflexão de hospedagem. Significa receber, aceitar, abrigar, proteger, proteger, admite. Proporcionar conforto e
conveniência.

acogida
É uma pulga para receber. Significa receber, acolher, aceitar com prazer. Admita, aceite.

acoitas
É uma inflexão scunting. Significa apressar-se, assediar, pôr em apuros, torturar, afligir- se. Causar sofrimento ou
fazer você sofrer.

acojinamientos
É a ação ou o efeito do amortecimento. Significa enforcamento. É enchido com o algodão ou o outro material macio
duas partes de tela unidas ou uma parte de mobília. Dê a forma e a aparência de um coxim. Zombam, cotão, cotão.

acojinan
É uma inflexão de amortecimento. É o mesmo que enforcamento. É enchido com o algodão ou o outro material macio
duas partes de tela unidas ou uma parte de mobília. Dê a forma e a aparência de um coxim. Zombam, cotão, cotão.

acolchaba
É uma inflexão do acolchoado. Significa mullir, coloque o algodão, lã ou algo macio entre dois tecidos. Amaciamento,
alisamento.

acolchichi

É um Oriole, que está localizado no México, que se caracteriza por ter plumagem negra e os Red Wings. Vermelho – Winged B

acolitados
Plural de acolito. Na Colômbia significa apoio, subsidiado, coberto, pimped, tolerado. Inflexão de acolitar, o que
significa servir como acólito. Acompanhe ou apoie alguém em algo que não seja bem visto ou aceito. Patrocinar ou
apoiar outro em alguma coisa, tentando não notar.

acolitar
Na Colômbia significa, tolerando, permitindo, encobrindo. É como cúmplice ou ajudante.

acolite
É uma inflexão de acolitar. Significa ajudar em serviços religiosos. Por extensão, na Colômbia, é chulo, ajudar,
cooperar, tolerar, encobrir, ser um cúmplice ou auxiliar em algo.

acollarados
Em relação aos animais, especialmente mamíferos ou aves, que têm um colar ou faixa no pescoço. Para designar
tecnicamente estes animais o prefixo grego Strepto é usado (por exemplo, para pombos presos o termo é Streptopelia
).

acollas emilio
Melhor ainda Emile Acollas (ou Acollas, Emile), como é a histeria de um nome em francês. É o nome de um
jurisconsult e professor de direito francês. É também o nome de uma avenida em Paris. Ele foi um dos fundadores da
Liga da Paz e Liberdade.

acoma
Individual da Cultura Popular. É um grupo étnico indígena americano. É assim também que a língua deles é chamada.
Eles também são chamados de Akomé ou A'aku. Significa Pessoas da Pedra Branca. Eles falam línguas keres ou
keresan. Eles habitam a região do Novo México.

acomayo
É o nome de uma cidade, um distrito e uma província no Peru. Faz parte do Departamento de Cusco. É também o
nome de um rio e um vale nessa mesma região peruana. Em Quíchua significa fluxo com farinha ou córrego que tem
farinha.

acomedidos
Plural de acomedida. Na Colômbia significa atenção, cortês, solícito, útil, afável, atencioso.

acometible
Isso significa que é possível ser feito, que isso pode ser feito.

acometida
É uma pulga para empreender. Significa agressão, abalo, ataque. Pode também significar começar, começar,
começar, empreender. Como um substantivo é a conexão, rede, tubo, duto ou corda que permite transportar energia
ou um líquido para o ponto exato necessário.

acometidas
Na Colômbia, isso pode significar tomadas ou redes que transportam um determinado serviço público para um
endereço. Conexões de uma rede de serviços públicos para um cliente ou usuário. Entrar, carregar ou dirigir.
Condutor.

acometo
É um ponto de virada na empresa. Significa ataque, agressão, ataque, agressão, agressão. Também pode significar
começar, empreender, tentar, começar.

acomodados
Plural de ricos . Na Colômbia significa boa solvência econômica. Ricos, ricos, ricos, opulentos, solventes. Também
pode significar organizado, organizado.

aconcagua

O termo correto é o Aconcágua. É o pico mais alto dos Cordilheira dos Andes, de 40 hemisfério ocidental; 41 América;
e do hemisfério Sul ( Do Sul ). É 6960, 8 metros de altura e está em Mendoza, ( Argentina-). É a mais alta depois dos
Himalaias.

acondroplasia
Em Medicina é o nome de uma anomalia no desenvolvimento corporal de origem genética. É uma espécie de
enanismo. Caracteriza-se por ter membros curtos, mas um desenvolvimento normal da cabeça e do tronco. O
desenvolvimento mental é normal, assim como o desenvolvimento sexual.

acondroplásico
Significa paciente que tem acondroplasia. Em relação à acondroplasia, que é uma anormalidade genética que se
reflete em um tipo de enanismo. O sofredor tem pernas e braços mais curtos, mas o desenvolvimento da cabeça e do
tronco, bem como o desenvolvimento mental e sexual são normais.

aconitina
É um alcaloide muito venenoso que é extraído do aconita, uma planta da família ranunculaceae, seu nome científico é
Aconitum napellus e é conhecido como flor azul mórbida ou anapelo azul.

acontezcan
É uma inflexão de acontecer. Dizer, ocorrer, acontecer, acontecerá. Ocorrer, ocorrer.

acontraltados
Plural de acontraltado. Isso significa que eles adquirem a entonação de um contralto, um dos tipos de voz feminina em
um coral (mais graves ou espessura).

acopaduras
É o efeito de anexar. Significa para podar ou cortar os topos das árvores. Filiais que são cortadas de uma árvore na
poda ou descopes.

acopiador
Quer dizer que reúne, coleta ou coleta. Uma pessoa que coleciona selecionador de frutas.

acopiadores
Plural de selecionador. Quer dizer que reúne, coleta ou coleta. Uma pessoa que coleciona selecionador de frutas.
Uma pessoa que dedica-se a recolher, colher, ou pegar algo, colheitadeira. Recipiente que inclui colheita, combinar.
Centros de recolha.

acoplarse
Significa moldar. Junte-se ou junte-se com precisão.

acople
Anexar na Colômbia é qualquer tipo de União que é usado em encanamento ou mecânica.

acorchar

Pode significar perder a sensibilidade de alguma parte do corpo. Dormência. Na indústria, é a ação do revestimento
de recipientes de vidro com laminados de cortiça para evitar que eles quebrem e remarem seus conteúdos durante o
transporte.

acoresis
É a incapacidade de conter ou parar. Pode ser considerado sinônimo de incontinência se a referência for feita à bexiga
ou à acoresis urinárias. Acoresis também podem ser consideradas como a ausência de movimento no trato digestivo.

acoridio
É outra forma de chamar uma planta semelhante a reedas, é aquática e pertence ao gênero Acorus. Também é uma
maneira de chamar suas flores. Eles são conhecidos como Calamos, reeds ou calamos aquáticos. O nome científico é
Acorus calamus e eles são da família Acoraceae. Tem uso medicinal. Também é usado como material filtrante em
tratamentos de águas residuais, o mesmo que Phragmitis comunis. Anteriormente foi classificado como um membro
aberrante da família Araceae, mas este termo não existe na taxonomia atual.

acorina
É o nome de uma substância amarga que é extraída de plantas aquáticas. Eles são conhecidos como reedas ou
reedas. Eles pertencem ao gênero Acorus. Planta semelhante a reedas, é aquática e pertence ao gênero Acorus.
Eles são conhecidos como Calamos, reeds ou calamos aquáticos.

acornó
Isso significa que você me tirou pelos chifres. É também dar corneal, Gore, RAM.

acoro
Que bandeira doce está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Ácoro.", sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Acoro, a Reed-como a planta, é aquático e que pertence ao género Acorus. Você é conhecido como
Calamos, hastes ou calamos aquáticos. O nome científico é Acorus calamus e são da família de Acorus. Tem usos
medicinais. Ele também é usado como material em tratamento de águas residuais de filtro igual as lomunis Phragmitis.
Antes era classificada como um membro aberrante da família Araceae ( aracea ) , mas este termo não existe na atual
taxonomia.

acorrala
É uma inflexão de currais. Significa bloqueio até isolar, rodear, cercar, assediar, encurralar, intimidar, amedrontar.

acorralar
Esquerda sem escolha ou saída. Na Colômbia significa trancar, curvas, surround, isolado, solto. Também é sinônimo
de harass, assediar, perseguir, intimidar.

acorralé
É uma inflexão de currais. Significa fazer curvas, confinar, isolar, cercar, cercar, assediar, intimidar. Incluído em uma
caneta ou uma cerca. Deixe alguém sem uma opção de escapar ou evadir uma reunião.

acorraló
É uma inflexão de currais. Significa bloqueio acima, deixe via de fuga, nas curvas, surround, isolado, assediar, cercar.

acorrucan
Alguns (principalmente em Espanha) usá-lo como um sinônimo para o abraço, esse é o termo correto. É uma inflexão
do abraço. Significa encolher, Crouch, recolhido, de cócoras, Warbler, geralmente por medo ou para se proteger de
algo externo (frio, ruído, explosão). Tente tomar posição fetal, horizontal ou verticalmente.

acorrucarse
De cócoras, agachado. Encolha o corpo, dobrando os joelhos. Compra em posição fetal ao abrigo do frio.

acorta
É uma inflexão de encurtamento. Significa reduzir o comprimento, cortar as pontas ou bordas, guarnição. Também
reduzirá a um lapso de tempo. Reduzir a encolher, reduzir, encolher, minar, diminuir.

acortar
É a ação ou efeito de fazer ou deixar algo mais curto. Aparar, reduzir, diminuir, reduzir, encolher, diminuir, diminuir,
minar.

acortó
É uma inflexão de encurtamento. Significa aparar, reduzir, diminuir, diminuir, reduzir, encolher, coletando, minar.

acos
Em Medicina, ACO ou ACOS é a abreviação ou apócope da Sobreposição Asma-Copd. É definida como a convivência
no mesmo paciente de três elementos: tabagismo, limitação crônica ao fluxo de ar e asma.

acosarán
É uma inflexão de assédio. Significa perseguir, cercar, Sitia ameaça, assediar, irrita, incomoda. Pedir, requerer, exigir.
Pedir com veemência, insista.

acosaron
É uma inflexão de assédio. Dizer assediar, perseguir, ameaçar, currais, aborrecer, importunar.

acosó
É uma inflexão de assédio. Significa a fustigar, irritar, incomoda. Corral, cercar, assediar, perseguir, ameaçar. Tire
proveito de outra pessoa.

acostadote
Pereceando pessoa a mentir, ocioso, causando mesquinhez, com sonolência.

acostaron
Pode significar descansar, dormir. Concurso, deite-se, deite-se, deite-se, estender. É uma inflexão para a cama.
Significa colocar algo horizontalmente no chão ou uma superfície plana.

acostumbraba
É uma inflexão para obter ou se acostumar. Significa uso, uso, tendo por hábito, assombrando, familiar, molde,
aclimatar. Tornar-se habitual, comum ou rotineiro.

acostumbran
É uma inflexão de conseguir. Isso significa usar, use. É usual, comum, vulgar, normal, regular, rotina. Você se adapta.

acotación
Significa contribuição, nota, nota. É a ação ou efeito de dimensão. Significa trazer ponto, apostilha, pontuação, digo.
Também significa limitar, encontrar, localizar, esgrima, delimitar.

acotar
Tem vários significados. Limite, esgrima, delimitar, enquadramento. É também ramos altos poda de uma árvore.
Observa-se que eles são colocados à margem de uma escrita. Apostille. Na Colômbia, como sinônimo de dizer,
contribuir, adicionar, adicionar. Expanda dados em algo do que é falado, ou é isso.

acotas
É uma inflexão para a dimensão. Significa cerca, delimitação, tamanho, limites definidos ou parâmetros. Demarcar ou
demarcar. Na Colômbia também significa contribuir, pronunciar, estabelecer critérios e adicionar dados ou informações
a algo que é conhecido por todos.

acotillo
Nome dado a um martelo de cabeça grossa e alça curta usada por ferreiros. Na Colômbia é um dos nomes dados a
uma árvore. Também é conhecido como Abujo, achiote, ? achiotillo , urucú , rocú, onoto , bija ou benis . Seu nome
científico é Bixa orellana e pertence à família

acovachado
Acovachado significa enconchado, agachada-se para se protegerem, curvado para a frente. Significa também que em
forma de um covacha (depreciativo da habitação e da caverna).

acoyapa
É o nome de uma aldeia na Nicarágua, é também chamado de Acoyapan pelos seus próprios habitantes. É um
município da Nicarágua, o departamento de Chontales. A palavra de origem Náhuatl, significa lugar localizado na parte
superior.

acoyar
O termo correto é scopt com ll. Significa abraçar pelo pescoço, agarrar pelo pescoço. Pode ser abrir as pernas de um
animal para segurar firmemente de um tronco. É também para irrigar solo ou fertilizante no pé ou pescoço de uma
árvore ou planta. Também significa tampar ou reabastecer as fendas de um barco com uma estepe ou tela.

acoyo
É uma planta da família Piperaceae. Usado como um condimento. Seu nome científico é Piper auritum. Conhecido
por outros nomes comuns, tais como: Acuyo, erva santa, alajan, momo, tlanepa ou piper.

acólita
Mulher ou menina que colabora em escritórios religiosos. Acólito fêmea ou coroinha. Monaguilla, monaguilla. Na
Igreja Católica, de acordo com o Pontifício Conselho para a Interpretação dos Textos Legislativos e confirmado por
João Paulo II, pode haver coroinhas ou acólitos, como assistentes temporários nos serviços do altar.

acólito
Significa que segue ou acompanha. Pequeno monge. Uma criança que usa batina e ajuda o sacerdote durante a
missa. Um coroinha.

acón
Nome de um líder senones na Gália, que incitou seu povo a se revelar contra Júlio César. É também uma maneira
caribenha, chamar um pequeno barco de racking ou descarga. Normalmente é plana.

acónito
É o nome comum de uma planta venenosa. também é chamada de substância venenosa que é extraída dela. Seu
nome científico é Aconitum napellus e pertence à família Ranunculaceae. Também é chamado de anapelo azul,
anapelo de flor azul, flor azul mórbida.

acra
O termo correto é Acra. É a maior cidade e a Capital de Gana. Acana linguagem significa formigas, Ant. Muitas vezes
é também escrever Accra.

acranio
Significa que ele não tem um crânio, ele não tem um cérebro revestido com uma caixa de ossos. É o nome de animais
marinhos também chamado leptocardia, cefalodords ou anfíbios. Eles vivem em fundos arenosos, são alongados e a
cabeça é longa e em forma de corda.

acrantero
Acrantero ou acrantera é a hislização de um gênero de Plantas (Acranthera), na família rubiaceae. São plantas
conhecidas como asranteros ou acranteras. Significa com estamens que terminam na ponta. São plantas nativas da
Índia, Malásia e China.

acratófilo
É o nome dado à pessoa que gosta de beber vinho puro. Também poderia ser definido como um amigo de Akratos,
que na mitologia grega era um semideus, de beber vinho não misturado. Era considerado como uma divindade de
excesso festivo.

acre
Significa gosto ou cheiro rançoso. Medição de superfície inglês, equivalente a 4. 046, 85 metros quadrados. Estado do
Brasil, cuja capital é Rio Branco. Acre é o nome de uma cidade costeira israelense.

acrecebus
Significa macaco Acre. Acre é o nome de um estado do Brasil, cuja capital é rio branco. Refere-se a um macaco
extinto que existia naquela região e a partir do qual vários restos fósseis foram encontrados.

acrecentadizo
Isso significa que ele tem uma tendência a crescer, é gigantesco possuem, orgulhar-se, me sinto ótimo.

acrecentado
É uma inflexão de aumentar ou aumentar. Significa que cresce, que aumenta seu tamanho ou seu valor. Isso aumenta

em número.

acrecentarse
Isso significa maior, gigantesco, amplificado, aumentar, aumentar, melhorar, crescer, aumentar.

acrecienta
Está virando para aumentar. Meios de cultivo, que é ampliada, que aumenta de tamanho ou volume.

acreciones
Média renda, aquisições. É a ação ou a afeição de aumento propriedade ou propriedades. Dívidas.

acreditado incorrupto
Eles são sinônimo de honesto, honesto, Probo, todo.

acreencias
Significa saldos para.renda ou pertences. Dinheiro ou bens a serem recebidos, por direito. Tudo a ser exigido ou
exigido.

acrencia
O termo correto é crédito (duplo ' e '). Significa dívida monetária que um devedor tem com o seu credor. Dinheiro
alegando pelo credor ao devedor. Débito, crédito, débito, compromisso, obrigação,

acres
Plural do Acre. É uma medida de superfície inglesa que não pertence ao Sistema Métrico Decimal. Equivalente a 4046
metros quadrados, ou seja, 0 , 4046 Hectares (40 , 46 áreas). É uma medida agrícola menor que a do fanático.

acribillados
Significa excluído com vários tiros. Morto a rajadas de balas. Sofrendo de tiro à queima-roupa. É uma inflexão do
crivo. Significa machucar ou matar com vários tiros ou rajadas. Ele também está recebendo várias picadas de
mosquito. Atacar na polia, ou com perguntas para uma pessoa.

acribillar
Ação ou efeito de encher buracos ou furos. Significa atacar a tiro de curta distância. Perfure um corpo com vários tiros.
Sitiar coloquialmente ou assediar com perguntas.

acribología
É a ciência que lida com a pureza ou a limpeza da nossa língua. Se pretende que o uso das palavras é a correta e
adequada e destina-se a eliminar o uso indevido ou deterioração das palavras de nossa língua. Com mentiras,
desinformação e a deterioração da língua, alcançando somente uma fase de falta de comunicação por meio de você
deseja manter o uso exato dos termos de acordo com a etimologia de raízes que formam o acribologia.

