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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 significados que aprovamos e recolhemos neste
pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite
em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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capachos
Na Colômbia, típica de um conjunto de llanera maracas. Plural de. Na Colômbia, dizemos capacho com invólucro
natural da espiga de milho (milho). Também usado como um sinônimo para cestos ou cestas.

capacitador
Uma pessoa que está envolvida na formação. Eles geralmente fazem isso sobre questões específicas. Uma pessoa
que é dedicada para aprofundar algumas questões em empresas ou comunidades. Instrutor.

capanga
Não é uma palavra da língua espanhola, mas Português. Significa saco pequeno, tecido, couro ou plástico. O lixo
jogado por viajantes. Cápsula usada pelos comerciantes de pedras preciosas. Boco, Mocó. Na Colômbia, dizemos
chuspa.

capangas
Pessoa que defende o seu patrono, nem recorrer à violência. Foreman, mayoral, gerente, guarda-costas e escolta.

capar
Na Colômbia, de forma coloquial não comparecer sem justa causa, onde é obrigatório para ir. Falhar, quebrando (ou
como dizem os argentinos: tornar-se um rato). Por exemplo, para estudar ou trabalhar. Também significa castrar,
esterilizar, castrando, cercear, mutilar, remover, diminuir, incapacitante.

caparazón
Camada espessa que protege alguns animais, como tartaruga ou tatu. Camada de calcário protetora ou rígida.
Escudo, escudo, telliz, armadura.

caparroso
Caparroso é o nome de um município espanhol, em Navarra. É um sobrenome de origem espanhola. Na Colômbia,
Peru e Venezuela significa que tem a aparência de um macaco branco, Lany, chamado caparro. Lanoso, peludo,
peludo.

capasa
No Paraguai é o nome de uma empresa que se dedica à produção de mel de cana e seus derivados. Seu nome é
Cañas Paraguayas Sociedad Anónima .

capasiosas
capasiosas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Capciosas" no sentido de:<br>O termo correto é
Capciosas. Significa com mentiras, com decepção, com armadilhas, duplo sentido. Faz referências a um formulário
pedindo que confunde a pessoa entrevistada ou pesquisados. Na Colômbia, dizemos " Perguntas com casacaritas ".
Enganosa, complicado, falso, artificial, insidioso, aparente, falso, enganoso.

capeado
É uma inflexão do tempo. Isso significa evitar, Dodge, iludir, lutar, lidar, resistir, resistir, resistir, classificar, entreter.

capear
É o ato de superação de obstáculos, evitá-los, ultrapassá-los. Classificar o negócio, lutar, resistir, permanecem,
suportar.

capelo
capelo é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Capelo ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o
termo correto é Capello ( é nome próprio ). Sobrenome italiano de treinador de futebol e jogador. Geisy, galé ou
Capelo, é um chapéu de abas largas, adornado de cordões e borlas, que os membros do clero, por vezes utilizado em
especiais hierarcas sênior.

capensis
Capensis é uma locução Latina que faz relação com alguns sendo nativo ao vivo da cidade do cabo e o cabo da boa
esperança na África do Sul, como por exemplo o Drossera capensis

capera
capera é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Capera ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é Capera ( nome próprio ). Na Colômbia é um sobrenome nos departamentos de Tolima e Huila. É também o nome de
uma cidade angolana.

caperola
No México é o nome de uma canção de Arpex. Caperola significa extrema membro viril. Parte final e volumoso do
pênis. Glande.

caperuza
Uma tampa resistente alongar objeto ou arma. Tipo de chapéu de tecido alongado e terminando no final. Pequeno
casaco, capa, tampa, capota, tampão, capota, capa, cone. Parte de querosene ou gasolina serve como um pavio.

capibara
É um dos nomes comuns ocorrendo na Colômbia para a capivara de Capivara. Ele também informa a Capivara. É o
maior roedor em todo o mundo. Pertence à família Caviidae e seu nome científico é Hydrochoerus hydrochaeris.

capilla
É uma pequena igreja, uma capela. Parte privada de uma igreja. O nome de um município espanhol, na província de
Badajoz. O nome de um município da Colômbia, no departamento de Boyacá.

capillenses
Pessoas que assistir ou são fiéis de uma capela. Na Colômbia é o adjetivo para as pessoas nascidas ou aqueles que
vivem no município de capela, no Valle de Tenza, Boyacá. Foi fundada em 1793.

capilongo
capilongo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Capilongo ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é Capilongo ( nome próprio ). É o sobrenome de um escritor, instrutor de karaté e professor canadense. É
também o nome de uma cidade angolana.

capingana

capingana é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Capingana; nome correto )" sendo seu
significado:<br>O termo correto é Capingana ( nome próprio ). É um sobrenome que existe em Luanda, Angola e
Brasil. Nome da cidade angolana.

capira
Capira incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Capira ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Capira ( nome próprio ). É o nome de um distrito no Panamá e o nome da cidade cabeça de município
e capital do distrito. É na província ocidental do Panamá.

capire
Não é uma palavra na língua espanhola, mas italiano e significa entender.

capirotazos
Golpes dados com um capirote. O capirote é um boné longo e cônico.

capitana
Capitão feminino, mulher militar de baixo escalão entre os oficiais, que só ultrapassa o Tenente e o Tenente. Nome de
um romance do argentino Elsa Osorio. Mulher que dirige ou governa um barco ou pilota um avião. Mulher de grande
ascendência em uma equipe e que assume a voz de seus companheiros.

capitaneada
Significa conduzido, controlado, dirigido. Inflexão de captação, o que significa liderar, dirigir, gerenciar, governar.

capite
É uma palavra italiana. Quer dizer, sabe?

capitolio
Na Colômbia (Bogotá), sede do governo e do local onde se encontra com o Congresso. É um tipo de construção
semelhante a um palácio, com várias colunas na frente. Em vários países é a sede do governo ou o edifício onde se
reúne o Congresso ou o Parlamento. Roma é agora chamado Pointe Verdi, antes "Capitólio", foi uma das colinas onde
atividades religiosas (Capitolino) foram feitas.

caplán
É outra maneira de chamar o diabo ou demônio. Na Venezuela significa que desaparece, desaparece. Também é um
sobrenome de um ator de cinema argentino (Caplán Marcos). Caplan é um sobrenome de médicos ingleses, que
estudou a exposição dos mineiros à poeira de carvão. Na medicina, a síndrome de Caplan é a mesma condição de
pulmão reumatoide. Reumatoide pulmonar.

capnófilo
Significa amigo da fumaça, que prefere fumaça. É uma classe de organismo que consegue subsistir em ambientes de
altas concentrações de dióxido de carbono.

capo
É a forma de um pequeno capitão. Significa líder, chefe, chefe, chefe, senhor da guerra, guia. Embora o termo tenha
sido degenerado em geral, relacionando-o ao tráfico de drogas e ao crime, a verdade é que ele pode e deve ser usado

no sentido aceito.

capoc
É a fibra ou mota produzido a árvore ceiba. Nos países que anglo-saxões são diz sumaúma, Capok ou sumaúma,
árvore ceiba. É uma fibra muito macia e parece que o CHUMAÇO de algodão, embora de cor amarelada. A árvore
ceiba também recebe outros nomes comuns como ceibo, durante, mapajo, bonga ou bongo, pochote ou sumaúma.
Seu nome científico é Ceiba pentandra e pertence à família Malvaceae (anteriormente na classificação taxonômica
contida da família Bombacaceae).

capocha
Na Argentina significa cabeça, crânio, testa, capacete e boné.

capoeira
É um tipo de arte marcial brasileira, onde música, dança e artes marciais são combinadas.

capoladora
Uma máquina que é usada para fazer recheios de carne. Moedor de carne, helicóptero.

capomo
É o nome dado no México para as sementes da árvore de Ramón, Ojoche. Tem o nome científico de Brosimun
alicastrum e a família Moraceae. Eles são comestíveis e muito nutritivos. Está localizado em de extinção.

caponada
Jogo do Capon ou de animais castrados. Grupo de animais que são removidos do grupo de criadores ou garanhões e
envolvidos em engorda, escorvamento e venda. Muitas dessas cópias são deixadas para exibição. Eles podem ser
porcos, cabras, cabeças escuras, bois ou cavalos.

caponera
É o nome dado a uma gaiola de madeira onde galinhas ou galos de combate são mantidos. Caponera também é uma
bebida semelhante a Brandy, que eles fazem na Venezuela. La Caponera é o nome de uma telenovela colombiana,
baseada em lutas de galos e feiras de aldeia.

caporal
Na Colômbia significa cabeça dos Cowboys, Butler, capataz. Chefe, que lidera um grupo.

caporra
Bola de cera que são montados nas procissões de perturbar os outros. Uma bola de uma alça de cana. A caporra é
uma bola em forma de com cera residual.

caporuno
É um dos nomes comuns de uma planta ornamental tropical da família Marantaceae, outros nomes comuns são:
rosarioo, pehuajó, huajo, platanillo. Seu nome científico é Thalia geniculata. Ela cresce naturalmente em planícies
aluviais e ao longo dos rios.

capote
Camada do toureiro.

capote de jardín
A Colômbia é a camada superior do solo no jardim. Gramado, grama, grama.

capotear
Na Colômbia significa capotear, enfrentando dificuldades, esquivando-se, defendendo-se. Use um capuz para se
defender de um touro. Lutar. .

capoteo
Inflexão do capotear. Defenda-se com um capuz de touro. Ação e efeito capotear, enfrentar dificuldades, esquivar-se,
defender-se. .

capotera
Significa relacionado aos capuzes. Pode ser um tipo de mala ou saco para guardar capuzes ou também uma agulha
grande para costurar os capuzes.

capotón
Capuz aumentado. Tem dossel ou capa grande. Touro que aríetes com intensidade. Também significa tunda,
batendo que ocorre entre vários a um.

capó
Na Colômbia tampa ou tampa do motor do carro. Se trata do bairro francês.

capparis
Capparis é o nome técnico de um gênero de plantas pertencente à família Capparaceae ou Capparidaceae. É
representado por algumas 225 espécies aceitas de arbustos e crawlers. A palavra Kapparis em grego significa alcer.

capricho
Na Colômbia, teimosia, arbitrariedade, ânsias, raridade, excentricidade, absurdo, fantasia, extravagância, insistência.

caprichosa
Significa uma pessoa que age à vontade e arbitrariamente. Ele teimosamente impõe seus caprichos. Arbitrário,
teimoso. Na gíria do futebol é outra forma de chamar a bola ou a bola de futebol (sardenta, consentida).

capricornio
Nome do décimo signo do zodíaco. Nome de uma Constelação ( Cabra). Tem regência de 22 de dezembro a 19 de
janeiro. É representado com uma cabra com rabo de peixe.

caprimúlgido
é cada pássaro que pertence à família Caprimulgidae. Eles são conhecidos como ynacles, añaperos ou chotacabras.

caprino
Classe de gado a que as cabras pertencem. Em relação às cabras.

capsaicina
É o alcaloide que está presente em pimentas e que lhe dá o seu sabor picante.

capsaicinas
São os produtos químicos que produzem coceira na boca, presentes em pimentas ou pimentas. Capsaicina Plural .
picante.

capturada
Significa preso, preso, preso, mantido, privado de liberdade. Referindo-se a bens: apreendidos .

capuera
É a terra que é removida para a selva em áreas aráveis. É um termo usado no sul da América do Sul. Na Colômbia,
dizemos colonização. A clareira de selva. Expansão da fronteira agrícola na selva. Também chama-se também à área
da regeneração natural em uma floresta que tinha sido arrasada e queimada de floresta.

capujo
Na Argentina, é uma inflexão para capujar, o que significa pegar algo no ar ou antecipando em dizer algo que vai dizer
outro.

capul
Na Colômbia é uma maneira de chamar um corte de cabelo em que você tem um estrondo que cobre a testa.

capuz
É um tipo de chapéu que é anexado a um cachecol ou ao pescoço de uma peça de roupa. Capuz, boné. Roupas
longas e soltas à maneira de uma capa que foi colocada acima das roupas às vezes em sinal de luto.

capz
O termo correto é capaz. Em Biologia Molecular é uma proteína composta de subunidades, alfa e beta. É na banda do
sarcômero Z do músculo e sua função é isolar ou cobrir os filamentos de actina em células musculares.

caquero
Na Colômbia é usado como um sinônimo para Rammer, instrumento de madeira para compactar o solo. Diz-lhe
também caquero, de escaravelhos. Este cucarron ou besouro come ( escatofago-) e isso põe seus ovos no POO,
excremento, fezes, estrume ou estrume.

caqui
É uma palavra de origem sânscrito. é o nome de uma cor que corresponde à areia ou creme leve. É a cor de muitas
roupas militares.

caquiñan
O termo correto é Chaquiñan. Eles são pequenas estradas ou atalhos através do qual passa o gado, são geralmente de

alta montanha. É um termo usado no Equador.

car wash
Há dois termos ingleses que significam lavagem de carros. Lava-jato. Lava-jato. Estabelecimento comercial dedicado
à lavagem de carros.

cara
Semblante de uma pessoa de aparência, características, expressão. Outro lado da moeda para selar ou cruz. Lado da
moeda que mostra um boneco ou um rosto. Cara, cara.

cara de chimba
Em Colômbia Chimba tem três significados. Um é uma forma vulgar de se referir ao órgão sexual feminino. Outro,
talvez o mais amplamente utilizado meio de sorte, fortuna, golpe de supermercados. E finalmente a forma usada pelos
países que significa bom, bonito, bonito.

carabaos
É um tipo de búfalo que se caracteriza pela adaptação aos solos pantanoso, portanto é chamado o búfalo de pântano.
É um muito útil animal especialmente nas Filipinas, recebeu outros nomes como pântano búfalo, búfalo, Kalabab
Caraballa. Ele é considerado o animal Nacional daquele país. O nome científico é Bubalus bubalis.

carabassa
É uma palavra em basco e catalão. O Carabassa é uma montanha na Catalunha, Espanha. Localizada nos Pirinéus,
possui uma altitude de 2740 metros acima do nível do mar. Carabassa é igual a abóbora em espanhol. É uma cabaça
de planta nativa da América, também conhecida como abóbora, Pipia, squash, Poteca ou abóbora.

carabassa
É uma palavra em basco e catalão. O Carabassa é uma montanha na Catalunha, Espanha. Localizada nos Pirinéus,
possui uma altitude de 2740 metros acima do nível do mar. Carabassa é igual a abóbora em espanhol. É uma cabaça
de planta nativa da América, também conhecida como abóbora, Pipia, squash, Poteca ou abóbora.

carabina
É o nome de uma arma de fogo muito parecida com um rifle, mas de comprimento mais curto. Arma de infantaria que
pode ser inserida baioneta. Arma usada por carabinieri.

carabobo
Carabobo é escrito incorretamente e deve ser escrito como 40 Carabobo; próprio nome ). sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Carabobo; nome próprio ). É o nome de um estado na Venezuela, cuja capital é
Valência. Seu nome é derivado das palavras em língua Arawak ou Arawaco, Karaul que significa " Savannah, " e Bo, o
que significa " água " repetida é um superlativo. Portanto, Carabobo significa " Savannah é muitas águas " ou "
Savannah é muitos quebrado ". O nome de uma das mais importantes batalhas da campanha de libertação da Nueva
Granada.

caracales
Caracal é o plural de Caracal. É o nome comum de um felino de tamanho médio, de origem africana. Família Felidae,
científico caracal Caracal, o nome não está relacionado para o Bobcats, mas se for com o Serval, com que intercepta
mesmo.

caracanfunfa
Ele é um dançarino muito taconea. Na taconeador Argentina, é o mesmo que Caracafu. Grande dançarino Taconeador.
Esta pequena palavra aparece em letras do Tango El Choclo de Enrique Santos Discépolo.

caracaro
Na Colômbia é o nome de uma árvore, também conhecida como orelha, orelha dentada ou orelha de rim. Seu nome
científico é Enterolobium cyclocarpum e pertence à família Fabaceae. Na Costa Rica, Honduras, Nicarágua chama de
guanacaste. Na Guatemala e El Salvador é chamado de conacaste. No México eles chamam de huanacaxtle e
panamá conotú. Na Venezuela chamam de carocaro ou caracaro. É a árvore nacional da Costa Rica.

caracha
Na Colômbia é uma porção de tecido necrótico, que pode aparecer na pele ou tecido subcutâneo. Usado como um
sinônimo para a crosta, bedsore. Também na Colômbia caracha significa velho, caindo aos pedaços (referindo-se a um
caminhão ou carro muito velho).

carachupa
No Peru e em partes da Bolívia é uma maneira de chamar o Chucha ou gambá, um mamífero marsupial e carnívoro.
Também é chamado de tlacuache comum, raposa, birra, runcho, vira-lata. Seu nome científico é Didelphis marsupialis
e pertence à família Didelphidae.

caracol
A Colômbia é a maior cadeia de rádio colombiano. Anatomia é uma parte da orelha e Zoologia é um molusco que pode
muito bem ser marinho ou terrestre. Instrumento musical de vento, utilizado pelos índios para ser convocada. Shell.

caracolies
Caracolí é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carácolis.", sendo o seu significado:<br>É o plural incorreto
de Caracolí. O correto é Carácolis. Refere-se a um grupo de árvores de Caracolí ( Anacardium excelsum ) uma árvore
muito comum nas margens dos rios colombianos.

caracolita
Na Colômbia, nome dado a um pequeno barco que acompanhou "A concha", navios que o caracol Radial da empresa,
enviado para uma redescoberta do Rio Magdalena (campanha ecológica com Inderena). Nome de um personagem
infantil de contos e poemas (por exemplo. O Caracolita e grilo)

caracteristica del moderador
o recurso de moderador é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Característica do moderador" sendo seu
significado: é a definição de moderação. Um moderador deve ser muito calmo e tolerante. Possuir sanidade e
Temperança. Equilibrada, imparcial.

caraculo
Casacos de pele de carneiro ou Butthead é um tipo de gado bobino, vindos da Ásia Central, cabelo encaracolado e
cauda larga. É também um ensopado que é que fizeste Caracú ( ( Medula óssea e ). Por insulto ou designar uma
pessoa muito feia ou feia, disse Careculo.

caragay
Na Bolívia, Chile e norte da Argentina é outro nome de uma grande iguana ou lagarto.

caragontía
Nome dado até mesmo para ser fabuloso de Montánchez, representado por uma cobra, com cabeça de mulher com
cabelo abundante e que faz parte das lendas jienenses.

caraja
Na Colômbia caraja ou carajita é uma maneira depreciativa de se referir a uma mulher. Significa que é maligno,
malicioso, mau, infame, corrupto. Em náutico é um tipo de vela quadrada de Veleiros.

carajada
Dom de muito pouco valor, feito sem importância. Na Colômbia significa coisa sem valor ou baixo valor, bugiganga,
pequeninia. Caraxy também é usado. Insignificância, pequenina, bugiganga, jóias.

carajal
Significa multidão, multidão, pilha, muita gente. Abundância do inferno (pessoas).

carajito
Na Colômbia significa criança, garoto. Criança inquieta, criança tola.

carajo
Significa local muito distante, na Colômbia. Na verdade, é o nome de uma pequena microislas no meio da imensidão
do Oceano Índico. Também significa tolo, criança da criança. Usado para designar uma coisa muito pequena,
insignificante ou trivial. O nome de uma banda de Groove Metal musical argentino.

caramañola
Na Colômbia é uma pequena garrafa ou garrafa em que atletas e especialmente ciclistas, carregam líquidos para
hidratar durante a competição. Bidon, bidoncillo, garrafa, garrafa.

carambajo
Em Porto Rico é outra maneira de chamar um besouro ou cuco. Também se chama carabajo.

carambola
Planta que produz carambolos (uma fruta na Colômbia). Também é chamado de fruta estrela, estrela averrhoa,
carambolo, carambolera, torombolo, chiramelo, miramelo, tamarindo chinês, tamarindo culí ou starambolo. Seu nome
científico é Averrhoa carambola e pertence à família Oxalidaceae. Em bilhar, bola que pica para fazer carambolas. No
jogo de bilhar, golpe seco que é dado às bolas.

carambolas
No jogo de bilhar pontos ganhado. No bilhar é o lançamento em que a bola atacada toca as outras duas dispostas
sobre a mesa. Golpe de repetidas. Por extensão, o termo é usado para designar que várias coisas são realizadas em
uma única tentativa.

carambolazo
Na Colômbia significa um golpe de sorte, sorte. Algo benéfico que é obtido inesperadamente. O Chepazo.

carambolera
Planta que produz carambolos (uma fruta na Colômbia). Também é chamado de fruta estrela, estrela averrhoa,
carambolo, carambola, torombolo, chiramelo, miramelo, tamarindo chinês, tamarindo culí ou starambolo. Seu nome
científico é Averrhoa carambola e pertence à família Oxalidaceae. Em bilhar, bola que pica para fazer carambolas.

carambolo
Na Colômbia é o nome de uma fruta, também conhecida como fruta estrela. Planta que produz carambolos (uma fruta
na Colômbia). Também é chamado de fruta estrela, estrela averrhoa, carambolera, carambola, torombolo, chiramelo,
miramelo, tamarindo chinês, tamarindo culí ou starambolo. Seu nome científico é Averrhoa carambola e pertence à
família Oxalidaceae. Em bilhar, bola que pica para fazer carambolas.

caramelear
Na Colômbia significa trapacear, provocar, chupar galo. Atrasar ou atrasar a resolução de um assunto
desnecessariamente ou injustificadamente. Atrasar, estender, estender.

carameleo
Ação ou efeito de caramelear . Maneira típica de agir do funcionário corrupto em um processo ou processo. Na
Colômbia significa trapaça, provocação, boquete de galo. Demora na resolução de um assunto desnecessariamente
ou injustificadamente. Estender em um processo. Atraso, horas extras, prorrogação, extensão. Coloquialmente
também dizemos teteo.

caramelo
Na Colômbia significa doce, te doces. Também significa hoax, piada (caramelear)

caramera
Na Colômbia e especialmente nas planícies do leste é chifre de veado. Também, por extensão, dentes irregulares ou
pilha de lenha, registra ou filiais de maneira desordenada. Pilha de troncos e galhos. Também é um sinônimo para a
paliçada, ramazon: floresta arrastando um rio durante uma inundação.

carananchek
carananchek é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carabanchel", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é Carabanchel. É um distrito é a parte sul de Madrid e tem quase 300.000 habitantes.

carancho
O carancho, também conhecido como porquinho, caricari, caracara, traro ou shag é uma ave galiforme da família
Falconidae. É semelhante a um falcão e tem um tufo de penas sobre o para-quedas. Seu nome científico é Caracara
plancus. Carancho é também o nome de um filme de horror argentino. É típico da América do Sul.

caranchoa
Anchova Caranchoa ou cara, é um dos insultos mais antigos da nossa língua. Juntamente com zurumbatico e
badulaque ( frequentemente usado na Colômbia 41 finalidade; Eles aparecem em crônicas em 1495. Você quer dizer
feia, horrível, cara de diabo.

caraña
Na Colômbia é o nome de uma árvore com um óleo que é extraído a partir dele. É um dos nomes comuns do
Jacarandá. Seu nome científico é Bursera graveolens e pertencente à família Burseraceae. Tem usos medicinais. O

óleo é extraído- e sua combustão de lenha é repelente de insetos. É também chamado de árvore sagrada, crispin.

caraño
Na Colômbia é o nome de uma árvore grande de madeira. Nome do Aeroporto de Quibdo, capital do departamento de
Chocó, também chamado Alvaro Rey Zuniga. Em Florencia, capital do departamento de Caquetá, é o nome de um rio
e um pertenciam. A árvore tem o nome científico Protium asperum, pertencente à família Burseraceae. Em algumas
partes da Colômbia vão dizer stinkwood.

carapacho
Nas Planícies Orientais da Colômbia significa esqueleto, osamenta, restos de um animal morto.

carate
É uma doença infecciosa da pele caracterizada por adquirir uma cor branca. Também conhecido como PT, vamp, lota,
mal de pinto e tina. É causada pela bactéria Treponema carateum

caravanear
Na Colômbia, significa caminhar um grupo de amigos em diversos veículos para o mesmo lugar. Fazer uma caravana.
Formam uma procissão para um site em vários caminhões. Comboio, recua, Entourage.

caravelita
Em Puerto Rico é o nome dado para a cachaça de qualidade mais pobre. O nome de uma canção popular por Pedro
Pérez. Jovem e bonita mulher.

carámbano
É o nome dado a um pedaço de gelo na forma de um estilete ou cone muito longo e pontiagudo.

carbofurano
É um dos pesticidas mais tóxicos que existe. Pertence ao grupo carbamate. É um inseticida sistêmico. Este
ingrediente ativo é conhecido comercialmente como Curater ou também como Furadan.

carbonara
É o nome de um típico molho romano e da região do Lazio na Itália. É preparado com ovos, guanciale (bacon de
corredor duplo), pecorino (queijo romano), sal e pimenta. Em alguns casos, o guanciale é trocado por bacon.
Também é chamado de prato de massa ao qual este molho é adicionado, especialmente o espaguete.

carbonáceo
O termo correto é carbonáceo, sem tilde. Significa alto teor de carbono. Material ou substância rico em carbono.
Hidrocarbonetos de grande massa molecular. Tipo de meteorito contendo Carbono.

carbonero
Isso significa que ele funciona na mineração do carvão. Relacionadas com o carvão. Que produz, vende ou troca de
carbono. Também é um sobrenome de origem espanhola. É também o nome de um peixe, também conhecido como
Stoker, escamudo e arinca. Seu nome científico é Pollachius pollachius e pertence à família Gadidae. É muito
semelhante ao bacalhau.

carbunco
É outra maneira de chamar os indígenas na Costa Rica. 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, achones, carbuncos.
Eles pertencem ao gênero Pyrophorus e o nome científico da espécie mais comum é Pyrophorus noctilucus. Antraz é
uma doença bacteriana que dá o gado e pode ser transmitida aos seres humanos (antraz)

carburante
Significa combustível, gasolina, óleo combustível. Hidrocarbonetos que é usado para a operação de motores

carcacha
É um termo usado na Colômbia para designar lixo móveis ou veículo velho, velho, chechere, caracha, tartala.
Obsoleto, velho, objeto de pouco uso ou inútil.

carcajada
Um tumulto ou riso excessivo. Demonstração de alegria em alto grau. Ri. Riso alto.

carcamal
Na Colômbia, é o mesmo que o Hulk. Hulk, algo grande e inútil ("Grande e acabachiros"). Velho, velho, senil,
decrépito, cariados, catraca, carranclon, velho, obsoleto.

carcamán
Na Colômbia ea um Hulk, algo grande e inútil ("Grande e acabachiros"). Velho. Velho, velho, senil, decrépito, cariados,
catraca, carranclon, velho, obsoleto.

carcamo
O termo correto é Cardoso. Construção que permite que você verifique os veículos abaixo. Vala, buraco, cavidade.

carcaña
É um dos nomes comuns dados no México a uma ave de rapina da família falconidae. Também é conhecido como
carancho , caracara, caricari , guarro , moñudo , traro . Eles pertencem ao gênero Caracara. Atualmente existem 2
espécies, cientificamente chamadas Caracara cheriway e Caracara plancus (embora sejam consideradas uma única
espécie por muitos cientistas). É encontrado do México à Argentina. Nome de um filme, também conhecido como a
garra. É a Espanha, há também uma Serranía com o nome de Carcaña, permanece na província de Soria.

carcañan
carcanan é escrito incorretamente e deve ser escrito como Calcanal, carcanal. sendo o seu significado: o termo correto
é calcanal, carcanal. Significa calcâneo, calcanhar, calcano, zancajo.

carcañan
carcanan é escrito incorretamente e deve ser escrito como Calcanal, carcanal. sendo o seu significado: o termo correto
é calcanal, carcanal. Significa calcâneo, calcanhar, calcano, zancajo.

carcasa
Na Colômbia, habitação significa tampa, tampa protetora. É diferente de carro velho que significa antigo, betusto.

carchí
É o nome de uma paróquia equatoriana (San Isidro), no espelho de Cantão (El Angel), da província de Carchi.

carcinosarcoma
Oncologia (medicina), é o mesmo como Tumor maligno misturado Müller (MMMT). É um tipo de tumor raro que é uma
mistura de carcinoma de células e sarcoma, que normalmente ocorre no útero.

carcinógeno
Significa que causa câncer. Isso pode levar ao câncer. Um cancerígeno é algo que pode ganhar um câncer.

carcoma
Caruncho é o efeito de um ataque de cupins na madeira. Como eles consomem a madeira estão saindo galerias que
são preenchidas com um pó, mas eles perdem completamente a utilidade da madeira. Por extensão caruncho também
diz que o inseto ou o pó resultante. Cupim, cupins.

carcomido
Refere-se a um pedaço de madeira que foi atacado pelo caruncho, madeira danificados ou passo a perder com o
ataque de insetos xilófagos.

carcomidos
Atacado por caruncho, desgastados, atacado por cupins. Refere-se ao danificado pela madeira do ataque de cupins.
É uma inflexão de carcomer, que significa, roer, desgaste, broca, broca, preenchimento de lacunas. Atacado, doente.

carda
Elemento usado para cardar lã. Inflexão de cardagem. Significa para alisar os fios de lã.

cardas
É uma inflexão de cardagem. Isso significa pentear, alisar, escovar ou desembaraçar suavemente panos de cabelo e
pelúcias com escova ou carregador. Classificação, alisamento ou penteado fios ou fios de lã. Pente. liso, pentear,
escovar.

cardenal mas sus homonimas
Cardeal é um roxo que é formado pelo acúmulo de sangue no local onde recebeu um golpe de estado. São suas
homónimas, roxo, preto, dancefloor, colombiano, moreton, escoa, hematomas e equimoses.

cardeñosa
É um sobrenome de origem espanhola. Existe também no México. É também o nome de algumas aldeias e um
município da Espanha, nas províncias de Palencia e Ávila. Nome de um futebolista espanhol que participou do mundo
Argentina 78.

cardeo
Cardeo ou Cardeo de Abajo é o nome de uma cidade nas Astúrias, que pertence ao Conselho de Mieres.

cardex

É um termo preterido (Cardex ou kardex). Na Colômbia eu queria dizer arquivo ou pasta, onde muita informação é
armazenada de forma ordenada. Nome que anteriormente foi dado a um Arquiver ou armário de arquivamento. É o
Castilianization de kardex.

cardinal
Número representando uma quantidade, figura, guarismo, quantidade . Números ordinários ou comuns. Um número
que indica uma quantidade, número nominativo. Também significa ponto e fim definidos (ponto cardeal ). Cor carnuda
ou roxa.

cardinálidos
É a forma espanhola de chamada para os cardeais, para variar seu nome técnico para a família taxonômica, que é
Cardenalidae. Também chamado de saltadores. Para o cardenalidos, podemos simplesmente dizer-os cardeais.

cardiotoxinas
Nome dado a certas substâncias, geralmente venenosas, que afetam o coração. Nome das substâncias que compõem
os venenos das serpeinas mais venenosas (família elapidae). Substâncias contidas nos venenos de víboras e cobras.

cardos
Na Colômbia é uma forma de chamar para bromélias. Plural de cardo. Normalmente, disse cardo para uma infinidade
de plantas de variadas espécies e famílias, que têm em comum próprias folhas, flores e frutos protegidos com brácteas,
esporas ou espinhos.

carduelino
É um dos nomes comuns do jilguero europeu comum. Seu nome científico é Carduelis carduelis. Na Itália é chamado
gardellino. Pertence à família Fringilidae e ao gênero Carduelis. Também é chamado de cardelina ou cardelina.

cardumen
Geralmente usado para descrever um grande número de peixes que mover grupo. Cardume de peixes.

cardúmenes
Plural de cardume. Migrações de peixes em massa. Grupos de grandes quantidades de peixes.

care raja
Na Colômbia, as pessoas vulgares usou o termo para se referir ao órgão sexual feminino, vagina fenda. Obviamente se
você diz que alguém Careraja, é colossal, além de uma ofensa dizer feio ou horrível, eles são insultá-lo acima de tudo.

careas
Eles são um tipo de cães. Raça de cães conhecidos como pastor Leonés ou cão de aqueda. É amplamente utilizado
no norte de Spain no cuidado de rebanhos dos carneiros. É também uma deflexão do descuido, que significa enfrentar,
enfrentar.

carece
É uma inflexão da falta. Significa não ter ou possuir, preciso, senhorita.

carechuto
Significa feio, ingrato. Malacarous.

carecillos
Acho que eles pedem mísulas. Se assim for, é um termo de arquitetura e refere-se a enfeites ou pedregosos
elementos que se destacam no topo de uma parede ou o fim de uma viga. Eles também são referidos como Cannes.

carenado
Significa revestido com ornamentos vistosos feitos de plástico, vidro ou outro material. abarrotado.

careniño
É um apelido muito comum dado aos homens que não refletem a sua idade no rosto. Eles refletem um aspecto jovem.
Eles são geralmente lampiños e pele macia. Imberbe. Sem barba.

carero
Na Colômbia, revendedor cobrado mais do que deveriam sobre os preços ao consumidor. Revendedor que fomenta a
escassez, a que os produtos mais caros.

cares
É o nome de um rio espanhol. que corre em Astúrias, é um afluente do rio Deva e desálva no Mar Cantabriano.

careto
Isso significa que ele tem manchas no rosto. Na Colômbia, dizemos frontais de pelúcia ou urso de óculos para o
Tremarctos ornatus, suportar apenas Colômbia e América do Sul. Podemos também dizer-de-urso, urso-de-óculos,
urso congo, albifrons, mashiramo, ukuku, enjaquimado, urso de Páramo, urso real. pertnece à família Ursidae.

carga viral
É a quantidade de vírus encontrada em um indivíduo. Quantidade de partículas virais encontradas em fluidos
corporais. Quantificação de vírus. Número de partículas virais que se acumulam no corpo.

cargaderas
Em engenharia e arquitetura significa vigas de apoio, vigas de gravata. Geralmente se estendem do vestuário que
serve para segurar as calças. Na Colômbia é dito tirantas, correias, calzonarias. Carregadores. Implementar em
forma de cadeira que serve para carregar um bebê. Mochilas,

cargarse
Significa que sobre os ombros. Carrega nos ombros. Atribuída, a culpa é atribuída. Assumir uma responsabilidade ou
obrigação.

cariacea
cariacea incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Graminifolia, Caricaceae, Coriácea." sendo seu
significado:<br>O termo cariacea está incorreto. Existem duas possibilidades em questão ou pedir o termo técnico
Caricaceae, que é o nome taxonômico da família a que pertence o mamão ( Carica papaya ). Ou preguntanpor o
significado de Coriacea que significa parece duro e áspero, geralmente refere-se as folhas das árvores ou plantas
dessa condição. Significa semelhante ao couro. Há também uma família de plantas chamada graminifolia.

cariaco
É o nome de uma cidade venezuelana localizada do estado de Sucre. É também o nome de um arbusto médio,
também conhecido como cariaquito ou lantana, que se caracteriza por bloom intensamente amarelo com várias
combinações de cores. Diz-se que um deles que tem a combinação de amarelo e vermelho espanhol bandeira. Nome
de um Golfo da Venezuela onde a cidade de Cumaná. O nome da maior bacia anóxica do mundo, localizado no estado
de Anzoátegui, na Venezuela.

cariama
A Seriema ou Socori é a mesma cariama cristata de Cyanerpes, crista, Cristine vermelho. É uma ave da família
Grulliformeae. Basicamente, ele mora no Brasil, embora ele pode ser encontrado na Colômbia, Peru, Bolívia, Uruguai e
Argentina. Seu nome científico é Cariama cristata. Também dizem que Kropczynska na Colômbia. Cariama é o nome
do gênero e espécie.

cariar&#40;se&#41;
Este termo é usado para definir a ação de produzir cárie nos dentes ou ossos. Alterar as camadas superficiais do
dente ou do osso, corroer, raer.

caribaeas
caribaeas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Caribea", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Caribea. É uma palavra latina que significa originário do Caribe. É usado para dar o nome científico do Pinheiro do
Caribe, cujo nome científico é Pinus caribea.

caribañol
caribanol é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Caribenol" no sentido de:<br>O termo correto é Caribenol.
É um dicionário elaborado pelo jornalista Bill Martin de rádio Caracol da Colômbia, onde muitos termos usados no
Caribe colombiano e obviamente o espanhol é coletado, mas que muitos outros falantes de espanhol não usam ou são
inconscientes. Gíria do Caribe. Costenismos. Língua da costa colombiana.

caribañol
caribanol é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Caribenol" no sentido de:<br>O termo correto é Caribenol.
É um dicionário elaborado pelo jornalista Bill Martin de rádio Caracol da Colômbia, onde muitos termos usados no
Caribe colombiano e obviamente o espanhol é coletado, mas que muitos outros falantes de espanhol não usam ou são
inconscientes. Gíria do Caribe. Costenismos. Língua da costa colombiana.

caribe
Caribe é o nome de um povo e sua língua, nativa das Índias ocidentais. Taíno. Nas planícies orientais da Colômbia é
um dos caminhos chamada as piranhas, peixe carnívoro, muito voraz. Eles pertencem à família Characidae. Um nome
também dado ao mar das Antilhas. Também costumava dizer, cruel, desumano, canibal, antropófago.

caribear
É uma maneira coloquial de dizer caminhar no Caribe. Férias em lugares onde há praias, brisa e mar. Nas planícies
orientais da Colômbia, significa comer com voracidade, com pressa e sem mastigar adequadamente (é devido a este
termo, para o qual nesta região eles dizem Caribe para piranha, que é um peixe muito voraz e agressivo )

caribeño
Significa que ele é um nativo do Caribe. Isso reside ou está relacionado com o Caribe. É usado para integrar toda a
região insular do Mar do Caribe, sem especificar qual dos países, o mesmo que as costas sobre esse mesmo mar.

caribúes
É um mamífero conhecido por vários nomes, tais como rangifero, rengifero, Rena ou caribu. Em essência, os caribous
são renas americanas. Seu nome científico é Rangifer tarandus e pertencem à família dos cervídeos.

caricaturesco
Significa ridículo, risível, cantinflesco, satírico, exagerado. Imita, representa ou arranca. Parece um desenho, remed,
caricatura ou vinheta.

caricaturista
Cartunista que, com grande destreza, salienta as qualidades físicas de um personagem e, ironicamente, suas
performances. Artista que alcança uma jocular deformação da realidade através de desenhos. Uma pessoa que é
dado ao luxo de ridículo ao redor do mundo através de desenhos.

caricias
Plural de carícias. Ademanes ou gestos, que demonstram afeto. Contatos físicos suaves e delicados, atritos e toques
como expressão de afeto ou afeto. Significa afeto, rugas, mimos, zalema, carantoña.

caridino
São camarões de água doce quase transparentes que são usados nos aquários. Pertencem ao gênero Caridine e à
família Atyidae.

carilla o pagina
Significa rosto, página, folha, plana, folio. Também é um diminutivo de rosto. Carita.

carina
Carina escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carina ou Karina." sendo seu significado:<br>Carina ou Karina,
é nome de mulher, de origem Latina e significa o muito amado.

carinato
É uma palavra em língua italiana que significa bonito. Na medicina significa referir-se à carina, que é a parte inferior e
interna da traqueia (onde as aberturas são separadas dos brônquios). Além disso, de estômago afundado ou scafoid.

cariño
Sentindo apreço por outra pessoa. Significa amor, afeto, estima. Também pode significar rugas, carícias, cuidados,
ternura, dedicação, cuidado, cuidado. É o nome de um município espanhol, na província de La Coruña, na Galícia (
Espanha).

cariños
Significa mimos, carícias, ternura, rugas. Plural de afeto. Cuidado, atenção. Na Colômbia presentes, presentes,
presentes.

cariópsides
É um tipo de fruta que são caracterizadas por vários grãos separados e isolados, mas que possam formar uma orelha,
uma orelha ou uma panícula. Exemplos clássicos são o milho, arroz, trigo, cevada e sorgo. É típico de ervas (
Poaceae ).

cariproplu
É uma palavra do idioma Corso e significa Carioca. Ele aparece no romance Huasipungo de Jorge Icasa Coronel.

carisellazo
Na Colômbia é para decidir algo para a sorte, lançando uma moeda. Coloquialmente é o mesmo que dizer tudo ou
nada. Por extensão, para a sorte.

carishina
É uma palavra de origem quechua. No Equador e no departamento de Nariño, na Colômbia, significa tomboy, mulher
muito forte e relutante, mulher que age como um homem.

carishino
carishino é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carichino" no sentido de:<br>O termo correto é carichino,
por vezes usado como um carichina. É uma palavra para descrever uma mulher com rosto másculo.

carisina
No sul da Colômbia, especialmente no departamento de Nariño e sua capital, Pasto, é o termo que se refere a uma
mulher que não sabe fazer ou não goste de executar os negócios da casa. Uma mulher que faz o trabalho doméstico.

carisio
É o nome de uma cidade italiana na província de Vercelli, região de Piemonte. Nome de um príncipe do archadium, na
mitologia grega. Publius Carisio era um general romano Tenente de Caesar Augustus em Lusitania. Ele era filho de
Tito Carisio.

carisquis
É o nome de uma localidade em Union Moon, na União (ilha de Luzon), nas Filipinas. É também o nome de uma
árvore filipina da família Fabaceae. Seu nome científico é Archidendron scutiferum e é uma classe de acácia.

caristerias
Festividades de Atenas em que foi celebrada a expulsão dos 30 tiranos de Tasíbulo. O 12º de Boedromion que foi
celebrado em nosso calendário seria equivalente a setembro.

caristo
É o nome de uma cidade grega localizada ao sul da ilha de Euboea.

caristos
Caristos, Caristo ou Caristus é o nome de uma antiga cidade grega na ilha de Euboea. Quando ela estava o domínio
persa, ela foi devastada pelos próprios gregos na batalha de Salamina.

carita
Significa gesto, semblante, aparência, olhar, fazer caretas, Abner, wink, Seine. É um dos diminutivos do rosto.

caritobléfaro
Nome Latin antigo da árvore de Judas, cyclin, árvore de amor, Arjoan ou Carob louco (Charytoblepharum). Pertence à

família Fabaceae.

caritón
Era o nome do possivelmente mais antigo de todos os escritores gregos. Também era conhecido como CarIton de
Afrodisias.

cariz
Semblante ou aparência de uma coisa. Pode significar rosto, rosto, fachada, perspectiva, sentido, pintura, volta.
Também significa talante, aparência, aparência, situação, traço.

carísima
Rosto superlativo. Significa muito caro, muito caro. Muito caro, muito valioso, oneroso.

carísimo
Em italiano muito amado, querido. Em espanhol é um superlativo caro. Significa muito caro, caro, caro, oneroso,
oneroso.

carlanca
É um colar forte, farpado que seja coloc no pescoço de cães corajosos. Ele é usado em cães pastores para
defendê-los de ataques de lobo. Em Honduras é uma vara amarrada ao pescoço de animais ou cantarolando, para
impedi-los de passar as cercas. Baixeza, roçado.

carlanco
É outro nome comum da carraca Européia (Coracias garrulus da família Coraciidae).

carlancua
Refere-se a uma pessoa que atingem a idade adulta sem ter boa base ou experiência. Uma pessoa que leva a uma
formação de tempo em algo, mas sem alcançar bom desenvolvimento, de progresso ou de excelência. Mediocre,
regular.

carlinga
É uma das maneiras de chamar o interior de um avião ou de um navio. Fuselagem, cockpit. Parte de um avião onde o
grupo e os passageiros vão.

carlos
É um nome masculino de origem alemã. Significa forte, viril.

carlota
É o nome de uma mulher de origem alemã. Significa uma mulher muito forte, de grande força, de grande força. Carla
variante. Nome de uma Rainha da Inglaterra, filha de Jorge III. É também o nome de uma variedade de cebolas
chinesas. Também é chamada de cebolinha, cebolinha, cebolinha ou escaloña. Seu nome científico é Allium
ascalonicum e pertence à família Amaryllidaceae.

carmela

É o nome de uma mulher de origem hebraica. Significa aquele que cultiva o campo, aquele que fornece comida. O
que vem do vinhedo do Senhor. É a variante feminina de Carmelo. Há também os nomes Carmelita e Carmelina.

carmeles
Carmeles é um dos nomes dados para a banana. É uma planta herbácea de usos medicinais, seu nome científico é
Plantago major e é pertencente à família Plantaginaceae. Ele recebe muitos nomes comuns ( cerca de 50. Por
exemplo: Plantago, língua de cordeiro, menina cigana, cinco veias, sementes de cânhamo, alpista, Arta, papel, Yanten,
Tanchagem, Lante, lebre ouvido, pé de planta, etc.

carmelita
Isso significa pertencentes à comunidade de Carmel ou la ordem del Carmen. É também o nome de uma cor marrom
clara. É um nome de mulher do significado de origem hebraica que cultiva o campo, que nutre, alimenta. Provenientes
da vinha do senhor. Variantes: Carmela e Carmelo. Karmel é uma palavra de jardim significado de origem árabe ou
vinha de Deus. Carmelita é um dos nomes comuns da biganvil, buganvílias, veranero ou Trinity, uma planta
ornamental nativa do Brasil.

carmelitas
Freiras ou freiras da comunidade de las Carmelitas Descalzas ou a ordem do Monte Carmelo. Carmelita plural. Eles
têm um Habano, castanho claro ou castanho claro cor.

carmelo
Nome de uma montanha que existe em Israel. É famosa por uma aparição lá da Virgem Maria (advogação da Virgem
de Carmen). É triangular em forma e perto de Haifa. É também um nome de homem de origem hebraica. Significa
aquele que vem do vinhedo do Senhor. Na Colômbia é o nome de um corregimiento do município de Candelária no
Departamento de Valle del Cauca. Em Bogotá, é o nome de um bairro e uma escola, anteriormente feminina e agora
Mista. Pertence à Congregação Católica dos Carmelitas Missionárias.

carmen
Carmen está incorretamente escrita e ele deve ser escrito como "Carmen ( nome correto )" sendo seu significado:<br>É
um nome de mulher. É de origem hebraica e significa a vinha do senhor, que alimenta. Carmela variante. É o nome de
uma ópera, baseado em um romance, também chamado de Carmen de Prosper Mérimée ( E talvez o trabalho de
Aleksandr Pushkin 41 Roma;

carmero
Pessoa do município de Carmen de Bolívar no Departamento de Bolívar. Os nascidos no município de Carmen de
Apicalá, no Departamento de Tolima, são informados carmelitas, assim como os do município Carmen de Viboral no
Departamento de Antioquia ou os do município de El Carmen, no Departamento do Norte de Santander. Carmen de
Atrato no Departamento de Chocó, Carmeleños, bem como os do município de Carmen de Chucurí no Departamento
de Santander. .

carmilla
Nome feminino, variante de Carmen ou Carmela ( Carmelita). Também é variante Carmina. Pode significar o Vinhedo
de Deus ou aquele que cultiva o campo. Nome de um personagem e um romance de Joseph Thomas Sheridan Le
Fanu, escritor irlandês. Nome da última Condessa de Mircalla. O nome de um personagem do filme de Roger Vadim,
"Et mourir de plaisir" (E morrendo de prazer), interpretado pela atriz dinamarquesa Annette Stromyberg, que mais tarde
foi sua esposa. Em vários filmes sobre vampiros e vampiros há personagens com o nome Carmilla. O primeiro foi no
filme Vampyr, "A Bruxa Vampira", do dinamarquês Carl Dreyer.

carminativo
É um tipo de medicamento que é usado para eliminar a flatulência ou para ser a produção excessiva de gases no trato
digestivo. Droga para diminuir a produção de gases digestivos. Efeito gerado por uma droga, que se manifesta com a
diminuição de gases ou flatulência . Antiespasmódico, laxante.

carmiña
É um nome de mulher. É de origem Latina e significa a que cultiva o campo, que cuida da vinha do senhor.

carnavales
É o plural de carnaval. Eles são uns carnestolendicas de festividades muito famosos em várias partes do mundo, onde
beber, dançar, apreciando e deixa disfarçada como rua e em desfiles. Entrudo, desfiles, bailes de máscaras, folia,
festas e alegria. O Carnaval de Barranquilla (Colômbia), Nova Orleans, Veneza, Oruro (Bolívia) e Rio de Janeiro, sem
alguns dos mais famosos do mundo.

carnavalito
Diminutivo do carnaval. Nome de um ritmo musical e uma dança típica da zona andina sul-americana.

carne ñervuda
Na Colômbia significa carne de qualidade muito pobre. Carne contendo muito tendão e muita cartilagem. O Ervo. O
Chilango.

carne seca
Na Colômbia é o mesmo que carne rezada. É uma forma de preservar a carne, especialmente no Departamento de
Santander. Nome de um abacate típico daquela região.

carnicero
Isso significa que ele mata animais e consome a carne. Carnívoro. Na Colômbia, pessoa que frequenta uma fama ou
carnificina. Açougueiro. Por extensão maldita pessoa que mata sem piedade. Assassino, bandido, Hitman.

carnificino
Significa massacre, carnificina, massacre. Ato realizado por um assassino ou açougueiro. Ato de desmembrar um
animal.

carnificinos
É uma palavra em português que significa carnificina, matança, massacre.

carnival
É o nome de uma linha de cruzeiro com base em Doral, Flórida (Estados Unidos). Seu nome completo é Carnival
Cruise Lines. A palavra Carnaval em inglês significa carnaval.

carnía
É uma região histórica e geográfica dos ( ) de Friuli. Tem 28 municípios e pertence à província de Udine, que por sua
vez pertence à região autónoma de Friulli-Venezia.

carnon
Assim, sem o til, Carnon é o nome de uma aldeia francesa e Spa (praia), no município de Mauguio em Hérault. É
também chamado Mauguio-Carnon ou Carnon Plage. É espanhol, carnon, é com til e significa muitas carnes,
carnudas, gordos, obesos.

carnutos
Carnute plural. Nome dado a uma tribo celta, estabelecida na Gália (norte da França).

caro
Significa caro, oneroso, valioso. Alto preço ou custo. Também significa querido, apreciado. Na Colômbia também é
um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome do ilustre escritor neogranadino (colombiano), chamado José
Eusebio Caro Ibáñez, que foi um dos ideólogos do Partido Conservador colombiano. Sobrenome de um presidente e
notável escritor colombiano, filho do primeiro e chamado Miguel Antonio Caro Tobar. Co-escreveu a Gramática da
Língua Latina e foi Diretor da Academia Colombiana de Línguas.

carochos
Plural por Carocho . É um dos nomes comuns de uma classe de tubarões da família Dalatiidae. Seu nome científico é
Dalatias lycha e é do gênero Dalatias. Pessoas que usam máscaras em festividades em Astúrias. Zangarrones,
zafarrones, zamarrones, demônios. Em português significa demônios, demônios, espíritos ou também negros, negros.
Prato típico da culinária de El Salvador.

carofiloides
Isso significa Caraway-como folhas (Carum carvi da família Apiaceae, também chamado de comin Prado). Ramosa,
com hastes quadradas. Muitos ramos, aparência feathery. Muito dividido.

carola
É um nome de mulher de origem germânica e significa que é mais forte. É uma maneira familiar e coloquial na
Colômbia chamam as mulheres que têm o nome Carolina. Carla, variantes de Carolina.

carolina
Nome de dois Estados nos Estados Unidos: Carolina do Norte e Carolina do Sul. Nome da mulher de origem alemã ou
latina, significa aquele que é forte, aquele de grande força. Variantes Carol Carola , Carolin , Caroline . Também é
uma maneira de chamar a ninfa ou cacatuas de coco. Eles pertencem ao gênero Ninfínico, da família Cacatuideae.

carollia perspicillata
É o nome científico para um morcego comum na América do Sul. Eles são conhecidos como colicortos. Alimenta-se
de frutas, pólen e insetos. Eles pertencem à família Phyllostomidae (ou seja, com uma folha na boca).

carolo
Na Argentina efeminado, gay, gay. Na Espanha ( Salamanca). pedaço de pão que é dado como um lanche para os
trabalhadores. Apelido de um futebolista espanhol, cujo nome completo era Manuel Carballo Lores. Ele era treinador
de Pontevedra. Também na Argentina é o nome de um Álbum Musical do Babasonics.

carona
Cara de augmentative. Cara grande ou cara bonita.

carosiéra
O termo correto é caro ou caro, sem til. Fruto de uma espécie de palmeira brasileira. palmeira nativa do Brasil

caroso
É noz ou osso de uma fruta, como pêssegos ou de ameixas. Sobrenome italiano. Sobrenome de uma professora de
dança chamado italiano Fabritio Caroso da Sermoneta. uma pessoa que faz muitos rostos ou gestos.

caróbo
O termo correto é Carobo, não til. Medida muito velha do peso que igualou quatro grões. Floco. Foi também uma
medida de peso que igualou um vigésimo quarto de um copo.

carpa
Quer dizer, toldo, loja ou barraca. Lona cobrindo algo para proteger do sol e água. Capa. Também é um peixe de
água doce, muito comum no mundo e considerada invasivo. Seu nome científico é Cyprinus carpio e pertence à família
Cyprinidae.

carpachada
Também é válido corporatizado. É um ritual indígena no qual o Pachamama é invocado para obter boas colheitas. No
ritual, alimentos e bebidas abundantes são colocados em uma cavidade cavada no chão. Ritual de oferendas ao
Pachamama.

carpacho
A mudez de carpaccio de palavra. É uma maneira de preparar ou apresentar uma carne crua cortada finamente
cortada. O prato pode ser acompanhado com queijos, trufas, limão e azeite de óleo. Ele pode ser usado como um
aperitivo. Vem da palavra italiana Carpaccio.

carpanzo
É o nome comum de uma planta herbácea de origem Ibérica, cujo nome científico é Halimium lasianthum e pertence à
família Cistaceae. Dizem, também, carquesa, "carqueja", Cistus

carpelar
É um termo botânico. Significa relativo ao órgão reprodutivo de plantas ou flores. Sobre os carpelos, o ovário.

carpesano
É o nome dado a uma pasta anelada. Geralmente tem tampas plastificadas e resistentes. Pasta grande e resistente.

carpeta
Na Colômbia, é uma tampa de plástico ou luz papelão usado para legajar papéis. Legajador, pano, tapete, pasta,
arquivo, portfólio.

carpeta de entrada de correos electrónicos
Na computação é a definição de caixa de entrada ou caixa de correio.

carpeta vegetal

É outra maneira de chamar o gramado ou grama. Grama, prado.

carpetana
Era o nome de uma tribo pré-romana que habitava o centro da Península Ibérica. Eles também eram chamados de
Carpecios. Que eles pertencem a Carpetanía ou que de lá é sua origem.

carpiendo
É o gerúndio do carpo. É a ação de plantio, capina-lo, limpá-lo ou remover ervas daninhas para torná-lo adequado para
uma colheita.

carpincho
É um outro nome comum que é dado a capivara capivara na Colômbia. Também diz Capivara, Capivara, capiay. É o
maior roedor em todo o mundo. Pertence à família Caviidae e seu nome científico é Hydrochoerus hydrochaeris.

carpinterito
Carpinteiro diminutivo. Carpinteiro pequeno. Na Colômbia é o nome de um pássaro. Seu nome científico é Picumnus
cirratus, embora na Colômbia Picumnus granadensis também seja encontrado e abunda mais. Também o conhecemos
como telegrafista, carpinteiro colombiano ou carpinteiro pontilhado. Eles pertencem à família Picidae. Em algumas
partes eles também chamam de picapals ou picapalitos.

carpintero
Uma pessoa que é ex officio a carpintaria. Pessoa que trabalha em uma loja com madeira ajeitandoo e fabricação de
móveis ou repará-los. A Colômbia é um sobrenome de origem espanhola e também o nome de um pássaro, que
também dizem picapalos, pica-pau. Existem muitas espécies (mais de 200) e pertencem à família Picidae,

carpión
Também é chamado de carpín, é um dos nomes de um peixe da família Cyprinidae de água doce. It é amplamente
utilizado em aquários.

carpir
Significa remover as sementes que estão em terra arável. Aporcar, weed ou weed. Também é inútil, atordoado,
espantado, atordoado, atordoado, aterrissando.

carpo
É uma palavra latina que significa fruto. Na mitologia grega era uma das horas, filha de Cloris e Zephyr (brisa). São
consideradas a deusa dos frutos e a personificação do verão. Anatomia é uma parte da extremidade superior,
composta por oito pequenos ossos que compõem o pulso. Carpo ou barraca, é também o nome de um peixe da família
Cyprinidae, comumente, cujo nome científico é Cyprinus carpio.

carpofago}
carpofago} é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carpofago ( com til )" sendo seu significado:<br>Significa
que você come ou se alimentam de frutas. Frutariano.

carpofago}
carpofago} é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carpofago ( com til )" sendo seu significado:<br>Significa

que você come ou se alimentam de frutas. Frutariano.

carpomo
Eu acho que eles pedindo capomo. É o nome dado em vários Estados do México para uma árvore. É também
conhecido como Ramón, ojoche, ojite ou ojote. Na Colômbia, dizemos guaimaro. Seu nome científico é Brosimum
alicastrum e pertence à família Moraceae.

carpófago
Isso significa que ele se alimenta exclusivamente de frutas. Pode referir-se a qualquer tipo de animal que a maioria de
sua dieta é a ingestão de frutas. Frugívoras.

carpusear
Significa disfarçar, fingir, esconder. Também significa desejo, no sentido de intenção sexual. É um termo usado na
Argentina.

carqueisa
Também é muitas vezes chamado de carquesa ou carqueixa. É um dos nomes comuns de uma planta fanerogamous.
Seu nome científico é Genista tridentata e pertence à família fabaceae. É uma planta que cresce facilmente após um
incêndio florestal (pirófito).

carquexa
É o nome em asturiano, de uma planta medicinal, também chamado de carqueixa. Recebe na Península Ibérica outros
nomes: lavacuncas, carquesa, carquesa, carquesia, chamosquina, craqueja, engordatoro, torogordo. Seu nome
científico é Genista tridentata e pertence à família Fabaceae.

carquiento
Você quer dizer porco, imundo, sujo, imundo, filthyy, desarrumado. Ele não toma banho. É usado no Peru.

carraca
Na Colômbia, quer dizer mandibular, maxilar. É também sucata, engavetamento, Hulk, viejera, gadget. No Chile é
esquisitão, viejera, velho, velho.

carracudo
Na Colômbia significa de catraca, cumbamba ou mandíbula grande. Mandíbula proeminente. Cumbambon.

carraleja insecto coleoptero
O carraleja ou lubrificador é um inseto coleopteran da família Meloidae. Eles não têm asas ou tê-los muito atrofiado.
Eles também recebem os nomes de aceituneros, tabernas, curas, curicas, frades, matahombres, matasietes.

carraman
carraman é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carraman" no sentido de:<br>O termo correto é Carraman.
Significa grande, gigante, volumoso. Também se refere a uma pessoa alta e forte.

carrampla

Na Colômbia é uma forma de ligar a zona de tolerância ou bordéis. Também pode significar site muito deprimida ou
extrema pobreza. Favela.

carranchil
Na Colômbia significa urticária, comichão da pele, coceira na pele, escabiose. Desejos de coçar permanentemente.

carrancho
No Cone Sul da América do Sul é uma maneira de chamar a galinha ou zopilote. É também o nome dado a uma laje
de granito, rocha áspera fracionada. Nome de um filme dirigido pelo argentino Pablo Trapero (2010).

carranchoso
Na Colômbia, significa que tem difícil ou muito ajada, desgastada, raspado de pele. Tendo os fura-greves, equimoses,
lacerações, abrasões ou sarna. Tem muito ferido de tanto coçar, a pele Carranchiloso, salgado.

carranclo
Pessoa ou coisa de muito pouco valor. É um termo usado na Venezuela.

carranclo
Pessoa ou coisa de muito pouco valor. É um termo usado na Venezuela.

carranclon
carranclon é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carranclon ( com til )" sendo seu significado:<br>O termo
correto é carranclon. Significa velho, ultrapassado, desgastado, velho. Também se refere ao velho, velho como os rifle
ou carabina armas. Uma palavra semelhante é Carramplon, quee é sapato de mulheres de calcanhar, punção, Piton,
grande aderência.

carranzudo
Significa pescoço muito forte e bem formado. Geralmente refere-se ao forte de um cão de guarda (Mastiff)
Constituição.

carrao
A Colômbia é um dos nomes comuns de uma ave semelhante para guindastes e ibis. Seu nome científico é Aramus
guarauna e pertence à família Aramidae. Vive nos pântanos e pantanoso. Um carrao (por subiu) é a cota completa
que cabe dentro de um carro ou veículo, especialmente um ônibus ou um caminhão.

carrapucho
O termo correto é Carrapicho. É uma palavra da língua portuguesa, que significa ornamento do cabelo macaco no
cabelo. É o nome de um grupo Musical amazônica no Brasil, que impôs uma canção também chamada Carrapicho e
uma dança com o mesmo tema.

carrasca
Na Colômbia é uma fricção instrumento musical, semelhante a ladra, a guacharaca e reco-reco. Eles podem ser de
metal ou madeira.

carrascal
Local onde os carboidratos abundam (uma pequena planta de carvalho). No Chile pode significar pedrero, pedregal.
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome dos futebolistas colombianos, chamados Jorge
Andrés Carrascal Guardo (River Plate) e Rafael Carrascal (América).

carrasco
É o nome de uma cidade uruguaia. É um distrito e uma estância de Montevidéu. É um sobrenome de origem
espanhola. Sobrenome de um ex-jogador do Atlético de Madrid, cujo nome completo é Yannick Ferreira Carrasco.
Actualmente a jogar na China, é belga e pertence à seleção de futebol na Bélgica. Salvador Sebastián Carrasco era o
tio de José Gervasio Artigas, prócer Río de la Plata.

carrascos
É outro nome que é conhecido para as azinheiras, carvalhos ou carrasco. Árvores do género Quercus da família
Fagaceae.

carraspa
Na Colômbia é o nome de uma árvore da família Fagaceae. Seu nome científico é Quercus rotundifolia e também
recebe outros nomes, como: carrasca, castanha, chavasco, chavasca, carvalho, carvalho.

carrasquilla
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É o nome de um subúrbio da cidade do Panamá. Um escritor de
grande costumbrista colombiano, chamado sobrenome do Tomás Carrasquilla Naranjo. Um ministro colombiano
sobrenome muito controverso (Alberto Carrasquilla). Diminutivo de carvalho, que é um instrumento musical de fricção.

carreño
É um sobrenome de origem espanhola que existe na Colômbia, especialmente no departamento de Boyacá. Puerto
Carreño é a Capital do departamento de Vichada, na Colômbia.

carreola
É uma maneira de chamar carros de bebê no México. Carriola também pode ser usado. Na Venezuela também é uma
maneira de chamar uma mochila ou uma mochila.

carreras
Na Colômbia são vias públicas que vão de sul para norte. Ruas corre de leste para oeste. Viagem rápida para os pés,
urgência, se importa. Corridas, você quer dizer com muita urgência. Na Colômbia, ao nível da educação, carreiras são
diferentes faculdades de uma universidade e as profissões diferentes que formam neles. Faculdades, profissões.
Sobrenome espanhol de um grande Tenor: José Carreras.

carreta
Derivado de caminhão. Carro que é puxado por cavalos. Na Colômbia é uma palete de madeira são adicionados aos
pneus para o transporte de carga. Carrinho. Na Colômbia é também falar lixo, mentir, mentir, dar um falso
testemunho. Conto, narração falsa ou fantasiosa.

carretazo
Na Colômbia coloquialmente, uma grande mentira, embuste falsidade. Falar de vagão na Colômbia está mentindo,
dizendo embustes, enlameados.

carrete
Na Colômbia o carretel é uma peça cilíndrica perfurada que é usada para embrulhar as coisas. É o acessório de vara
de pesca onde a linha está ferida. Rolo de fotográfica ou fita de filme. É uma maneira depreciativa para chamar um
caminhão velho e frágil.

carretear
Pode significar carregar algo ou transportar em um carrinho. Por extensão: transporte, transporte, movimento,
transporte, transporte, condução, transporte, transporte.

carretel
Significa de Colômbia, de carrinho, bola. Carretel onde você enrolar o fio ou a seda, o tubiuno. Guia, trilha, trilha.
Parte cilíndrica usada para enrolamento de fios, fios ou cabos.

carretera
Em têxteis, parte da máquina ou tear onde os rolos de fios são colocados. É também uma das formas de chamar uma
estrada ou estrada para veículos, carros ou carros viajarem. Rodovia, pista, estrada .

carretería
Lugar onde são reparados ou organizar os eixos dos carros ou vagões.

carretero
Na Colômbia, motorista ou condutor de um carro. Zorrero, carrinho de mão. Nas planícies orientais da Colômbia é um
dos nomes de um pato migratório. Seu nome científico é neochen jubata, pertence à família Anatidae. Ele também
recebe os nomes de Orinoco ganso ou montagem de ganso ou pato Carter.

carretilla
É um diminutivo de carrinho. Na Colômbia, BARROW é uma plataforma de madeira com duas rodas, que serve para o
transporte de cargas e é puxada por um cavalo. Também chamado de carrinho ou Fox. Um elemento de plantio direto
no campo, que consiste de um prato ou bandeja e uma única roda, e que é conduzido por uma pessoa também pode
ser um caminhão.

carretillero en sentido literal
Pessoa que usa carrinho de mão para transportar coisas. O termo é amplamente utilizado no departamento de Tolima,
na Colômbia. Em algumas partes da Colômbia ele também é chamado de raposa.

carretonero
Significa que ela consome bogie, que se alimenta de trevo ou alfalfilla. Colheita ou semeadas com trevo. ração animal.

carretón
Carro grande, aumentativo de carrinho. A Colômbia também é uma planta de forragem para o gado. É também
chamado trevo, carrinho ou alfalfillo. Seu nome científico é Medicago orbicularis e pertence à família Fabaceae. .

carretudo
Na Colômbia significa falatório. Pessoa que fala muito e na maioria das vezes mente. Mentiroso, mentiroso.

carré
Carré é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carré ( nome )." sendo seu significado:<br>É um sobrenome
de origem francesa.

carricito
Carrizo diminutivo. Grama, grama curta ou pequena. Na Venezuela, bebê, criança.

carrictera
É o Castilianization do termo Carrichtera botânico. É um género botânico pertencente à família Brassicaceae. Ele foi
dedicado ao astrólogo suíço e ao médico Bartholomaus Carrichter von Rexingen. Plantas como colher, colher ou
martuezo valenciano pertencem a este gênero.

carrie
É o nome de uma mulher em inglês. É considerado um apocope de Caroline e significa mulher livre. É de origem
germânica. É uma forma feminina de Carolus, finalmente derivada de Carlos ( Carlos). É o nome de um romance de
Stephen King, baseado no qual um filme de terror foi filmado.

carril
É o caminho ou a pista de que deve executar cada atleta nas competições de Atletismo ou em uma piscina olímpica.
Lane é o nome de uma localidade espanhola e outra argentina. Uma estrada pela qual circulam bastante um carrinho
ou uma linha de caminhões da listra. Várias pistas formam uma passarela. Linhas paralelas que demarcar uma
estrada para indicar a faixa onde o veículo deve circular.

carrilera
Significa estrada, rodoviário e ferroviário. Linhas paralelas, construídas com trilhos que permitem o movimento de um
trem. Classe de música popular colombiana. Música de pousadas e tavernas.

carrillo
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. A maioria eram judeus sefarditas que adotou esse nome. É o
nome de um cantão que pertence à província de Guanacaste, na Costa Rica. Considera-se o cantão arqueológico da
Costa Rica. É também a face, bochecha, músculo da bochecha.

carrillón
É um grande instrumento musical da classe idefone. É o mesmo órgão de sino ou órgão de ar.

carrizo
É uma planta de erva que cresce nos pântanos. Ele também disse canabrava, cana, obstáculo, festuca e espanador.
Eles pertencem ao género Phragmites e da família Poaceae. Ecologia é usada como meios de filtro em tratamento de
esgoto. Tubo de cana para colocar tabaco. Reed também é um nome de família. Grande goleiro argentino chamado
sobrenome do Amadeo. Amadeo Carrizo foi apelidado de Tarzan.

carro
Na Colômbia é sinônimo de Auto, carro, veículo, carruagem ou carroça.

carrolliana

Significa em relação ao Carroll, à maneira de Carroll. Pode se referir à obra literária de Lewis Carroll, um pseudônimo
de escritor, diácono, matemático, fotógrafo e lógico inglês. Seu nome verdadeiro era Charles Lutwidge Dogson. Entre
seus trabalhos notáveis está "Alice no País das Maravilhas". Humor e sátira abundavam em seu trabalho. Também
poderia se referir a Pepe Carrol, pseudônimo de um mágico e apresentador espanhol cujo nome verdadeiro era José
Arsenio Franco Larraz.

carrolliano
Você quer dizer se relacionar com Lewis Carroll. Contém um monte de bobagens e coisas incríveis.

carroñero
Eles são especializados em comer carniça, animais que comem carne ou animais em decomposição, animais mortos.
Normalmente, os catadores não caçam a presa, aproveitam-se da presença de cadáveres abandonados.

carroza
Na Colômbia é sinônimo de carruagem, carro, caminhão. Carro grande e ornamentado, puxado por cavalos, usados
para transporte de pessoas ou nobre. É um carro especialmente decorado para as festividades ou folia durante o
carnaval, normalmente fazem a representação de um assunto em particular. Carruagem, carruagem decorada
carregando as rainhas. Carro funerário.

carrucho
É um derivado pejorativo de um carro. Carro velho e feio. É também um nome comum para um molusco comestível da
família caracóis.

carruco
Carruagem depreciativa. Caminhão pequeno, sem eixos e rodas sólidas sem raios, cart. Rolo ou recarga das telhas
que podem ser transportadas no ombro.

cartabon
O termo correto é cartabo, com tilde, ou cartabono. Desenho e medição implementar que também chamamos de
transportador. Ele é usado para medir ângulos. Foi usado na navegação na antiguidade.

cartabón
Era um instrumento antigo usado na navegação. Escala triangular, molde, triângulo, quadrado. Desenho de
implementação. Também foi chamado de cartabono.

cartagueño
O termo correto é Letra (com diamiss). Significa nascido ou nativo de Cartago, cidade do Departamento de Valle, na
Colômbia. Residente ou relacionado com Cartago, Valle, Colômbia. Para Cartago, Costa Rica e a antiga Cartago, a
gentileza usada é cartaginese.

cartapacio
Na Colômbia é um arrume de folhas ou papel, muitas folhas ou fólios. Portfólio, vade mecum, vade, caderno, capa,
pasta, pasta, arquivo.

cartán

Um matemático francês chamado Élie Cartan ou do Cartan sobrenome. Ele trabalhou duro em geometria diferencial.

carteluo
carteluo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carteluo, carteludo" sendo seu significado:<br>Carteluo é o
mesmo que Carteludo. É uma palavra usada em meios de Venezuela famosos, conhecidos, brilhantes, originais,
elegante, boa diversão, bons tempos.

carterista
Colômbia-pessoa dedicada para roubar bolsas no meio da rua. Raponero de ladrão, ladrão, velhaco. CACO.

cartonero
Relacionado com papelão. Isso fabrica ou vende papelão. Coleta ou reciclagem de papelão.

cartopacio
cartopacio é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Undated", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
sem data. É um termo usado na Colômbia, que significa arrume, monte, geralmente referindo-se a papéis ou
documentos. Documentos, registros de uma pasta de tribunal e documento.

cartógrafo
Uma pessoa que é treinada para produzir gráficos geográficos ou mapas. Pessoa versada em Cartografia.

cartucho
Na Colômbia é sinônimo de bala, carga, explosivo, taco, munições, tiro, chumbo do projétil. É também o portatinta,
paca, reservatório de toner ou tinta de impressora. Itens que sejam transportados em um coldre. De uma maneira
vulgar, significa virgem.

cartuchos
Cartucho plural. Na Colômbia é uma planta com flores coloridas. Flor que tem um bráctea em forma de cone e
também tem uma spadice grande e marcante. Eles pertencem à família Araceae. Cartucho também é chamado de
recipiente que envolve ou contém tinta (toner). Cartucho também pode significar bala, munição, explosivo, carga ou
embrulho, cone.

cartujo
Homem que vive sozinho e longe de diversões. Taciturno, solitário, retirado. Religiosos pertencentes à Ordem
Contemplativa Católica, fundada por São Bruno. Também é uma maneira de chamar um gato.

carumbe
carumbe é escrito incorretamente e deve ser escrito como Karumbé. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Karumbé, que em guarani significa tartaruga. É o nome de um centro de investigação marinha no Uruguai, onde fazer
estágios biólogos e Boologos marinho da América Latina. Eles são especialmente dedicados para a conservação das
tartarugas marinhas.

caruncho
Sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um paisagista espanhol chamado Fernando Caruncho. Sobrenome
de uma cantora espanhola chamada Irene Caruncho. Sobrenome de um pintor espanhol chamado Luis María

Caruncho Amat . Caruncho também é um dos nomes comuns de um inseto da família curculionidae. É popularmente
conhecido como weevil ou carcoma. Larvas weevil.

carupanero
Você quer dizer nascido, residente ou relacionado com a cidade de Carúpano, o estado de Sucre, na Venezuela. A
palavra da origem Arwak, significa casa de terra.

caruru
Você pode usar caruru ou carurú . Na Colômbia é um dos nomes comuns de uma planta, também conhecida como
guaba, airambo, sabão, coruja, erva-cobra, mantato, altusara. Seu nome científico é Phytolacca rivinoides e pertence à
família Phytolaccaceae. É também o nome de um município do Departamento de Vaupés. Foi uma correção.

carurú
Na Colômbia é o nome de um município do Departamento de Vaupés. Foi uma correção. É também um dos nomes
comuns de uma planta, também conhecida como guaba, airambo, sabão, coruja, erva-cobra, mantato, altusara. Seu
nome científico é Phytolacca rivinoides e pertence à família Phytolaccaceae.

carutal
É uma floresta abundante árvore chamada caruto. É uma árvore que também recebe outros nomes como jagua
yaguare, huito, bi, yoale, irayola. Na Colômbia, também contamos majagua. Seu nome científico é Genipa americana
e pertence à família Rubiaceae.

carúncula
É o mesmo que crista. Carnícuo ou caroço que é erétil e apresenta acima da cabeça de algumas aves, como o pisco e
o galo. Geralmente é vermelho intenso. Parte avermelhada na ponta da lágrima do olho.

carvalho
É um sobrenome de origem portuguesa. É muito comum em Portugal, Brasil e Angola. Sobrenome do ex-jogador de
futebol do Mônaco, ricardo Carvalho (Ricardo Alberto Silveira Carvalho).

casa
Construção levantada para ser habitada. Casa, morada, moradia, quarto, teto, albergue. Casa. Lugar de origem de
algo. Estiramento, linhagem, família, origem, alcurnia. Também pode significar empresa, estabelecimento, fábrica.

casa hogar
Na Colômbia é uma instituição em várias partes do país que se dedica à proteção de crianças órfãs. Hostel (albergue
infantil), casa de criança, orfanato, abrigo. São administrados principalmente pelo Instituto Colombiano de bem-estar
familiar ou por comunidades religiosas.

casa cuna
Na Colômbia é uma maneira de chamar um abrigo para crianças órfãs. Orfanato.

casa de citas
Na Colômbia é uma das maneiras de chamar um bordel. Lugar onde as prostitutas trabalham. Casa lenocinia.

casa-cuartel
Pode ser uma casa onde os soldados residem. É também um lar onde há um regime muito rigoroso (quase sempre
onde um dos pais é militar ou ex-militar).

casaca
É uma roupa esportiva. É uma camiseta ou camisa ou um tipo de jaqueta fina que é muito usada no corpo. Flanela ou
camiseta.

casados
Pessoas que contraíram casamento. Esse formulário para um parceiro de casamento. Com o parceiro.

casandra
É um nome de mulher de origem grega e significa bonito, que é muito bonita. Nome de uma sacerdotisa de Apolo, filha
de reis de Trojans de Príamo e Hécuba.

casaquinta
Na Colômbia, dizemos casa grande para uma casa muito agradável, grande, muito especial e geralmente antiga
arquitetura com espaçosos verde e quase sempre localizada na periferia da cidade.

casarca
É uma variedade de pato migratório conhecido como tarra, jarra, frasco de canelo, tadorna, pato manchado, pato
ferruginoso ou enferrujado. Pertence à família Anatidae e seu nome científico é Tadorna ferruginea. É típico da Europa
e ásia.

casarse
Significa casamento. Casamento.

casas de citas
É igual ao bordel ou bordel.

casasion
O termo correto é apelação, com c. Em direito, significa que uma sentença. Na música é uma peça musical composta
para ser executada ao ar livre. Peça musical para orquestras de sequência de caracteres.

casasola
É um sobrenome de origem espanhola, principalmente no México. Casasola em meios de Colômbia, abandonados,
sem habitantes, é o nome de várias fazendas, paisagens e caminhos que foram abandonados durante a violência. Em
Espanha é o nome de vários locais nas províncias de Albacete, Ávila e Cantabria, Orense e muitos outros.

casata
É um tipo de bolo italiano que contém farinha, ovos, açúcar e cubos de frutas cristalizados. Também se chama
Cassata. É muito tradicional na Sicília.

casava

É outra chamada para mandioca, mandioca, tapioca, aipim, araruta. O nome científico é Manihot esculenta e pertence
à família Euphorbiaceae.

casava o yuca
São dois nomes comuns de uma planta de Euphorbiacae. É uma planta de tubérculo comestível nativa da América do
Sul. Seu nome científico é Manihot sculenta, da família Euphorbiaceae. Recebe outros nomes comuns, como
Mandioca, tapioca, guacamota, aipim, casabe, mandioca, lumu.

casavieja
Casavieja escrito incorretamente e deve ser escrito como "Casavieja ( nome )." sendo seu significado:<br>Marca de
vinho.

casca
Na Colômbia, a inflexão de conchas, o que significa bater, punir. Ela é a única mulher no anime de Berserk e faz parte
da gangue Falcon. Hollejo que permanece da uva depois de ser pisado e espremido.

cascabelito
Nome de um filme mexicano com "Viruta", cujo nome era Marco Antonio Campos e "Capulina". chamado Gaspar
Henaine. Cascavel diminutiva. Nome que na Colômbia também damos ao periquito, um pássaro pequeno muito
barulhento e gregário que também chamamos de papagaio. Nome de um tango antigo, interpretado por Ricardo Ruíz e
a Orquestra de Angel D'Agostino.

cascajo
Na Colômbia é um material que é usado para a camada em estradas descobertas. Cascalho. Material de tijolos e
prédios esmagados.

cascapiedras
É outra maneira de chamar de macacos-prego sul-americana (por seu hábito de pegar e bater as pedras com as duas
mãos). Em tempos pré-históricos, primeiro homindidos da idade da pedra. Flintstones, que fez ferramentas e flocos
batendo pedras juntos (genericamente, Homo faber).

cascar
Na Colômbia significa bater, bater. Também está quebrando ou quebrando a noz ou algo duro e quebradiço. Crack,
Hender, crack, Split.

cascarero
Na Colômbia é a maneira de chamar um ladrão de joias ou coisas de muito pouco valor comercial.

cascarita
Diminutivo de shell. Pergunta carregada, ou nos dois sentidos. Formulário para pedir pouco ética de alguns
professores. Pergunta que ele confunde os alunos, o que leva ao erro. Armadilha, decepção.

cascaritas
Cascaritas é o plural de casca e um diminutivo de shell. Na Colômbia cascaritas significa traição, tampas, invólucros,
crostas, filmes, decepção. Na Colômbia, coloquialmente chamamos cascaritas emaranhado de perguntas que faz um

professor em testes, que contêm armadilhas, salsicha ou venenos. Eles devem ser analisados com muito cuidado
pelos alunos, porque geralmente eles induzem ao erro, quando suficientemente claras não são conceitos. Embora eles
ajudam os alunos pensam e não respondem à luz, pessoalmente acho que é antiético, porque sempre achei que as
perguntas devem ser curtas, claras e concisas.

cascaroso
Isso significa que você tem muitas conchas ou ter uma crosta de várias camada. O tibuchina ou couro sete tem um
tronco cascaroso.

cascarón
Isso significa que ele cobre, o que envolve ou encapsula. Crosta, cobertura, envoltório, cápsula, capa.

cascarrudo
cascarrudo é escrito incorretamente e deve ser escrito como Cascudo. sendo o seu significado: o termo correto é
Cascudo. Torito ou besouro é um dos nomes comuns do bug do rinoceronte, um besouro que tem chifres. O nome
científico é Diloboderus abderus e é da família Scarabaeidae. Suas larvas são muito prejudiciais para a agricultura,
especialmente em culturas de girassol.

caschi
É uma palavra em italiano que significa capacete. Na Argentina significa cão de rua, maneira pejorativa de se referir a
um animal de estimação. Na Colômbia dizemos gozque, leite ou canchoso. Eles também podem estar pedindo cashi,
se assim for, é uma inovação tecnológica através da qual ter um aplicativo especial você pode fazer recargas de
dinheiro para o usuário e facilitar as compras.

casco
Pode ser um casco calcificado de um animal. Vestuário de material duro que protege a cabeça. Cada uma das
divisões do fruto de uma laranja. Área urbana, habitada. Tampa ou exterior de um barco. Último nome de um
futebolista que joga pela Seleção Argentina (Milton casco, que joga no River Plate). Área de uma esfera entre dois
paralelos ou meridianos que se juntam nos pólos.

cascorbo
O termo correto é cascorvo. Significa que ele tem corva ou pernas arqueadas. Na Colômbia também dizemos gareto.
Animal com pernas de corva.

cascorvo
Na Colômbia significa pernas dobradas ou tortas.

cascos
Elemento de vários materiais duros que protegem a cabeça. Partes em que uma fruta cítrica é dividida. Capacete
plural . Um capacete pode ser um casco calcificado de um animal. Roupa de material duro que protege a cabeça.
Cada uma das divisões do fruto de uma laranja. Área urbana, habitada. Deck ou fora de um navio. Área de uma
esfera entre dois paralelos ou meridianos que se juntam aos polos.

cascotes
É o mesmo que os restos e ruínas de um edifício. A demolição de um edifício ou construção de resíduos. Há
fragmentos de gesso, Yes, gason ou aljezon, que são usados para fazer paredes.

casedó
Na República Dominicana, é o mesmo que triquinas ou triquinose. Doenças causadas por vermes ou parasitas,
transmitidas pela carne de porco infectada (congelou, ovos e hatch para a carne que está sendo consumida por seres
humanos). Eles são definidos no intestino e nos músculos.

caserío
Na Colômbia é chamado de conjunto de casas um pouco isoladas que estão localizadas ao longo de uma estrada ou
estrada. Vila muito pequena. Um conjunto de casas.

casetilla
Diminutivo do galpão. Na jardinagem há uma pequena forma de construção do galpão, que serve para armazenar
ferramentas e suprimentos. Também pode ser uma casa de guarda, guardada.

cashmere
É o mesmo como a Caxemira ou Caxemira, mas em inglês. É um tipo de lã mais suave do que as ovelhas e obtidos
das cabras de Caxemira. É uma região disputada entre Índia e Paquistão. Lã-tipo macio.

cashpiana
Quer dizer moza, amante, amado, os outros ( " Doña segundo " 41.; Uma mulher que é pago para cometer adultério.
Adúltera, espirituosa, manceba, concubina. É amplamente utilizado em El Salvador e Guatemala.

casia olorosa
Uma árvore de acácia, que tem uma crosta perfumada, seu nome científico é Cássia lignea. Ele também é conhecido
como Woody, canela malabarica, acasia odoríferos, xilocasia. Sua casca é semelhante à canela em aparência, cor,
sabor e cheiro, mas mais espessa e um pouco mais difícil (woody).

casilicio
É um pequeno templo ou santuário onde uma imagem religiosa ou patriótica é colocada. Eles geralmente estão
localizados em pontes, avenidas ou mausoléus.

casillas
caixas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 caixas; nome é próprio )." sendo seu significado:<br>É um
sobrenome espanhol. Lugar onde as coisas são armazenadas. Caixas, armários. Município da Espanha. Espaço de
um formato ou formulário que deve ser preenchido ou preenchimento.

casillero
Cada uma das gavetas, buracos ou compartimentos que corresponde a um usuário dos serviços postais de apartado
aéreo. Gaveta reservado para ser utilizado por uma pessoa atribuída a isso e tem sua chave, armário. Caixa com
chave. Casillero del Diablo: nome do famoso vinho.

casio
Pertence à família romana Cássia. É um nome masculino de origem latina. É uma variante de Casiano, que significa
vaidoso, vazio, oco. Outra versão lhe dá origem hebraica e deriva do nome Cassiel ou Kasiel, que é o nome de um
Arcanjo, chamado Anjo de Saturno ou Anjo de Sábado. Significa a Velocidade de Deus ou a Ira de Deus. É o nome de
uma marca japonesa de computadores e equipamentos eletrônicos, como calculadoras, relógios e cronômetros. Na
história está o nome de muitos personagens, especialmente romanos : um Cônsul (Espurio Casio), o assassino de

César (Caio César Longino), Cássio Querea (Centurião que matou Calígula), Avidio Cássio (Militar Romano que se
revoltou com Marco Antônio) e outros mais. É também o nome de vários santos do santoral católico, entre eles São
Cássio Narni. No Brasil existem vários jogadores com os nomes Casio e Cássio.

casiopea
Nome da mãe de Andrômeda de acordo com a mitologia grega. Ela era esposa de Cepheus, rei da Etiópia e era filha
de árabe ou arabius. O nome de uma estrela e uma constelação.

casleño
Significa nativo de Casla, um município espanhol, da província de Segovia. Natural de Casla, relacionado a Casla,
residente em Casla. É também uma maneira curiosa de chamar um seguidor do clube Atlético San Lorenzo de
Almagro da Argentina, cuja abreviação é CASLA.

caso
Na lei, é cada um dos eventos ou crimes que um juiz qualifica e investiga. Evento , Evento, Evento, Incidente, Fato,
Situação, Transe . Também pode significar tema, ponto, pergunta, argumento, ponto, assunto.

caso omiso
Significa ignorar, não levando em conta, skip. Relegar a pass, pular, deixar, retirar, se preocupe, fazer sem.

casoleta
Casoleta é um recipiente (panela ou frigideira) mais pequeno do que o normal. Vem do francês Cassolette.
Geralmente é um recipiente metal ou aço inoxidável, que é utilizado para esterilizar ou armazenar já esterilizados,
instrumentos médicos ou curativos. Peroleta. Pequeno prato para colocar as especiarias.

cason
Cason é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cason ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto é
Cason. Casa, muito grande, grande casa. Cason era o nome de bandeira panamenha um navio de carga, que
afundou em dezembro de 1987, na costa galega generando graves problemas de poluição com produtos químicos.

casorio
Na Colômbia, dizemos isolada para um casamento que é feito em segredo, sem preparativos, muitas vezes menores
de idade e sem o consentimento dos pais. Link duplo que faz corridas, rapidamente. Também dizemos isoladas
preparações para um casamento ou casamento. Casamento, casamento, casamento, casamento.

casos
É o caso de plural. Na Colômbia é sinônimo de processos nos aspectos judiciais. É sinônimo de evento, incidente,
evento, trance, situação, tema, ponto, assunto, fato, argumento.

casota
Home Augmentative. Casa grande. Casona , fazenda ( Na Colômbia também usamos casonón ).

caspiana
É válido dizer Caspiano ou Caspian como gentilicio de mar Cáspio relativa Caspian ( Então, como nós dizemos
mexicano ou romano ). Caspienne é em francês e inglês do Cáspio. Também pode dizer Caspico ou Caspian. Muitas

vezes é usado para nomes científicos.

caspiroleta
É a bebida alicorada que é servida quente ou quente. Consiste em leite quente, canela, ovos (smoothies), açúcar e um
toque de conhaque. Você pode trazer outros espíritos. Em algumas áreas da Colômbia também é chamada de
caspiruleta.

casposo
Na Colômbia, significa ter muita caspa. Também é sinônimo de chato, bobo, fregon, obstinado, teimoso, imprudente,
chato, desconfortável, irritante, desagradale. .

casquisuelta
Na Colômbia, mulher de vida dissipada. Casquivana, culisuelta. Excursionou, ande.

casquivana
Fox, vida licenciosa, puta, prostituta, mulher meretriz.

casquizo
É um sobrenome de origem espanhola. É também um dos nomes comuns na Espanha de uma árvore, também
conióide como extremaduran corkcornoque. Também recebe outros nomes: cortiça, envelope, bolota, cortiça moura.
Seu nome científico é Quercus suber e pertence à família botânica Fagaceae.

cassiopeia
É o antigo nome grego de Cassiopeia. O nome de uma constelação que inclui múltiplas estrelas de mesmo nome e
que formam um w no céu.

castaña
É o feminino de castanha. Cor entre loiro escuro e preto. Brown. Fruto do castanheiro.

castañada
É um festival popular e tradicional de catalães que é celebrado em 31 de outubro, no qual vinho, castanhas torradas e
outros alimentos são consumidos. É o nome da comida e do banquete.

castañas
Isso significa que eles têm a cor marrom. Cor marrom escura. Fruto do castanheiro.

castaño
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É também uma cor, especialmente utilizada para designar o
casaco de cavalos ou a cor dos olhos. É equivalente ao marrom, marrom escuro. A castanha também é o nome
comum de uma árvore da família Fagaceae. É também chamado concha de castanha, porco-espinho. Seu nome
científico é Castanea sativa. Há também um molusco marinho cefalópodo chamado marrom (sépia elegans família
Sapiidae).

castañuela

É o nome de um pequeno instrumento de percussão musical, feito de madeira. Ele é tocado com os dedos e olha para
duas pequenas caixas ou tampas independentes, unidas por uma corda ou fita. Acredita-se que sejam de origem
fenícia e são considerados instrumentonacional espanhol. Castanho diminutivo e depreciativo. Eles também são
chamados de pauzinhos.

casteller
É a maneira comum de chamar cada um dos membros de um colla, colla casteller, também chamado de pirâmides ou
castelos humanos. Cada um dos membros de uma torre humana de vários andares. É uma coisa tradicional em
Tarragona, Espanha.

castigadas
Você quer dizer sancionado, Escarmentadas, espancado, chicoteado, espancado. Plural de punido. Inflexão de
castigar. Significa castigar, chicotadas, bater, bater, Escarmentar.

castillo
Geralmente é o tipo de habitação usada por reis ou nobres. Fortificação. Na Colômbia é um sobrenome de origem
espanhola.

castizado
É uma inflexão de Castizar. Significa melhorar, purificar e limpar. Ele é usado para denotar que purificada ou melhorar
a raça por um cruzado. Também para melhorar o vocabulário ou fazendo com que o modo de falar mais pura.

castorocauda
Significa rabo de castor. Era o nome de um gênero de mamíferos Jurássico muito primitivos, muito semelhantes aos
castores de hoje. Restos fósseis foram encontrados na Mongólia.

castoroides
Significa semelhante ou como Beaver. É o nome dado a um mamífero pré-histórico de tais cientistas.

castrense
Na Colômbia significa sobre a Polícia, o Exército ou em geral todas as Forças Militares. Milícia, militar, guerra, marcial.
Conjunto de regras, leis e disciplina das forças armadas.

castrillón
Castrillon é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Castrillon ( nome )." sendo seu significado:<br>É um
sobrenome de espanhol, de origem comum na dinâmica de 40 de Antioquia; Colômbia-).

castro
Na Colômbia, é um apelido muito comum de origem espanhola. Em Spain há muitas cidades chamadas Castro e
significam o fortification, fortificado ou forte. É uma inflexão de castração, o que significa a camada, esterilizar. Nome
de um rio e de uma represa em Spain.

castroso
Significa uma pessoa que overanes ou irrita. Na Colômbia também dizemos casposo. Provoca muito desconforto.

casualidad
Significa que acontece raramente e inesperadamente. Fósforo, chiripa, chance, aventura, talvez, casual.

casuarios
Plural de cassocany. É o nome de um pássaro não voador australiano e novo guineense que tem uma pluma de couro
em sua cabeça, semelhante a um capacete. Existem três espécies e pertencem à família Casuariidae.

casulla
Significa cobertura, camada ou concha. Casca que reveste alguns grãos ou cereais. Na Religião é um ornamento
religioso que o padre usa em cima de seus hábitos, para fazer seus ritos ou escritórios religiosos. Faz parte dos trajes
dos escritórios religiosos. É geralmente alongado e tem uma abertura no centro para passar a cabeça.

casupo
É o nome de um rio, uma colina e um parque municipal na cidade de Valência, estado de Carabobo, na Venezuela.

casusa
Acho que estão perguntando sobre Cazuza. Cazuza com z duplo, foi o nome artístico de um cantor brasileiro. Seu
nome completo era Agenor de Miranda Araújo Neto.

casuvio
É mais indicado Casuvius, com b. É uma língua da família Esóica falada na região da Pomerânia.

cata
Na Colômbia é apocope de Catalina. É também uma inflexão degustação que significa experimentar, saborear.
Degustação, teste.

catación
Degustação, sabor, degustação, degustação. Ação que é realizada para experimentar um pouco de bebida ou bebida.
Teste que corra para conhecer o sabor, qualidade ou até mesmo prioedence de um produto, bebida ou alimentos.
Degustação.

cataclísmica
Significa que gera um cataclismo, que produz seus efeitos. Em relação a um cataclismo. Parece aterrorizante, em
ruínas. Desastroso, catastrófico, trágico, calamitoso, infeliz, degradado, arruinado.

cataclísmico
Significa devastador, catastrófico, desastroso, destrutivo, devastador. Causa um cataclismo. Evento muito sério, que
afeta enormemente.

catademo
Na Grécia antiga, ele era um juiz de baixo escalão, magistrado ou sentenciador. Etimologicamente significa para o
povo ou com o povo.

catadícroto

É um termo médico. Significa pulso palpável na região da artéria carótida. Pulso com duas ou três interrupções na
linha de baixo do sphygmograma. Pulso rápido ou pulso catadirch.

catadromo
O termo correto é catadromo. É um termo em biologia, usado para descrever os peixes que caem pelos fluxos de água
doce para o mar ou passar por água para desovar no mar, como por exemplo a enguia.

catafalco
Significa elevação ou monte. Lugar elevado onde os caixões são colocados para honras funerárias solenes.

catafasia
É uma desordem psicológica em que o paciente repete uma resposta ou uma palavra várias vezes. A etimologia da
palavra é: grega prefixo cata ou Kata significado depois e Fasie ou Polygon significado palavra.

catafilaxia
É o processo de transportar agentes protetores ao local da infecção. Transporte de medicamentos, anticorpos ou
substâncias antibióticas para gerar uma rejeição de infecção.

cataforesis
Significa deslocamento para o cátodos. É um sistema automático da pintura da imersão, baseado na carga elétrica das
partículas. Também é chamado de eletrodeposição catódica. É a dispersão de resinas e pigmentos em um meio
aquoso quando há um baixo teor de solventes orgânicos.

cataforia
Tendência a diminuir o olho após estímulos. Gacho s ou olhos droomed.

catafónica
Em física, na parte de acústica, é o estudo do salto ou reflexo do som e também do eco. Significa etimologicamente
contra som, ruído ou voz.

catafractos
Plural de catafract. Significa totalmente coberto ou totalmente protegido. Era uma unidade antiga da cavalaria em que
o cavaleiro e o cavalo desgastaram a armadura. Eles não eram úteis em confrontos prolongados.

catafrigios
Foi um movimento religioso que promulgou que o Espírito Santo tinha sido enviado a eles e não aos apóstolos. Foi
fundada por Montano e é, portanto, também chamado Montanismo. Emergiu em Frigia e na Ásia menor no 2o século
D. C. Montanhistas.

catafusa
Em vários países da América Central significa mochila, bolsa de volta. Tipo de saco, geralmente de couro que é usado
na parte de trás, ou terciário no ombro. É também sinônimo de Zurrón, mochila ou burjaca.

catagloso

Pode significar duas coisas. língua (usada na medicina) ou língua ou palavra zombam (retórica).

cataglotismo
É a língua em que as palavras muito rabiscado ou pouco-usadas são usadas. linguagem muito refinada ou jargão.

catagonica
catagonica é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Catagonica" no sentido de:<br>O termo correto é
catagonico. Refere-se à luta do paciente para controlar ou superar seu stress ou estresse, manifestada em
capacidades mentais reduzidas e, acima de tudo, as manifestações de rigidez muscular no pescoço ou rosto.

catala
Fazendo referência à língua catalã ou a língua Valenciana. Català.

catalanganes
Nas Filipinas é o nome de um povo indígena de origem mongol. Eles viviam nas margens de um rio chamado
Catalangán, para o qual eles carregam esse nome.

catalina
Na Colômbia, especialmente nas planícies orientais da Colômbia é o nome de uma tomada de cookie preto de açúcar
mascavo e leite, do que em outras regiões da Colômbia 40 mesmo; Costa, ) Chama-se biscoito preto e Tolima ( minha
terra ) chamado de Cuca. Catalina é um nome de mulher, de origem grega e significa de linhagem pura.

catalpa
Em Botânica é o nome de um gênero de árvores na família Bignoniaceae e também de uma árvore. Seu nome
científico é Catalpa bignonioides. Também é chamada de árvore indígena ou catawba. É para uso ornamental.

catana
Na Colômbia significa velho, velho, culpado. ajada. Veterano, muito velho.

catanda
É o nome de uma cidade em Angola, famoso por sua único, vulcânico Paleozoico de caráter extrusiva naquele país.
Essa lava é muito raro.

catanga
Na Colômbia, é o nome de uma cidade do departamento de Arauca, localizada no município de Puerto Rondón. Nome
de um Hato no departamento de Arauca. Em nosso país Catanga é uma cesta ou rede usada para a pesca. Nasa.
Em alguns países sul-americanos o besouro de esterco é chamado de Catanga. Agachamento. A palavra assim
usada é da origem Quechua e dos meios excrementos (Akay) e impulso (tankay). Com K, Katanga é o nome de uma
província no sul do Congo. Era o nome de um estado não reconhecido, onde Patrick Lumumba foi morto. Atualmente
é uma província do Congo.

catano
No meio da Colômbia por muitos anos, mas sem ser um adulto mais velho. Adulto maduro, mais velho.

catapila
É uma distorção da palavra lagarta ou lagarta é melhor mesmo, marca de maquinaria pesada. É uma forma coloquial
de agricultores colombianos chamam um trator, uma retroescavadeira ou um equipamento pesado usado em obras
civis, especialmente na abertura de estradas. Também você dizer isto a uma trabalhador botas, especiais pesados,
geralmente com aço do dedo do pé-caps. Bota de segurança.

catarata
Pode significar salto de água, queda, raudal ou cachoeira. É também um tipo de condição ocular que permite uma
visão adequada. Na Colômbia também é usado como sinônimo de acompanhamento, fatos que ocorrem
repetidamente e sucessivamente. Sucessão, série, string, lista.

cataratas
Grande fluxo de água caindo em um penhasco. É o plural da catarata. Significa saltos de água, quedas, cachoeiras ou
cachoeiras. É também um tipo de condição ocular que permite uma visão adequada. Na Colômbia também é usado
como sinônimo de acompanhamento, fatos que ocorrem repetidamente e sucessivamente. Sucessões, séries, cordas,
listas, seguidos, banheiros.

catarina
É o equivalente a Catalina em italiano, Português e galego. O nome de um município em Nicaragua.Es é o nome dado
também para as joaninhas que são alguns Coleoptera pequenos semispherical e colorido. Eles pertencem à família do
coccinelidos.

catarino
Por etimologia significa ao lado do nariz. . . . Lunar que se apresenta perto do nariz.

catarino animal
Existem alguns pequenos besouros da família Coccinellidae. Eles são chamados de rodas dentadas, joaninhas,
Mariquitillas ou seixos. Eles são muito úteis na agricultura porque eles comem os afídios, afídeos, ácaros e
cochonilhas.

catarín
Em Spain (Ilhas Canárias) é um sobrenome. É uma maneira de chamar as Catarinas, sanantones, Coquitos ou
joaninhas. Eles são insetos úteis para a agricultura como eles são usados no controle de saúde. pertencem à família
Coccinellidae. Uma maneira coloquial de chamar um provador.

catarrilla
Nome dado a larva de alguns insetos que afetam as oliveiras, ameixeiras e outras árvores. Geralmente eles fazem
redes, malha ou tecido entre lençóis. Arañuelo. Carrapato. caparra ácaro, catarra, caparrilla. .

catarrin
O termo correto é Catarrín, com til. Mantendo o nariz vermelho, acatarrado. No México é uma maneira de chamar o
alcoólatra, bêbado freqüente, bêbado, dipsomaníaco, bebedor.

catarro
Na Colômbia é sinônimo de gripe ou a gripe. Fria, doença que afeta as vias aéreas, congestão nasal. Doença
respiratória aguda.

catastrofe
O termo correto é catástrofe, com til. Significa grande evento que afeta um grande número de pessoas. Tragédia,
ruína, catástrofe, calamidade, catástrofe, calamidade, cataclismo. Também significa o caos, desordem.

catatimio
catatimio é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Catatimia" no sentido de:<br>O termo correto é Catatimia.
Em psicologia é a deformação da realidade causada pela influência do carinho em estados emocionais intensos ou
alterados.

catatumbo
Na Colômbia é o nome de um rio no Departamento do Norte de Santander e que flui para a Venezuela até o Lago
Maracaibo. Nome de uma região colombiana no Departamento do Norte de Santander e nome de reserva indígena e
parque natural na mesma região. Nome de um município venezuelano no estado de Zulia. Há também um distrito de
mesmo nome lá. É uma área de alta ceraunicidade.

catazonal
Na Geologia, relaciona-se com a camada mais profunda ou mais interna da crosta terrestre, que é chamada de
catazona (zona profunda ou interna). As outras duas áreas gerais são Epizone (exterior ou casca) e mezozone (zona
média ou intermediária). Nível profundo de colocação.

catádroma
Isso é um tipo de peixe que baja pelas correntes dos rios para desovar no mar. Por exemplo, a enguia é uma espécie
de peixe.

catádromos
Plural de catádmo. Nome dado aos peixes que migram rio abaixo para desovar. Eles geralmente desovam no mar. O
oposto são os anadromistas, o que significa que migram rio acima.

catáfora
Na literatura é uma antecipação do que deve ser pronunciado em um discurso. Geralmente é uma palavra ou um
demonstrativo. Eu antecipo uma idéia, prelúdio, anúncio.

catágrafo
Desenho feito com silhuetas. Desenho do perfil.

catán
Na Colômbia catán, catano ou catana, coloquialmente significa velho, velho.

catástrofe
É uma palavra de origem latina, mas com antepassados gregos. Significa destruição, desastre, tragédia, catástrofe,
ruína, abatimiendo, subversão. Catástrofe geralmente tem causas naturais e afeta muitas pessoas, causando danos de
grandes proporções.

catchear
É o comércio ou trabalho do apanhador, que no jogo de beisebol ou softball é o apanhador. Função de receptor,

rodízio ou apanhador? no jogo de beisebol ou softball. Jogador que pega as bolas jogadas pelo arremessador ou
arremessador.

cate
Pode significar medo, medo, nervosismo. Também significa golpe, especialmente na cabeça.

catecismo
Na Colômbia é uma pequena carta na qual o conhecimento básico da fé católica e da doutrina cristã é transmitido.
Consiste em uma série de perguntas e respostas muito simples com alto conteúdo religioso. Isso também é chamado
de reuniões em que esse tipo de instrução religiosa é dada. O mais reconhecido foi o do padre jesuíta Gaspar Astete.

catecúmeno
Pessoa que aprende catecismo. Uma pessoa que se prepara no conhecimento da doutrina cristã e nos mistérios da fé
católica, a fim de receber o Santo Batismo. Ele recebe catequese.

categorias
Níveis, intervalos. Estabelecido classificações de uma população de acordo com alguns parâmetros que diferem.
Divisões.

categorias
Níveis, intervalos. Estabelecido classificações de uma população de acordo com alguns parâmetros que diferem.
Divisões.

categórica
Significa que você não tem objeções. Significa absoluto, decisivo, inagradável, contundente, retumbante, conclusivo. É
reivindicado ou negado, mas sem alternativas ou restrições. Afiada.

catemo
Um dos nomes comuns de um peixe marinho do gênero Drepane (que em latim significa foice), é o único da família
Drepaneidae. Eles estão na costa africana do Oceano Índico e o Atlântico Sul.

catende
É o nome de um município brasileiro do estado de Pernambuco. É também o nome de uma canção brasileira de
Vinicius de Moraes.

catengue
É o nome de uma cidade em Angola, que pertence ao município de Caimbambo.

cateque
É uma instrução de significado raiz grega. A catequese da palavra significa processo instrucional (mana é o processo,
de ação).

catequesis
É uma forma de chamar a instrução dada acima de tudo aos bebês sobre a fé católica e a doutrina cristã.

catequistas
Eles são as pessoas que ensinam ou direto de catequese. Catequese é transmitir ensinamentos de formação religiosa.
Geralmente é feito com as crianças e as freiras ou seminaristas encaminhando-os aos fins de semana.

caterva
Grupo de pessoas que agem em desordem e que geralmente se movem varrendo com o que encontram. É sinônimo
de clã, etnia, tribo, tropa, tropa, gangue, horda, tripulação, multidão, multidão, plebe, cafila.

cateterismo
Em Medicina, é o nome de um procedimento cirúrgico relativamente simples, que consiste em introduzir em uma
cavidade, ducto ou veia um tubo longo e fino (cateter). Pode ter usos diferentes dependendo do órgão onde é usado.
Um cateter, também muitas vezes chamado de cateter. Os mais comuns são cardíacos ou urinários.

catéter
In Medicine é um dispositivo fino e alongado em forma de tubo, que pode ser inserido em uma veia, um duto ou tecido,
e é usado para injetar drogas com o soro, para drenar fluidos ou para facilitar a entrada de outros instrumentos
médicos. Há uma multiplicidade de tipos de cateter (cardíaco, urinário, pleural, venoso, etc. ) . Em alguns casos
também é chamado de sonda ( Eixo . : Sonda Foley ) .

catifa
É uma palavra de origem árabe que significa papel de parede, tapete, tapete, tapete. Esteira.

catinga
A catinga ou melhor caatinga é um tipo de vegetação típica de áreas muito secas e áridas. Vegetação do deserto,
vegetação xerófitas. É o nome de uma ecoregião no nordeste do Brasil. a palavra é de origem Tupi-Guarani e significa
vegetação branca. Planalto, serto, Serton.

catio, emberá katio
É o nome de um povo indígena encontrado nas áreas de Darien (Colômbia e Panamá) e Chocó na Colômbia. Há
também em Risaralda, Antioquia e Córdoba. Para fins de deslocamento há uma grande população espalhada pelo país
e há uma grande população em Bogotá. Língua falada por essas mesmas pessoas. Você também pode usar o termo
Katío.

cation
O termo correto é cation, sempre com telha. É uma partícula carregada positivamente. Ion carga positiva . O termo
em Química é usado.

catipar
Significa predizer o futuro por "ler" o cigarro ou folhas restantes resíduos em uma infusão de coca. Catipar é uma forma
de supostamente prever o futuro.

catipo
I CATIPO em inglês significa para o planejamento de terapia assistida por computador em Oncologia Pediátrica
(planeamento assistido por computador na terapia de oncologia pediátrica). É o nome de um programa médico
moderno para crianças com câncer.

catira
Nas planícies orientais da Colômbia e venezuela, é a maneira de chamar uma mulher de roupão branco, olhos claros e
cabelos loiros. Mona, loira, garota.

catire
Nas planícies orientais da Colômbia e venezuela, ele se refere a uma pessoa com camisetas brancas, olhos claros e
cabelos loiros. Macaco, loiro, cara.

cato
É o nome de três cidades nos Estados Unidos. Eles estão localizados nos Estados de Nova Iorque, Wisconsin e
Michigan.

catoblepas
Isso significa olhar para baixo. Catoblepa ou catoblepon, também é verdade. É o nome de um animal mitológico na
Etiópia. Ele é representado com chifres de vaca e cabeça de porco e escalas na parte de trás. O hálito dele era
considerado venenoso.

catole
É o nome de uma pequena cidade brasileira em Pernambuco, seu nome correto é Catolé rocha.

catorce
É o nome de um número de dois dígitos. É equivalente a dez mais quatro ou sete mais sete. Na Colômbia e
especialmente no centro do país. significa favor.

catorro
No México significa golpe, choque, Totazo. Na Colômbia significa quarto, habitação, quarto, parte, quarto.

catota
Significa bola de cristal, piquis ou mármore.

catotérico
É um tipo de droga que defeca o paciente. É semelhante a um purgativo ou um laxante. Serve para remediar a
constipação. Purgante.

catramina
Significa caminhão velho e frágil. É usado principalmente em Argentina. Colômbia é usada apenas como nós temos
nossos termos mais populares: Chechere, engavetamento, Gizmo, tiesto, dilapidado...

catramina
Significa caminhão velho e frágil. É usado principalmente em Argentina. Colômbia é usada apenas como nós temos
nossos termos mais populares: Chechere, engavetamento, Gizmo, tiesto, dilapidado...

catre
É uma simples peça de mobiliário destinado a dormir. Berço, cama, roupa de cama, cama de beliche, mochila, jergon.

Normalmente é de lona e madeira.

catrera
Significa beliche, cama, cama improvisada. Mulher que vende cotres. Também pode significar mulher de rua,
prostituta, meretriz.

catrina
Cinderela feminina. Significa ricos, ricos, ricos, ricos. Senhora que tem muito dinheiro. Também pode significar
vaidoso, presunto, elegante. No México é uma medida de volume que equivale a um litro. Copo. Crânio Garbancera,
trabalho (mural) por José Guadalupe Posada e batizado por Diego Rivera. Katrina, com k, é o nome de um furacão
muito devastador que atingiu Nova Orleans em 2005. Katrina é um dos personagens da saga The Legacy, obras de
Cristopher Paolini. Catarina é o nome de um ciclone raro que se formou no Atlântico Sul, voltado para o Brasil (muito
poucos).

catrinear
Significa mostrar elegante e estar muito atualizado sobre moda e projetos de alta costura. Mantenha-se atualizado
sobre os aspectos da moda.

catrín
Significa ricos, ricos, ricos, ricos. Ele tem muito dinheiro. Também pode significar vaidoso, presunto, elegante.

catuán
Na República Dominicana é o nome dado ao macho da tartaruga. Por extensão significa preguiçoso, preguiçoso,
preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso, negligente.

