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cuchicuchi
Em Corzo significa pessoas pequenas. Na Colômbia significa afeto. Uma maneira doce de se referir ao amado.

cuchilla
Na Colômbia significa lâmina de barbear. Também significa montanha, crista da montanha, cimeira. Cordilheira, Serra,
montanha.

cuchimo
Em algumas áreas do Peru, é uma forma de se referir à carne de porco, especialmente se for montanha. Este termo é
mais comumente usado entre os povos indígenas de Chancay. Porco, porco, porco, porco.

cuchitambo
É uma pequena cidade nos Andes Equatorianos. Em quíchua significa lugar onde descansar os antepassados. É um
local sagrado.

cuchitril
Na Colômbia é de porte muito pequeno e de serviço. Você pode se referir a um quarto, uma casa ou qualquer tipo de
negócio da apresentação muito ruim, condições miseráveis e espaço muito pequeno. Covacha, Garret, tienducha.

cucho
Na Colômbia significa velho, velho, antiquado. É também uma forma pejorativa de se referir a um professor ou
professor. Coloquialmente : pai, pai .

cuchubaqui
Acho que a pergunta é Cuchujaqui. É o nome de um rio mexicano no estado de Sonora. É também o nome de uma
reserva natural ou área para a protecção da Flora e Fauna da região de Sierra Madre, no México. É no município de
Álamos, Sonora. Tem 93. 000 hectares.

cuchucho
Na Colômbia é o nome de uma sopa típica. Geralmente pode ser de grãos de milho, trigo ou cevada descascada e
picada (semi-moída ou moída em pedaços grandes ou grossos). Geralmente é acompanhado de legumes e carne de
porco. A palavra é de origem muísca e significa comida, comida, comida.

cuchuco
Na Colômbia é o nome de um prato no centro do país. É basicamente uma sopa de trigo, milho ou cevada à terra.
Normalmente, você tem alguma determinação de batata e carne de porco.

cuchufleta
Significa piada, gambá, chanza, piada, chascarrillo. Algo que produz graça ou riso. Engraçado, burlesco.

cuchufletera
Brincalhão, pessoa engraçada. Ele faz cuchufletas ou chanzas.

cuchumina
Na Venezuela é uma forma de chamar o órgão sexual feminino. Vagina, vagina. Por extensão feminina.

cucita
Acho que eles pedem cusita (com s). Significa ramo da etnia afro-asiática a que os berberes e os semitas pertencem.
Também é uma família de línguas afro-asiáticas, falada para o leste da África (chifre Africano), como o da Somália. Na
Colômbia e Venezuela Cusita ou cucusita é o nome de um pássaro muito comum nas planícies.

cucked
É o nome de uma canção do Skudface.

cuco
Em Bermudas de Colômbia, braga, senhora dentro. A maioria é usada no plural, cucos (calcinhas, cuecas). É também
um dos nomes comuns de um pássaro (Cuculus canorus, família Cuculidae) também chamado de cuco. Apelido de um
cantor e compositor mexicano chamado José de el Refugio Sánchez Saldaña. Nome artístico de Pupo Valoy Reynoso,
um músico dominicano que toca salsa, merengue e cubano, conhecido como Cuco Valoy.

cucos
Na Colômbia calcinhas, calcinhas, cuecas femininas. Cuco plural, pássaro.

cuculito del agua
Existem algumas algas de água doce são apanhados no México do ambiente natural e são preparadas com epazote,
chile e sal e impregnadas nas folhas da cocol Tamale. Também é chamado cocol, cocol lama, cuculín.

cuculí
É outra maneira de chamar a zenaida peruana, também conhecida como pomba cuculina, pomba melódica ou pomba
de asa branca. É uma espécie de pomba ou pomba da família Columbidae. Seu nome científico é Zenaida meloda. A
palavra tem origem quechua.

cuculín
É um pequeno pássaro da família Columbidae. Também recebe os nomes comuns de tortolite, zenaida peruana,
pombo cuculin, pomba melódica ou pombo-asa branca (no Chile e El Salvador). Seu nome científico é Zenaida
meloda. Também conhecido como cuculí ou kukurí. O termo é de origem aymara.

cuculus
É uma palavra em cuco de significado latino. É o nome de um género de aves da família Cuculidae. Eles são
conhecidos como cucos, em geral e em alguns casos como cucos.

cucurbitácea
Combina é uma planta que pertence à família das videiras. São plantas rasteiras que suba pela alguns ganchos ou
Gavinhas da família Cucurbitaceae.

cucurucha
É um dos muitos nomes que recebe um pássaro muito comum. Seu nome científico é Troglodytes aedon e pertence a
família Troglodytidae. Ele recebe outros nomes comuns como crioulo Wren, Wren comum, café, café comum, Wren

comum, chercos, chivirin pretinho, continente norte Cinnycerthia unirufa Wren, Wren em casa, curucucha e tacuarita.

cucute
É o nome de uma loja online para instrumentos ou utensílios de cozinha de uso doméstico.

cucuyús
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.

cue
Na Colômbia era um acrônimo usado para designar o centro de emergência unificado. Agora tem pela PMU, que
significa o posto de comando unificado.

cuelga
É uma inflexão do enforcamento. Isso significa pendurar, suspenso, suspenso. Ele também está sufocando,
estrangulando, acogotar, executar. Na Colômbia, é sinônimo de culpa atribuída, impingir, atribuído. Dá, dá. Na
Colômbia coloquialmente também é atraso nos pagamentos, digite mora. Deixa, deixa, atraso nos pagamentos.

cuellera
Roupas que são usadas no pescoço.

cuello
Parte do corpo que une a cabeça com o tronco. Na Colômbia é a nuca, pescoço, garganta, guarguero, garganta,
pescoço.

cuellón
Significa pescoço grande. Pescoço aumentado, pescoço grosso.

cuenca
Área de influência de um fluxo de água, delimitada pelas linhas de águas. É também o nome de uma cidade e um
cantão da província de Guayas, no Equador. Significa cavidade oca, oca. ou vale, pista. A Colômbia também é um
sobrenome de origem espanhola.

cuenca hidrográfica
Bacia hidrográfica ou bacia hidrográfica é a área delimitada por todas as linhas de água em torno de uma determinada
corrente de água. Território compreendido a superfície que coleta, ou drenar a água em uma única pista. Vai desde a
nascente até à foz e inclui todos os ramos de seus afluentes.

cuenca hídrica
É a mesma bacia hidrográfica ou bacia hidrográfica. É a área ou superfície que faz parte das águas que drenam para
uma mesma divisão atual.

cuencas maritimas
bacias marítimas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Bacias marítimas", sendo seu significado: bacias
marítimas, é o mesmo que bacias oceânicas, trincheiras marinhas. Eles são extensas depressões de contornos
arredondados que compõem o fundo do mar.

cuendús
Endúes também são comumente usados. É o nome em Guraraní de um roedor da fauna paraguaia. Seu nome
científico é Coendou prehensilis e pertence ao porco-espinho da família (Erethizontidae). Eles também são chamados
de coendúes ou ursones.

cuenta
Inflexão para contar. Significa numeração, quantificação, contagem, computação. Controle, equilíbrio . O nome dado
a cada um dos pepinos ou bolas de um abac. Na computação de cada um dos endereços que um internauta tem. Em
Finanças , Nota Fiscal , Valor , Nota .

cuentas
É o plural de conta. Significa enumeração, contando, computação, cálculo, operação (aritmética), controle de equilíbrio.
É, também, grânulos, bolas, pequenas esferas, grânulos, enfeites, miçangas.

cuentos chinos
Conto de fadas na Colômbia é sinônimo de dissimulação, fraude, embuste. Aberrante mentira. É também
frequentemente usado para designar alguém se retratasse ou retirar uma aliança ou um negócio sem convencer com
argumentos válidos. Besteira, besteira. Às vezes também dizem " 34 contos feliz;

cuenza
Especialmente nos departamentos de Arauca e Casanare na Colômbia, é um sobrenome de origem espanhola. Um
nome de localidade espanhola em Avilés (Asturias), perto de Gijón e Oviedo.

cuepi
No México, CUEPI é a sigla do centro universitário de pesquisa e pós-graduação. É uma instituição de ensino a nível
universitário no México. Universidade Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nome de uma árvore, semelhante da
goiaba, da família Rosaceae.

cueramo
É mais apropriado cueramo. É um dos nomes comuns dados no México para uma árvore da família Boraginaseae.
Seu nome científico é Cordia elaeagnoides ou Freijó. Ele também recebe outros nomes comuns como barcino, grisina,
ocotillo, bocote, bojote. Na Colômbia, dizemos canalete, laurel ou camada. Tem usos medicinais. É também o nome
de um município mexicano do estado de Michoacán.

cuerazo
Hit violado com um couro ou rejo. É mais usado nos departamentos de Tolima e Huila, na Colômbia, para designar um
golpe pesado, causado por uma queda, onde arranhões ou escória são geralmente causados.

cuerámaro
Cuerámaro é o nome de uma cidade em Guanajuato e segundo lá canção de Pénjamo. Na antiga língua Michoacana,
Tabasco ou Purepecha, significa " No abrigo de 34 a Marsh; , ou também plantou o lugar de pinheiros de Montezuma.

cuerda
Corda é sinônimo de string, cabo, fio, fio. Enrolamento é incentivar, motivar, impulsionar. Corda é dinâmica. Sequência
de caracteres é a parte interna de uma faixa ou uma estrada.

cuerdas
Estontelinha plural . Significa barbante, cordas, gravatas, atacadores, cabos, gravatas. São elementos alongados que
são usados amarrando. Em náutico são placas que compõem o convés de um barco. Na geometria são seções de
uma circunferência. Nome de um grupo de instrumentos musicais.

cuernito de venado
É uma planta ornamental da família Polypodiaceae. Seu nome científico é Platycerium bifurcatum e também é
conhecido com os nomes de cervos e alces chifre do cacho. É nativa da Austrália, mas agora ela se espalhou por todo
o mundo.

cuerno
É a mesma que a caldeira, asta. ponto de defesa, Python.
fugir.

" Vá para o corno " , significa ir para o inferno, fora daqui,

cuerno o corno
É o nome de um instrumento musical de vento, semelhante a uma trompa. É um tipo de tubo de metal retorcido.
Também é chamado uma trompa ou chifre.

cuernos
Protuberâncias ósseas têm cabeça alguns animais para se defender. Plural de chifre. Galhadas. chavetas, pinos,
pregos, defesas. Instrumentos musicais de vento, um pouco curvado, soa muito parecido com os chifres ou trombetas.
Eles são considerados um símbolo de infidelidade.

cuero
Significa pele dura ou bronzeada. Na Colômbia é um sobrenome bem conhecido, especialmente jogadores de futebol.
Também significa mulher feia. Pele animal, pele submetida a bronzeamento.

cuerpazo
Embora só possa ser considerado como corpo aumentado ou corpo grande, na Colômbia significa corpo esguio e
bonito, corpo harmonioso e bem cuidado.

cuervo
Corvo na Colômbia também é um sobrenome de origem espanhola (Asturiano). Rufino José Cuervo Urisarri, foi o
maior lexicógrafo colombiano, que, juntamente com Miguel Antonio Caro Tobar, fundou a Academia Colombiana de la
Lengua. José Cuervo é uma famosa marca de tequila no México.

cues
Dicas escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 pistas; é um acrônimo )" sendo seu significado:<br>É certa
pistas. É a sigla para Corporación Empresarial da Universidade de Salamanca ( tem sede em Barranquilla ).

cuesca

Na Colômbia é uma maneira muito coloquial de se referir à cabeça. Testa, bastão, Mucura.

cuesco
Na Colômbia é a fruta da palma. Couro parte de corozo. Casca do fruto da palmeira. Casca de noz.

cuescudo
Na Colômbia significa muito duro (como uma pedra, que é o fruto de uma palmeira). Também usado como sinônimo de
teimoso, obstinado, teimoso, persistente, teimoso, temperamental, teimoso, inflexível.

cuesta
Na Colômbia significa subida, inclinação muito íngreme. Terreno inclinado. É um sobrenome de origem espanhola.
Também pode ser uma inflexão de custo, o que significa afirmar, importar.

cuestionarios
É uma ferramenta de triagem que consiste de uma lista de perguntas que devem ser respondidas pela pessoa sob
investigação ou avaliados. Terror dos alunos.

cuetáneos
cuetaneos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Contemporâneos.", sendo o seu significado:<br>É uma
maneira errada de ditado contemporâneos. Isso significa que eles são da mesma idade. Contemporâneo.

cuete
Cuete incorretamente escrito e ele deve ser escrito como um foguete. sendo o seu significado: é a forma coloquial de
dizer no foguete de México. Significa também arma revólver, explosiva, fogos de artifício, pólvora, trovão.

cueúdo
Quer dizer sorte no jogo. Sorte, sorte, sucesso, chiripudo, feliz, providencia.

cuevano
Significa nativo de Cuevas (ou melhor Cuevas del Almanzora), que reside ou é relacionado a Cavernas. Cuevas del
Almanzora é um município da Espanha localizado na província de Almería. Como na Espanha existem muitos locais
chamados Cavernas ou Cavernas de . . . . (Amaya, San Clemente, etc. , especialmente nas províncias de Burgos e
Almería além de cuevano outro gentio é usado, quase sempre pelo apelido e, em seguida, tornou-se mais comum ser
chamado por exemplo raposo (Cavernas de San Clemente), rabotes, petanes, patanes, rabotes.

cuevas
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Caverna plural. Significa cavernas, tocas, cavidades, cavernas,
cavidades, buracos, poços. Lugares que são muito visitados por espeleólogos. Buracos ou cavidades naturais
encontradas abaixo do solo.

cuezca
O termo correto é o de cutesca ou melhor mesmo, ambos com s. É o fruto da palma da mão, osso do fruto da palma
da mão.

cuéntales
É uma inflexão de contagem. Significa a narrar em detalhes, lista, liquidar, relacionar, explicar, discutir, referem-se.

cuévano
Significa cesta, cesta, zoncho, porta, banco. Recipiente feito com esparto que serve para carregar coisas,
especialmente frutas ou mercado.

cuga
Pode significar poeira, poeira que levanta o vento. Poeira das estradas. É também um acrônimo para Circuito Urbano
Gastronómico na Argentina.

cuica
É um tipo de instrumento musical de origem africana, semelhante ao tambor. No Chile pode significar alto, elegante,
bem vestido ou também estrangeiro, estrangeiro, forasteiro. Também o nome de um animal marsupial, conhecido
como gambá da água, água, yapok ou yap. Seu nome científico é Chironectes minimus e pertence à família
Didelphidae. Em Quéchua significa verme ou verme. No México é uma maneira de chamar um policial ou um vigilante.

cuichi
Na América do Sul significa arco-íris. Cuichi é o nome de uma população mexicana e uma dança tradicional e popular
da mesma região, no estado de Sonora. É um dos nomes comuns no México com vista para o Aracuã, guacharata,
galinha de monte. Seu nome científico é Ortalis wagleri e pertence à família Cracidae.

cuico
No Chile, tem dois significados. Uma pessoa que é muito brega refere-se a alguém rico, rico, solvente, afluente,
afluente e, também, um. ridículo, vulgar, presume-se, pretensioso.

cuinicho
Também chamado de kuinicho. É um pão com figura ou forma de animal ou flor produzido em Michoacán, no México,
para a celebração do Corpus ( Festa da água ou do início da estação chuvosa, ) e o dia dos mortos.

cuiripeta hauacucata
É uma típica carne de Tamale preparada o Purepechas no México.

cuises
Porquinhos da Índia é o plural de Cuis. O termo correto e mais utilizado é Curies. Plural de Curi. É um pequeno
roedor domesticado, que tem sem cauda e orelhas pequenas. É o principal fornecedor de carne na Colômbia, no
departamento de Nariño. Também disse-lhes, porquinho, porquinho, porquinho, brasileiro, curi, cuye, Cuílo, cuis ou
cobaia. Seu nome científico é Cavia porcellus e são da família Caviideae.

cuiso
É realmente este lixo. Não tem sentido, mas eu consegui encontrar é como um acrônimo usado estudantes para cursos
de curtos duração da ISO em seus horários de aula. A verdade é tão boba que não merece usar como significado. Eles
fizeram referência aos cursos de ISO 9000 e ISO 14000.

cuitada

Significa tristeza, tristeza, aflição, desventura, miséria. Fato que produz tristeza ou tristeza. Motivo de pena.

cuitado
Significa triste, chato, angustiado, de luto.

cuídese
Na Colômbia é uma palavra que tem vários significados. O uso da primeiro e mais comum é a inflexão do cuidado,
cuide-se. Significa proteger, tomar precauções. É também uma maneira amigável e coloquial de dizer adeus, significa
que você faz bem, tome cuidado. Mas também e obviamente com o Tom está dizendo, você pode tomar como uma
ameaça: não entrar, deixe a língua dele ainda, vai por ti.

cuínique
É um dos nomes comuns dados no México, a colitemblon, esquilo, esquilo, esquilo à terra. Seu nome científico é
Spermophilus esquilo e pertence à família Sciuridae.

cuja
Na Colômbia e especialmente no departamento de Boyacá é cama nupcial, cama de casal. Por extensão, cama, berço,
berço.

culatazos
Traços que ocorrem com a coronha da arma. Forma de ataque usada pelos militares para reprimir os manifestantes.

culebra
Na Colômbia, dizemos coloquialmente cobra dívidas. Credor. Animal rastejante, que não tem pernas. Cobra, cobra,
cobra.

culeca
Culeca é um tipo de bolo espanhol feito de pão, semelhante a um donut, que tem o ovo e chouriço picado. É típico em
Olvega, província de Sória. Sobre a galinha é chocando ovos ou pintos tem, na Colômbia é usado em ambos os
modos, culeca ou clueca. Você quer dizer como louco, louco, feliz.

culeco
Nos departamentos de Tolima e Huila na Colômbia significa alegre, feliz, feliz, feliz.

culi
vários séculos atrás era uma maneira de chamar escravos negros trazidos da África ou servos de origem indígena.
Trabalhador, servo, escravo. Eles não tinham salário, trabalhavam apenas para rações de comida e para um teto.

culiacan
Culiacan escrito incorretamente e deve ser escrito como "Culiacan", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Culiacán, Culiacán Rosales chama-se oficialmente. É uma grande cidade do México, capital do estado de Sinaloa.

culicagado
Na Colômbia significa criança. É uma forma familiar, conversa e amoroso, mas não ofensivo ou depreciativo, apesar

da conotação da origem da palavra. Culicagao, chinês, guambito, guipa, pelaito.

culillo
É um diminutivo de bunda. Culito, rabito, fundillo. Na Colômbia significa medo, terror, medo, covardia.

culipronta
Na Colômbia é uma maneira vulgar de chamar uma mulher fácil. Em uma fileira.

culisuelta
Na Colômbia, Calero é um tratamento muito pejorativo para uma mulher. Isso significa que ele tem uma vida muito
dissipada e que ele tem sexo muito facilmente e com todos. Facilona, vagabunda, casquivana, casquisuelta. No plural
e na Argentina, é um grupo musical feminino de música tropical. Eles dizem interpretar cumbias, mas com todo o
devido respeito, Cumbia esse tipo de música não tem nada.

culo
bunda é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como. sendo o seu significado: na Colômbia, nós temos muitas
maneiras de referenciar o rabo da palavra e isso é usado como o termo em espanhol bruto ou vulgar, não é tão simples
e natural. Podemos dizer cauda, cauda, nádegas, nalgatorio, nádegas, costas, bolha, bunda, nádegas, nádegas. Se
nos referimos o esfíncter, disse no ano. O rabo de palavra se nós a usamos para referir-se o fundo da garrafa.
Quando uma pessoa diz "Eu me importo um asno", é uma expressão Chula, para denotar "Eu me importo uma merda",
"não me importa nada".

culote
Terno esportivo, composto por calças curtas e apertadas, geralmente lycra e com suspensórios. É amplamente
utilizado no ciclismo e deriva do termo francês culotte. Bunda aumentada.

culotte
É uma palavra francesa. É o nome dado a uma calça esportiva curta e apertada, geralmente lycra, que muitos atletas
usam especialmente no ciclismo.

culparse
Significa incriminar-se, culpando-se, atribuindo-se, assumindo a responsabilidade. Assuma a responsabilidade ou a
culpa por algo ruim que aconteceu.

cultivar
É o processo de gestão de um plantio a partir da preparação do solo, para obter os frutos ou colheita. Para cultivar
adequadamente, várias práticas agronômicas são necessárias. Sustentar, manter, cuidar, semear, incentivar. Na
Colômbia, de forma coloquial, cultivar é realizar todos os tipos de manobras de convicção para finalmente conseguir o
que quer.

cultivo
Pode ser o nome da terra cultivada. É uma inflexão para crescer, que é o processo de preparar o solo, semear
sementes, cuidar das plantas (cultivo) e colher os frutos. Processo de cuidar das plantas para proporcionar uma boa
colheita. Semeado, lavoura, pomar, plantio, plantio.

cultivo axenico
cultura axénica é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como "Axenic.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é cultura axénica. É muito raro em condições naturais. Trata-se de uma cultura bacteriana, onde a tensão vem
de uma única célula.

culto
Rito religioso que comunidades cristãs protestantes. Reverência, culto, homenagem, cerimônia, honra, aprendida.
Sagrada liturgia.

cultos
Escritórios religiosos de algumas igrejas cristãs lideradas por um pastor. Ritos, cerimônias, liturgias. Também significa
cultura decente, refletindo, educado, estudiosos.

culturicidio
É o processo de acultural ou eliminação de uma cultura. Etimologicamente significa matar ou eliminar uma cultura.
Geralmente é uma consequência da penetração de outras culturas mais fortes ou massivas. Acontece com pequenas
etnias que perdem suas raízes, crenças, tradições e até mesmo sua língua. Também pode ocorrer com o
desaparecimento de seus membros.

cuma
É uma forma coloquial de chamar a comadre, madrinha. É um facão ou pente faca grande ( ) usado em cortar a barba,
ervas daninhas ou jardim para podar as plantas.

cumano
Nome de um povo nómada e sua língua da antiga Europa Central (o que é agora a Ucrânia, Moldávia, Hungria e
Roménia). É também chamado Polovtsiano ou Kunok.

cumarina
É o nome de um produto químico orgânico natural encontrado em muitas plantas. Tem uso medicinal e como
rodenticida. É moderadamente tóxico e está entre o grupo químico de benzopirones.

cumaru
Cumaru ou cumaru, é uma das formas comuns do Dipterys árvore chamada panamensis, pertencente à família
Fabaceae, também conhecido como Bribri, cumaru, tonka, evoe, baru, amêndoa amarela. É uma árvore que cresce até
60 metros de altura e está em climas muito úmidos.

cumbamba
É uma forma coloquial na chamada Colômbia Chin, queixo ou pera. Também diz a catraca,

cumbanbon
cumbanbon é escrito incorretamente e deve ser escrito como Cumbambon. sendo o seu significado:<br>O termo
correto é cumbambon. Que tem o cumbamba proeminente e queixo grande saída. Belfo, carracudo, carraco.

cumbi
Cumbi é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cumbia", sendo o seu significado:<br>Acho que eles

pretendem pedir a cumbia. CUMBIA é um ritmo do povo, popular e muito feliz e cadenciado, originalmente da
Colômbia. Uma das mais representativas do povo da Colômbia vai ao ar.

cumbiar
Significa dançar, dançar. Tocar música em ritmo cumbia, mas o autêntico, o colombiano. Dance ou dance o ritmo da
cumbia, que é uma mistura de dança negra africana e dança indígena, autenticamente colombiana. É uma dança
suave e cadenciada na qual uma fechadura é geralmente usada.

cumbre
Na Colômbia significa pico, pico, parte mais alta da montanha. Nota máxima que pode ser alcançada em uma
instituição. Reunião dos presidentes dos vários países. Sucesso ou objetivo dos alpinistas.

cumita maiz
Cumita na Bolívia significa amigo. Cumita de milho é uma inebriante bebida feita de milho fermentado. Chicha, chilate.

cumpleañera
Refere-se a menina ou senhora que tem um aniversário, o agazajada. Do aniversário.

cumplemés
Dia do mês em que um pacto, compromisso ou celebração é cumprido. Só leva em conta a data, o dia do mês.

cumplidos
Plural de elogio. Quer dizer cabal, correto, preciso, perfeito, atencioso, Gallant, considera-se, atencioso, cortês e
pontual. Também na Colômbia é sinônimo de elogio, elogio, louvor, loa, bajulação.

cumshot
Foda é uma palavra em inglês que significa tourada.

cumulos
O termo correto é clusters, com til. É o plural de Cumulus. Significa que o grupo monte, pilha, conjunto, acervo,
multidão, WAD. Também é um tipo de nuvem, geralmente branco e denso.

cunaguaro
O termo correto é canaguaro. É uma das formas nas planícies orientais da Colômbia chamada o gato-Maracajá ou
jaguatirica, um felino de tamanho médio. Monte Jack. Nome de um filme colombiano. Em linguagem Santos também
vão dizer Yagite.

cunchal
Na Colômbia é uma terra mal-humorada ou pantanosa. Fangal, pantanero, barriga, pântano, lama.

cuncho
É o sedimentáveis ou parte sólida da mistura, que se acumula na parte inferior. Precipitado. Na Colômbia meios às
pressas, tanque, assento, tártaro, sedimentos, resíduos, exclusões, poso.

cuncuvina
cuncuvina é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Concubina", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é concubina. Amante, amado, moza, amasia, companheiro, manceba, coima, serralha. Uma mulher que vive com um
homem casado.

cuncuvina
cuncuvina é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Concubina", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é concubina. Amante, amado, moza, amasia, companheiro, manceba, coima, serralha. Uma mulher que vive com um
homem casado.

cunda
É uma inflexão do curta. Significa abundam, proliferam, enxame, invadida.

cunde
É uma inflexão do curta. Você quer dizer que se espalha por todo o lado, que é dispersa, é irrigada, estendido, ficando,
se espalhando.

cuneiforme
Significa que tem a forma de uma cunha, prego ou taco. Tipo de escrita que os Sumerios inventaram. Em botânica,
tipo de folha que por sua forma se parece com uma cunha.

cunetas
Vala plural. Significa valas, valas, drenos. Derivado depreciativo do berço.

cuneteado
Na Colômbia é o nome que damos à atividade de construção de valas ou canais de drenagem ou também a atividade
de manutenção das valas. Inflexão de valas, o que significa fazer valas ou canais de drenagem para uma pista.

cunina
Cunina é outro nomes comuns que têm no México para a serra ou peixe-serra ( Scomberomorus maculatus da família
Scombridae ). Também dizem sardinha, cavala, Wahoo, charrito, vato, pintado.

cunita
Diminutivo de berço . Pode ser um móvel usado para fazer bebês dormirem. Também é berço um povo indígena que
habita a região de Darien, na fronteira com a Colômbia e o Panamá.

cuní
Cuni é um sobrenome espanhol. Cuni também é um prefixo que significa coelho.

cunnilinctus
cunnilinctus é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cunnilingus" ainda é o seu significado:<br>O termo
correto é cunilíngua. Ele refere-se ao sexo oral ( literalmente é linguagem de significado latino na vulva )

cunumi

Na Bolívia significa camponês, camponês ou operário. Ele é usado de forma depreciativa. Você também pode usar
isso para dizer o rapaz.

cuñadez
Também significa afinidade.

cuñá
É uma palavra em mulher de significado de língua Guarani.

cupaire
É uma forma de chamar os membros da COPA em catalão. Cup é um partido de esquerda espanhol que defende a
independência da Catalunha e é chamado de Candidatura da Unidade Popular. Você pode dizer cupero ou cupista em
espanhol.

cupero cupera
Cupero ( ou cupera ), na Catalunha, é o nome pelo qual um membro, masculino ou feminino dos Candidatos da Unitat
Popular (CUP) é nomeado. Há cinco anos, foi escolhida como a palavra mais representativa da Comunidade
Autônoma.

cupey
Carr é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Cupey; nome )." sendo seu significado:<br>É o nome de um
distrito ou localidade em San Juan, Porto Rico. Este bairro está sendo construído atualmente o Santuário Nacional de
nossa senhora a Virgem mãe da Divina Providência, padroeira de Porto Rico...

cupey
É o nome de uma árvore nativa da Carbe, também conhecido como Copey, vida selvagem Mamey, seu nome científico
é Cluisa Rosea e pertence à família Clusiaceae. Ele é abundante em todo o Caribe.

cupiche
cupiche é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Cupiche ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o
termo correto é Cupiche ( é nome próprio ). É o nome de uma aldeia peruana no distrito de Ricardo Palma, na
província de Huarochirí, departamento de Lima.

cupido
Na Roma antiga, el Amor de Dios. É representado por uma criança alada, armada com um arco e uma flecha. É
equivalente ao Eros da Grécia antiga. O nome de um programa de televisão de TBS consistindo de citações
cegamente. Este programa é transmitido em espanhol.

cuplare
É uma palavra em língua romena. Significa acoplamento, acoplamento, acoplamento.

cupo
É uma inflexão do fit. Significa também a capacidade de acomodar, compartilhar, parcela.

cuponera
O talão de cheques com cupons ou vouchers será válido. Na Colômbia é uma espécie de caderno que possui
vouchers ou cupons que servem para o pagamento antecipado de alimentos (geralmente almoços), para pagamentos
mensais, quinzenais ou semanas. Está acostumado por restaurantes que atendem funcionários e funcionários e
geralmente têm descontos. Cada usuário que adquire um serviço está entregando um cupom, voucher ou cédula.

cupping
Não é uma palavra em espanhol. Colocando em gastronomia é usado como xícaras rasas. É também um sistema de
massagem por meio de ventosas. Terapias por 40 ventosas; Sistema chinês de 41. Massagem por meio de ventosas.
Eles são recomendados para a ciática.

cupte
É um pequeno roedor que situa-se em sites de selva. Pertence à família da cutia. Tem orelhas pequenas e é
semelhante a guatines, lapas, cutia ou picures. Tem uma cauda muito pequena e seu pelo é longo, brilhante e um
pouco grosso. Ele normalmente come plantas e principalmente raízes.

cupula vafinal
Vafinal cúpula é escrito incorretamente e deve ser escrito como relações vaginais. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é coito vaginal ( com til ). Quer dizer relação sexual completa com penetração do pênis na vagina.
Relações sexuais

cupular
Isso significa que você em forma de taça que parece meia-esfera, hemisférica. Isso é como um hemisfério. Em
relação a uma cúpula.

cuqui
Significa elegante, bem vestido. Também pode significar legal, bonito. Apelido de um ex-jogador de futebol argentino,
chamado Edgardo "Cuqui" López.

cuquín
Cuco Diminutive. Nome de uma personagem infantil cantando com Cleo ou Colitas. Eles fazem parte da família
Telerin. Cuquín é um bebê pequeno e careca. Também é uma maneira de chamar uma coruja ou uma coruja
pequena. Buhito, coruja.

cura
Na Colômbia tem vários significados. Ele é sinônimo de sacerdote, sacerdote ou clérigo. Religioso, pároco, pai.
Também pode significar remédio, um medicamento que elimina uma doença ou doença, tratamento, convalescença,
cicatrização. Pode ser assimilado com solução. É uma inflexão para curar, o que significa remediar, resolver, curar,
tratar, medicar. Também na Colômbia é uma bandagem elástica que é colocada em pequenas feridas.

curalotodo
É o nome comum de uma erva na Colômbia, que também disse o analgésico rosadita, moradita, verbenilla,
hierbabuenilla, perna de boi, vaca, perna de veado. Seu nome científico é Cuphea micrantha e pertence à família
Lythraceae. Tem muitos usos medicinais entre as pessoas da zona rural, especialmente, é muito útil para tratar feridas
e úlceras que parecem incuráveis. Na Europa, existe uma outra planta com o mesmo nome comum, mas é Hypericum
androsaemum da família Clusiaceae e também existe na Europa, Ásia e América, que tem o nome científico Arctium
lappa da família pertencente à família Asteraceae. Isso é conhecido como analgésico ou cura tudo com nomes

agarrucha. bardana, carrapeto, lamparaza, peyicon e outros. Todos os três têm qualidades de acordo com a medicina
tradicional e popular para curar muitas doenças de animais e seres humanos. .

curapio
Ou curar Pio, era uma forma de chamada San Pio. San Pío de Pietrelcina, também chamado de Padre Pio. Era muito
famoso por seus estigmas. Em algumas partes, o termo é usado para se referir a alguém que tem feridas ou feridas
que não cicatrizam ou também um sanatório ou "Casa de alívio". .

curcuma
Assim, sem tilde em Botânica é o nome de um gênero de plantas pertencentes à família Zingiberaceae. A este gênero,
pertence a cúrcuma, também conhecida como jengibrillo, pau ou açafrão dos pobres e cujo nome científico é Curcuma
longa.

curcumina
É o nome de um fenol natural encontrado na cúrcuma. Caracteriza-se por ser um corante (amarelo intenso). Possui
usos gastronômicos e farmacológicos.

curda
É sinônimo de ervilha, cru, intoxicação, embriaguez, cão, arranhão, pessoas.

curdillas
Plural de curdilla. Em pastelaria é um tipo de sobremesa ou bolo feito com farinha, queijo e frutas.

cureña
É um tipo de vagão, composto por uma plataforma e um par de rodas, geralmente usado para transportar canhões,
equipamentos ou o cadáver de um soldado morto.

curevac
Nome de um laboratório alemão que conduz pesquisas sobre uma vacina coronavírus.

curia
Nome do prédio onde o Senado se reuniu. Nome de uma cidade romana na Suíça. Nome da esposa de Quintus
Lucrecio Vespilón, um soldado romano. Clero, posição religiosa. Corte papal. Nome do prédio onde o Bispo reside.

curiara
Na Colômbia é uma canoa pequena, magra, usada pelos nativos para navegar nos rios. Cayuco. É também o nome
de uma comunidade indígena que existe nos lhanos examinando.

curiaras
Plural de curiara. Barco de madeira esculpido muito pequeno, usado pelos indígenas. Canoa longa e estreita.

curibay
Na Argentina é o nome dado a uma árvore conífera. Espécie de pinheiro. Corresponde a uma espécie do gênero
Araucária, especificamente à espécie angustifolia (folhas estreitas).

curichi
Significa pântano, lagoa, Pantanal, poço ou fonte de água.

curieles
É o nome dado em Cuba a Cavia porcellus, também conhecido como uma cobaia, porquinho, porquinho da Índia,
brasileiro, curi, cuye, Cuílo, cuis ou cobaia. Pequeno roedor doméstico, orelhas pequenas e cauda.

curita
Diminutivo da cura. Você quer dizer padre. Na Colômbia, um seminarista é dito Band-Aid. É também o nome dado a
um curativo elástico.

curita
Diminutivo da cura. Você quer dizer padre. Na Colômbia, um seminarista é dito Band-Aid. É também o nome dado a
um curativo elástico.

curiyú
É um dos nomes comuns de uma cobra de constritor oversized e costumes aquáticos. É também chamado de
Anaconda amarela, kurijú, canacuato, comuti. A palavra é de origem Tupi-Guarani. Seu nome científico é Eunectes
notaeus e pertence à família Boidae.

curí
Na Colômbia é uma maneira comum de chamar um pequeno roedor, que assado também é um prato típico muito
popular, especialmente no Departamento de Nariño. . Ele também é chamado cuy, cobaia, cobaia, cobaia, cobaia,
cuja. Na Costa Rica é chamado quilo ou quila. Seu nome científico é Cavia porcellus e pertence à família Caviidae.

currita
Em algumas partes da Colômbia currita é um golpe dado na cabeça com os dos dedos da mão, especialmente com o
dedo médio. Dói muito. Também chamamos de pescozón, calvazo, careca ou cocotazo. Adotivos neta ou neta política.

curro
Curro é escrito incorretamente e deve ser escrito como Curro (nome próprio). sendo o seu significado: o termo correto
é Curro (é nome próprio). É um nome comum para uma planta arbustiva muito espinhoso, de nome científico Colletia
paradoxa, pertencente à família Rhamnaceae. Ele também recebe outros nomes como coroa da coluna vertebral de
Cruz, coroa de Cristo, da Cruz. Localiza-se para o sul do Brasil, Uruguai e Argentina. É Alcunha ou apelido comum em
Espanha (geralmente para quem é chamado Francisco e não dizer Paco). Curro Girón era um grande toureiro
venezuelano, chamado Francisco Girón Diaz. Curro Jiménez era um programa de televisão espanhola sobre a vida de
uma guerrilha de mesmo nome. Curro Romero é também o nome de um toureiro espanhol brilhante. Curro Torres, é
um futebolista espanhol. Brete, curral.

currucay
É um dos nomes comuns dados a uma árvore na Colômbia e Venezuela, que são conhecidos por outros nomes, tais
como: copaíba, óleo da árvore do palo, copai, copaibi, amacey, cabimbo, camibar, copayero, marano, tacamaca,
bálsamo. Seu nome científico é Copaifera officinalis e pertence à família Fabaceae. Tem muitos usos medicinais.

curruco
Nas Planícies Orientais da Colômbia há uma das maneiras de chamar uma coruja ou uma coruja. Eles também são

chamados de currucao, pelo som que emitem durante a noite.

currusco
Mendigo de pão duro. Fim do pão que é mais difícil.

currutaca
Em El Salvador é dores de estômago, diarreia, molusco. Nas planícies orientais da Colômbia significa menina, menina,
menina.

currutaco
Na Colômbia significa muito apego à moda, vestida de forma rigorosa, seguindo as tendências. Lechuguino, Gummy,
estatueta de cavalheiro.

cursante
Estudante, é uma estrela chamada cursos. Cursos é uma estrela de segunda magnitude, que está localizada na
constelação de Eridanus. É uma cor branca azulada e é muito fácil de localizá-lo por sua proximidade ao Rigel. 2
cursos da nebulosa cabeça de bruxa está localizado.

cursante
Adjetivo. Esta palavra é agora obsoleto, refere-se como particípio ativo é claro, que significa que cursos, estudar,
aplicar, auxilia, aprende, exercícios e prática. Também foi dito que gerencia, emitido, processados e diligência. Esta
palavra também é usada como um substantivo. Significa que no processo.

cursiento
Na Colômbia é a maneira popular de chamar crianças que têm diarreia ou doença estomacal (têm cursos).
Churrientos, churreteros.

curso
Caminho ou caminho que siga um fluxo ou corrente. Processo que deve ser seguido para culminar em uma conquista
ou meta. Nível de estudo . Na Colômbia, o curso é outra forma de dizer diarreia, danos estomacais, churrias.
Também dizemos curso para um grupo de estudo ou nível educacional, grau. Período de tempo .

curtirse
Adquira a experiência, competências e habilidades. Significa que se acostumar, é avezar, foguear, baqueterarse,
endurecer, ancallecerse, brinde marrom, Tan, gating é.

curucha hauacucata
É um tamale feito com peixe pelos Purepechas, povo mexicano aborígine. Curucha haguacucata.

curul
Na Colômbia é assento, cadeira de um parlamentar, cadeira ou posição de um senador ou representante.

curvas
Em linhas onduladas de geometria que não têm seções retas. Linhas formadas por pontos sucessivos que não formam

ângulos em nenhum momento.

curvilíneas
Linhas curvas, com curvas, curvas perceptíveis, formadas por linhas curvas. Bem torneadas, curvada. Com rebaixos.
Também se refere às mulheres de corpos delgados e bem torneadas.

cury
É o sobrenome de um psiquiatra nascido no Brasil. Seu nome completo é Augusto Cury.

cusha
Cusha ou canil, no sul da Colômbia significa antigo. No Equador, na Serra e entre os povos indígenas significa família
em casa, casa. Na Argentina significa vulva ou vagina. Na Guatemala, é uma popular bebida fermentada e inebriante.
Licor.

cusi
É o nome de uma droga. Contém óxido de zinco e amido. É para uso dermatológico.

cuspidado
Significa pontiade, que termina em uma ponta ou em uma ponta.

cuspidiño
É uma palavra de origem galego e é diminutivo de cuspido. Significa similar, similar, idêntico.

custicnanácatl
É a palavra da língua Nahuatl para fungos amarelos. Enchilado fungo. Outros nomes comuns como cogumelos que
senhora recebe. Marmelo de canários, Clarins.

custiodada
Isso significa que é guardada, protegida, protegida.

custodia
É um nome de mulher de origem latina e significa aquele que protege, o protetor, aquele que se importa. o cuidador, o
observador, aquele que fica de olho. Anjo da Guarda. É também uma volta da custódia, o que significa salvaguardar,
guardar, defender, proteger, cuidar, manter. Nome de um ornamento religioso da Igreja Católica, que também é
chamado de Ostensory. Tem a forma do sol irradiando seus raios luminosos. Serve para manter o hospedeiro, depois
consagrado, ser mostrado aos fiéis e ser adorado por eles. Ornamento para a exposição do Altíssimo. Em Legal é
direito e obrigação dos pais com relação à posse de seus filhos, autoridade parental ou responsabilidade parental.

custodio
É um nome masculino de origem latina e significa aquele que protege, o protetor, aquele que se importa. o cuidador, o
observador, aquele que fica de olho. Anjo da Guarda. É também uma volta da custódia, o que significa salvaguardar,
guardar, defender, proteger, cuidar, manter. No Parent Legal responsável pela posse de seus filhos, autoridade
parental ou responsabilidade parental.

cusucos
Plural de besouros. Ele também é usado com z, cuzuco. É outra das formas comuns de chamar um tatu, gurre, tatu ou
jerrejerre. Os besouros de termo ou cuzuco é usado na América Central (Honduras, Salvador, Nicarágua e Costa
Rica). Mula, diminui.

cusumbí
É um pequeno animal carnívoro. É um dos nomes comuns recebendo o cão ou filhote de cachorro do monte. É
também chamado de macaco noite, noite de mico, huaso, Jupará, martelar, michi mono, cuyuso, cusumbo, beddardi,
mico leão, cuchicuchi. Está localizado nas florestas da América Central e do Sul. Seu nome científico é Potos flavus e
pertence à família Procyonidae.

cusumbo
Na Colômbia, é o nome de um animal da montanha da família Procyonidae. Eles também são chamados coatí, nasua,
cusumbosolo, mípalo ou guache.

cutánea
Significa em relação a pele ou a pele (principalmente da face). Quase sempre se refere a um tipo de condição
representada em uma erupção de infecção ou lesão.

cute
É um dos nomes comuns de um pássaro scavenger americano, em Honduras. É também chamado de abutre
americano, Guala, abutre ruiva, zopilote, bonito, aura, Jote, gallipavo, frango de Peru, headhead. Seu nome científico é
Cathartes aura e pertence à família Cathartidae.

cutero
Cutero é um Catalão palavra, derivada de cortador em inglês. Cortador ou cortador é a transformação de antigas
peças de bicicletas, únicas e pessoais. Cada cortador é projetado de acordo com os gostos de quem usá-lo. Bicicletas
personalizadas.

cutia
No Panamá, a Colômbia e o Brasil é o nome de um pequeno roedor que também é chamado de duarte, neque,
nequecito, cutia ou guatuza. Pertence à família Dasyproctidae (gênero Dasyprocta), seu nome científico é Dasyprocta
leporina. Há mesmo um município chamado Cutias, pertence ao estado do Amapá, no Brasil.

cutias
No Brasil, é o nome de um município e pertence ao Estado do Amapá. Cutia plural . Cutia é o nome dado a dois
animais muito diferentes. Um deles é um roedor médio ou pequeno da América, assemelhando-se a um ñing, guatuza
ou borugo. Eles pertencem ao gênero Dasyprocta e à família Dasyproctidae. O outro animal é um pássaro-passarinho,
típico do Himalaia e sudeste da Ásia, da família Leiothrichidae. Também é chamado de gênero dessas aves. .

cutis
É o nome dado à pele ou derme, especialmente do rosto.

cutre
Pode significar pobre, barato, mesquinho, de má qualidade, descuidado, sujo. É também um sobrenome de origem
portuguesa, embora também exista na Inglaterra e na Bélgica.

cutrez
Tem a qualidade de ser ruim, barato, comum, mesquinho ou sujo.

cutuco
É o nome de uma porta sobre o Golfo de Fonseca. Pertence a El Salvador. Cutuco é também um dos nomes comuns
de uma árvore em El Salvador. O nome científico é Crescentia cujete, pertencente à família Bignoniaceae. Ele
também recebe os nomes de totumo, morro, guaje, óleo de coco, jicaro.

cutusa
O termo para se referir a uma rolinha ou pombo de tortola é cucusa. É um termo usado nas planícies orientais da
Colômbia. É um dos nomes comuns dadas para a tartaruga-pomba, que é também conhecido como pombo, pomba ou
pombo montera. Seu nome científico é Zenaida auriculata e pertence à família Columbidae. É típico da América do
Sul. Cutuza, é um dos nomes comuns de Gopher do bolso, taltuzas ou ratos de bolso, que são alguns pequenos
roedores como ratos ou moles e são da família Geomyidae. Eles são encontrados do Canadá para a Colômbia. A
palavra tem origem na língua Nahuatl (Tozan, Tuzan que é Mole, rato).

cuvismo
cuvismo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cubismo", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
cubismo. É um termo criado por Louis Vauxcelles, o crítico de arte francês, que disse que esse novo tipo de pintura foi
com pequenos cubos. Ele referência, e a tendência de pinturas modernistas liderada por Pablo Picasso, Georges
Braque e Juan Gris, entre 1907 e 1914. O movimento deste tipo de pintura nasceu na França.

cuy
É outra maneira de chamar cuiso, curí, cobaia ou cobaia. O termo é usado na Colômbia e equador. A palavra é de
origem quechua. Em Porto Rico é chamado de g.i. e na Costa Rica quilo. Seu nome científico é Cavia porcellus e
pertence à família Caviidae.

cuyaya
É um tipo de falcão encontrado em toda a América e é relativamente pequeno. Também é chamado falcão, falcão,
falcão, falcão comum, falcão comum, cujoyo, kestrel, falcão ou chilico. Seu nome científico é Falco sparverius e
pertence à família Falconidae.

cuyeo
Na Costa Rica é uma forma de chamar a gallinaciega, uma ave de costumes noturnos. Pertence à família
Caprimulgidae e seu nome científico é Nyctidromus albicollis. Também se chama chotacabras, atajacaminos ou
guaitacaminos. .

cuyito
Diminutivo de quem ou de cobaia. É o nome de um pequeno roedor, cujo nome científico é Cavia porcellus da família
Caviidae. É também chamado cuis ou curi.

cuyu
Cuyu é escrito incorretamente e deve ser escrito como "quem ou cuyu" sendo seu significado:<br>Cuyu ou que é uma
palavra de Mapuche ou Araucano, do povo aborígine nas províncias de Mendoza, San Juan e San Luis, na Argentina.
Significa o arenito, areias e deserto. Seco.

cuyuso
É um dos nomes comuns de um pequeno mamífero carnívosos da América do Sul. É também chamado de cão de
montanha, huasa, martucha, martilla, macaco Michi, cubbo, na Colômbia e no Equador. Na Venezuela é chamado de
macaco-leão, cubuchi, kinkajú. Na Bolívia é chamado de macaco noturno. Seu nome científico é Potos flavus e
pertence à família Procyonidae.

cuzca
Cão pequeno. Na Colômbia é sinônimo de concha, concha, concha. Concha da tartaruga ou tatu. No México significa.

cuzco
Cusco é o nome de uma cidade peruana pré-colombiana. Era a capital do Império Inca. É também o nome de uma
cidade atual, um distrito, uma província e um departamento do Peru. Também é uma maneira de chamar um cachorro
de rua.

cuzcurrita
É o nome de várias localidades da Espanha. É também uma marca de vinho tinto espanhol (Bodega Castillo de
Cuzcurrita , Señorío de Cuzcurrita ). O termo tem raízes árabes. Há Cuzcurrita de Aranda, que pertence ao município
de Brazacorta (Província de Burgos), Cuzcurrita de Juarros, que pertence ao município de Ibeas (Província de Burgos)
e Cuzcurrita de Río Tirón, que é um município de La Rioja. Há também Cuzcurritilla, que é uma cidade pertencente ao
município de Rodezno em La Rioja. Outra cidade se chama Cozcurrita e pertence ao município de Farisa (província de
Zamora).

cuzo
No sul da Colômbia, especialmente em Cauca e nariño, significa verme, larva de inseto.

cuzquito
É o nome com o qual alguns hondurenhos referem-se a cidade de Copán, sendo a cidade " Irmã, " Cuzco e sua
importância em civilizações pré-colombianas. Cuzquito também pode ser assimilado com um cachorrinho brincalhão.

cúmulo
Em Colômbia costumava dizer grande número, lote, muitos do grupo, quantidade, pilha, multidão, miríade, placa,
União. Uma classe de nuvem muito grande, denso, branco, com uma aparência de couve-flor.

cúpula
Significa alto ou superior. Na arquitetura é uma estrutura de forma de cúpula que vai no topo de um prédio.
Geralmente é base curvada e circular. Cúpula, a cúpula. abside, abóbada, cúpula.

cúrcuma
É o nome comum de uma planta na família Zingiberaceae. Tem usos culinários e medicinais. Também é chamado de
pau ou açafrão, açafrão pobre. Seu nome científico é Curcuma longa. É nativo da Índia. Não deve ser confundido
com Crocus sativus, da família Iridaceae e que é considerado o autêntico Açafrão e que é a espécie que é extraído de
seu pólen.

cúspide
Isso significa alta ou superior de algo grande. Cimeira, Apex, ponta ou um cume de montanha (na Colômbia também
sobrancelha ou filo). Topo de uma torre, um edifício ou uma igreja.

cvc
Na Colômbia é a sigla que identifica a entidade protetora dos recursos naturais do Departamento de Valle del Cauca. A
CVC opera há muitos anos e representa a Corporação Autônoma Regional do Valle del Cauca.

cyanerpes
Isso significa a plumagem azul. É um género de aves da família Fringillidae. Eles são conhecidos como saíras, saíras
azuis, certiolas, Honeycreepers, tucusos tucusos de azul ou roxo. As fêmeas têm tons de verde em sua plumagem.

cyanistes
É um subgênero das aves gênero Parus, conhecido como chickadees e chapins. Eles pertencem à família Paridae.
British Ornithologists considerá-lo um gênero separados.

cyanocitta
Telhas de cidade. É um género de aves da família Corvidae. Eles são endémicos da América do Norte.

cyanocompsa
Meios de cabeça azul, adornado com uma cabeça azul, azul. É um género de aves que existe na Colômbia, e são
chamados reinamoras, cardeais, azulones. Eles pertencem à família Cardinalidae.

cyanocorax
Significa azul corvo, corvo azul escuro. É o nome de um género de ave que pertence à família Corvidae, são
conhecidos como charas ou magpies. São espécies de ave.

cyanoliseus
Que tem penas azuis (remiges ou primário). É um género de aves que são característicos do Cone Sul da América do
Sul. Eles pertencem à família Psittacidae (papagaios). Referido como buraqueira papagaios ou escoar-se. Havia 3
espécies diferentes, e você só precisa de um.

cyanolyca
Corvo blancoazul. Combinado com o azul. Pescoço de azul escuro. É um género de aves da família Corvidae. Eles
são chamados charas ou magpies.

cyanomitra
Significa cocar ou tufo azul. É um género de ave da família beija-flor. Eles são chamados suimagas ou vermelho. Eles
foram anteriormente classificados no género Nectarinia. Se alimentam de néctar e insetos.

cyanopica
Significa gralha azul. Eles são também conhecidos como rabilargos. É um género de aves da família Corvidae, e
pertencem à Europa e Ásia. Embora acreditava-se que era uma única espécie, características presentes da Europa
rabilargos no DNA que diferem da Ásia.

cyanoramphus
Significa o frontal azul ou roxo. É um género de aves pertencentes à família Psittaculidae. Eles são conhecidos como
papagaios vermelhos da frente.

cyclarhis
Significa nariz redondo. É um género de aves que são conhecidos como vierones, siriries, alegrines ou Verdilhões.
Eles pertencem à família Vireonidae.

cynarctoides
Significa semelhante ou semelhante a um cão de urso. Eram canídeos do Oligoceno e do Mioceno que pertenciam à
família Borophaginae. Eles estavam na América do Norte. Eles eram pequenos em tamanho.

cynarctus
Significa urso que se parece com um cão ou um cão que se parece com urso. Era um gênero de mamíferos canídeos
que viviam no Mioceno na América do Norte. Ursos ou cães carregam.

cynodesmus
Era um gênero de canídeos que existia no Moicene e no Oligoceno. É considerado ancestral de lobos, cães e raposas.
Eles poderiam contrair parcialmente as garras. Significa cão pequeno ou cão de corpo curto. Era semelhante aos
coiotes atuais.

cynomops abrasus
É o nome científico de um morcego sul-americano dos chamados rostos de cachorro (gênero Cynomops). É conhecido
como cara de cachorro avermelhado, então o nome científico. Também é conhecido como morcego moloso
avermelhado ou de cauda livre.

cynomops paranus
Significa cara de cachorro do Pará (ES). É o nome científico de um morcego sul-americano, que é conhecido como
cara de cachorro do Pará, o moloso do Pará. É encontrado no Panamá e em quase toda a América do Sul, com
exceção do Chile.

cynomops planirostris
Significa cara de cachorro de cara achatada ou de cara achatada. É o nome científico de outro dos murels
sul-americanos do gênero Cynomos (que significa cara de cão) e pertencente à família Molossidae. Na Colômbia é
conhecida como rosto de cão médio, rosto de cachorro moloso médio, de peito branco ou de peito branco.

cyphorhinus
Significa com corcova no pico ou pico curvo. É o nome de um gênero de aves conhecidas como Fábio, saltaparedes,
aves, sotorreyes, chocalhos e matraquitas. Eles pertencem a família Troglodytidae. Eles são típicos da América do Sul
e América Central.

cypseloides
Significa que se assemelha ou é semelhante a um swift. Parece uma andorinha. É um género de ave da família
Apodidae. Semelhante às aves do género Cípselo (tipo de andorinha).

cyrtodactylus
Significa com os dedos curvos ou dobrados. Tem dedos arqueados ou dedos dobrados. É um gênero de répteis
(gecs), pertencentes à família Gekkonidae.

cyrtopodion
Significa pés tortos ou curvos. É uma classe de répteis (gecs), da família ka Gekkonidae. Encontra-se na África
Oriental e no Oriente Médio.

d
d está escrito incorretamente e deve ser escrito como "D-'' Anfony "sendo seu significado:<br>A questão toda foi sobre
o significado de 39 D; Anfony. Em francês significa da Anfony, faz relação com o autor da peça Anfony-( O texto
completo é " Avec une habileté tres grandes, l '' autor de '' Anfony a placé são prefácio drame, au quatrième acte, et tout
là il explicar, aux spectateurs ebaubis, são: ysteme,... " Sozinho, é uma preposição em língua espanhola. D '' ( d com
apóstrofo, é uma preposição em francês ).

dim
Abreviação de "Poderoso", Deportivo Independiente Medellín, um time de futebol da cidade de Medellín. É também o
apelido ou apelido de um senhor paisa, fã furioso daquele time, que se chamava Julian Gustavo Giraldo Zuluaga e que
atualmente se chama Deportivo Independiente Medellin Giraldo Zuluaga.

dabacurí
É o nome de uma dança ritual de oferenda (oferenda à selva) e amizade própria às tribos indígenas colombianas do
Departamento de Vaupés. É o costume ancestral dos tucanos, Carijonas e Maku, entre outros.

dacnis
Aves que chillan e eles Peck. Eles foram descritos por Pompeyo Festo. É um género de aves da América Central e
América do Sul. As suas populações estão em sério perigo, uma vez que eles estão sendo afetados por uma doença
que deixa Matos (é um tipo de tumor ou câncer)

dacrifilia
Também conhecido como Dacrilagnia. É a excitação sexual com os gritos de outra pessoa (quase sempre feminino),
com as lágrimas do outro.

dacrón
Acima de tudo, é uma marca registrada. É o nome de uma classe de têxteis feitos de resinas de poliéster. Nome de
fibra têxtil sintética altamente resistente usada na confecção de vestidos e calças.

dactilopintura
Pintura feita com os dedos geralmente em creches ou jardins de infância.

dadivoso
Pessoa que pratica caridade com muita facilidade. Tem uma tendência à generosidade e fazer doações.

daeodon
Ele foi chamado de porco do inferno. Era um animal gigantesco com dentes muito grandes e desiguais que existiam
entre o Oligoceno Superior e o Baixo Mioceno, na América do Norte.

daes
É o símbolo do departamento econômico e social da organização das Nações Unidas ( UN ).

dafné
Dafne é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Dafne", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Daphne. É um nome feminino de origem grega, com a variante Daphne. Significa Laurel, triunfo, vitória.

dafnificados
O termo correto é afetado. Significa que as pessoas afetadas por um desastre ou acidente.

dafnis
Dáfnis escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Dafnis; nome correto )" sendo seu significado:<br>Nome do
inventor da poesia bucólica pastor siciliano. Significa Loureiro. Daphnis e Chloe único trabalham do escritor grego
Longo. Dafne.

dago
Dagö também é um nome usado na Suécia. É o nome de várias aldeias no Afeganistão e um distrito ou sector Bandum
cidade na Indonésia. É o nome de um fluxo de Ugashik Bay no Alasca. É também o nome de uma colina, ( Dagö Hill )
St. Louis, Missouri, povoada por italianos. Finalmente, Dagö é o nome de uma banda desenhada argentino.

dagua
Na Colômbia é o nome de um rio do Departamento de Valle del Cauca. É também o nome de um município desse
mesmo Departamento.

dahs
É um cryptocurrency de código aberto. Antigamente era chamado de Darkcoin ou XCoin. É mais desenvolvido do que
o Bitcoin.

daikon
O daikon rabanete japonês rábano, branco ( inglês grande raiz ).

daikón
Sistemas é um tipo de sistema utilizado para programas dinâmicos deteção invariável. É um outro nome comum de
rabanete branco ou japonês rabanete (Raphanus sativus, variedade longipinnatus, pertencente à família Brassicaceae).

dairexius
Significa sonhadores, perseguidores de sonhos. Fantasioso, utópico, idealista.

dalasi
O Dalasi é o nome da unidade monetária da República africana da Gâmbia. É igual a 100 butut. A mudança atual é 5
dalasis para uma libra esterlina.

dale abajo
É uma expressão de boxe para dizer que um lutador que ele deveria atacar o fígado do adversário. É usado quando o
lutador que recebe essa mensagem é mais curto que a outra. Para vencê-lo, faz rival imediata para agachar-se para
conseguir um nocaute no rosto e encontrar o Knock Out ( Nocaute ).

dale con el látigo
A frase é completa "e dale com o chicote" significa: agora vai para começar outra vez com seu refrão. Uma
exclamação de protesto entre cônjuges é quando se inicia uma luta muito repetitiva.

dale viada
Em equipe significa que você inicializar de um barco. Início da navegação. Comecem a violenta, primeiro solavanco da
nave para ligar seus motores. Ela também é usada para dizer " começa a " em um veículo.

dalear
É uma palavra muito comum e distorcida em Andaluzia torcer, torcer, forma magra.

daleysha
daleysha é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Daleysha; nome correto )" sendo seu significado:<br>É
um nome de mulher, tem como variantes Talicia, Taleesa, Thalicia e deleite. Floresce e prospera. Que proporciona
prazer e satisfação. É de origem grega.

dalhid
dalhid é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Dahlid" no sentido de:<br>Dahlid é um nome masculino.
Variantes de Danly, Dalhed ou Dalheth. Significa vindo do vale, de seu apartamento, nascido na pradaria. Ranger. É de
origem hebraica.

dalia
É o nome de uma planta de flores de cores variadas, nativas do México. É sabido igualmente como a flor da Garça-real
ou a flor do tubo da água. É a Spanishization do gênero Dahlia, que é válido para plantas da família Asteraseae e para
os insetos Lepidoptera da família Noctuidae. É também o nome de uma província da Suécia (Dalsland). Nome de uma
flor bonita. Nome da mulher tirado da flor, dedicada ao botânico sueco Anders Dahl.

dalias
Dalias é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Dalia", sendo o seu significado:<br>É o plural de Dalia. É
o nome de uma flor e uma mulher. É de origem sueca. Em homenagem ao botânico Dahl e flor. Dhalia, dália, Dália
variantes. É um gênero de plantas pertencente a familoa Asteraceae, há um jardim de plantas coloridas. Esta planta é
nativa da América e em náuatle é chamada atlcocotlixochitl, que significa flor bonita com tubo contendo água.

dalie
Em italiano significa Dalia. É o nome de uma mulher de origem italiana e o nome de uma flor. Nome de origem grega
que significa mulher bonita, ou bonita como uma flor. Há também o nome Dalieth.

dalit
Na Índia é uma população declarada intocável. Eles são os mais pobres e discriminados contra membros da
sociedade. Eles também são conhecidos como paria, intocável, harijan ou panchama. Eles estão fora das quatro
castas, varans ou níveis reconhecidos e tradicionais, que os superam.

dalmata
Nome artístico inglês de um cantor porto-riquenho, cujo nome verdadeiro é Fernando Mangual Vázquez. Em espanhol
é conhecido como Dálmata.

dalroy
Em Geografia, é o nome de uma cidade ou vila pertencente a Calgary, na província de Alberta, no Canadá. É o
resultado da mistura dos dois nomes de seus primeiros comerciantes (Dill e McElroy).

dama de compañia
É uma das definições de acompanhante. Também usado em algumas partes, como um sinônimo para prostitura.

damacenos
É o nome das pessoas que nasceram ou vivem em Damasco. A respeito de Damasco.

damajuna
damajuna é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Garrafão", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
garrafão. É um recipiente de cerâmica ou vidro, de boca estreita e muito barrigudos, geralmente usado para armazenar
o vinho. Damasana, tinaja, vinajera.

damas rosadas
Na Colômbia são grupos de voluntários de mulheres que são dedicados para executar o trabalho social. Normalmente
eles fornecem ajuda aos doentes, pessoas idosas ou crianças abandonadas. Há também cinza Senhoras e realizar
tarefas semelhantes.

damas y caballeros
Senhoras e senhores, homens e mulheres. (Inglês, Senhoras e senhores)

damánes
Hírax rock escrito incorretamente e deve ser escrito como "Rock hírax", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
híraxes ( não tem til ). Eles são nomes comuns de mustelídeos como toupeiras, musaranhos e marmotas.

damian
Damian é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Damian ( nome )." sendo seu significado:<br>Damian é um
homem de origem grega e significa " Que cresceu fora de 34 pessoas; " Fora as 34 pessoas;.

damián
O termo correto é o Damian. É um nome próprio do sexo masculino, é de origem grega e significa decorrentes da vila,
que cresceu fora da aldeia.

damier
É uma palavra francesa e significa placa quadriculada, com grades, placa para damas.

damita
Companheiro de senhora da noiva em um casamento. Garota fazendo parte da corte da noiva. Dama de honra.
Diminutivo de senhora. Ele também foi o "sobrenome" ou complemento para o nome artístico de uma atriz francesa
conhecida como Lili Damita, e cujo nome verdadeiro era Liliane Marie Madeleine Carré.

dana

Dana ou Danna, é um nome de mulher de origem hebraica e significa que os juízes.

danablu
Danablu incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Danablu ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o
termo correto é Danablu ( é nome próprio ). É um tipo de queijo com proteção de origem feita na Dinamarca.

danae
Terra árida fertilizada pela chuva. Em grego antigo significa sede. Era o nome de uma princesa árida. filha do rei de
Argos, Acrísio e Eurídice. Ela era a mãe de Perseu. Em Botânica, é um gênero de plantas da família Asparagaceae.
Entomologia é um gênero de insetos da família Endomychidae. Nome de um asteroide. Também é sobrenome na
França. Sobrenome da cantora francesa Daniele Danae.

dancístico
Significa relacionados a dançar, a dançar.

dandi
É uma maneira de chamar modelos masculinos. Os homens de boa aparência e muito refinada em seus trajes.
Figurines elegantes.

dane
Na Colômbia é um acrônimo para uma entidade estatal. Significa Departamento Administrativo Nacional de Estatística.

daniel
É um nome masculino de origem hebraica e bíblica. Significa Justiça de Deus. Nome de profeta da religião cristã, mas
reverenciado por católicos, judeus, islâmicos e bahaístas. Nome de um Livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento.
Nome de um dos filhos do Rei Davi.

daniela
Daniela é a variante de Daniel feminina. É um nome de mulher de origem bíblica e hebraica. Isso significa que a
justiça de Deus, outra variante é o Danilo. O nome de uma canção de rebeldia, interpretada por Darío Gómez e uma
canção tropical dançante do Rodolfo Aicardi.

daniella
Daniella é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Daniella ou Daniela." sendo seu significado:<br>É uma
variante de Daniela. Variantes do sexo masculinas são Daniel e Danilo. É um nome de origem hebraica e significa " 34
a justiça de Deus;.

danilo
É um nome do sexo masculino de origem hebraica e significa "a justiça de Deus". Variante: Daniel. Variante feminina
de carvalho. É um nome comum em espanhol, italiano e Português.

danta de páramo
É outro nome comum com o qual você conhece a anta andina, danta montanha, danta preto, lanudo anta ou prick. Seu
nome científico é (Tapirus pinchaque) e pertence à família Tapiridae. Encontra-se apenas na Colômbia e no Equador,
nas cadeias montanhosas andinas.

dante
É um nome do sexo masculino de origem latina que significa caráter firme, resistente, rígida. Nome do escritor italiano:
Dante Alighieri que escreveu "A divina comédia". Apocope de nome masculino durante.

dantesco
Meios para causar muito boa impressão, impressionante, assustador, apocalíptico, tremenda, chocante, terrível,
catastrófico, esquisito.

danubio
O nome de um grande rio Europeu que deságua no mar Negro. Em linguagem avestica (iraniano antigo) danu significa
rio, córrego. O nome de uma divisão da equipe do Uruguai. Nome de dois bairros nas cidades de Bogotá e Ibagué
(Colômbia). Nome do time amador de Ibagué.

danza
Movimento rítmico. Significa dança, coreografia, passo. Deslocamento da acompasado do corpo com a música. Na
Colômbia é um ritmo musical do departamento de Tolima, caracterizado por uma melodia suave, rítmica e intervalos
muito mesmo e medição muito precisa.

dañinos
Plural de prejudiciais. Significa que causam danos ou danos. Prejudicial, desfavorável, prejudicial, prejudicial, ruim,
prejudicial.

dapo
É o nome de um jogo ou esporte que consiste em uma série de malabarismos ou manobras que são feitas com dois
trapos quadrados. Foi inventado em Barcelona. (Acho que seus precursores eram pizzeros).

daque
Daque, ou melhor daqué, é uma palavra em língua asturiana que quer dizer algo, às vezes, qualquer um, bastante.

dar darse bombo
Na Colômbia dar ou tomar campanha publicitária significa fazer propaganda, promover-se, gabar-se, gabar-se,
levantada-se, vangloriar-se. Também é dito coloquialmente ser xampu. Proclame a mesmo.

dar camotillo
Batata doce ou camotillo está alimentando, alimentar alguém. A batata-doce é a mesma batata doce ou batata-doce.
Camotillo também é um doce no Peru e Chile, preparada com batata-doce. Alimentar, adoçar. Dê coba.

dar cancha a alguien
Na Colômbia, que usamos é a expressão " Tribunal ". É o mesmo que " o tribunal para dar a alguém, ". Eles significam
mais espaço para que ele possa passar. . ( ) de cara. . . Faz referência a prioridade, preferência. É quase o mesmo
que dizer coloquialmente " Campo e largura que vai esta linda ". Primazia, vantagem, maior prioridade.

dar coba
Na Colômbia significa incentivar, estimular, incentivar, incentivar. Expressar razões ou razões para nos encorajar a
fazer algo. Spur, sting, aupar, exorta, movem-se.

dar con el quid
"Encontrar o cerne" significa encontrar a razão, encontrar a causa, analisar o porquê, descobrir a essência, identificar o
motivo.

dar en el clavo
Na Colômbia, significa bater, bater, encontrar, encontrar, adivinhar.

dar la luz
Parto: parto. Suporta luz, desenvolver, criar, produzir. Dá a luz: ensinar, educar.

dar la murga
Na Colômbia, murga é uma orquestra improvisada composta por músicos e também improvisou instrumentos. Dar a
murga é se divertir e cantar com instrumentos improvisados. É geralmente aberto campo onde não há energia elétrica.

dar la talla
Na Colômbia, significa ser capaz de fazer um trabalho. Prove que você pode exercer uma carga. Treinados. Viver até
ele.

dar lora
Na Colômbia significa irritante, cansativo, irritante, desconfortável, cantando. Scold em todos os momentos, falar muito,
criticar.

dar papaya
Na Colômbia, significa dar oportunidade ao contrário que nos ataca com facilidade e obter os melhores dividendos.
Relaxe, ignorado, negligenciado. Pare de ser vigilante.

dar que habla
O termo correto é " dando o que falar aproximadamente ". Significa dar motivos para ser o centro de uma conversa de
outras pessoas. Ser referente aos outros.

dar una de cal y otra de arena
É a alternância diária das coisas. Algumas coisas são realizadas e outras não. Isso significa que nem todos os
objectivos sejam alcançados e que todas as coisas não são iguais. A frase correta é " Um filho de cal e outros 34 areia;
e isso significa que cada conquista tem um preço justo.

dar una mano
Na Colômbia, isso significa ajudar, auxiliar. Contribua com algo para ajudar o outro. Apoio.

dara
É o nome artístico de uma atriz, modelo e cantor sul-coreano, que viveu no Brasil, cujo nome verdadeiro é Sandara
Park Hangul. É uma cidade no Médio Egito, perto da cidade de Assiut (Egito). É também um nome comum, dado na
Venezuela para o Alcaravão (wader).

dardabasi

É um dos nomes comuns de uma ave falconiforme (família Falconidae). É de hábitos diurnos e apontou asas e cauda.
Seu nome científico é Cerneis naumanni ou Falco neumanni. Variedade de Kestrel, primilla do Kestrel.

dardanelos
Meios da Dardânia. Dardanelos é o nome de um estreito, que fica ao sul do mar de Mármara, Turquia. É o nome de
um dos estreitos dividindo a Turquia. Liga o mar Egeu e o mar de Mármara. Antigamente era chamado o Helesponto.
O estreito que separa do Peru Bósforo ou estreito de Istambul.

dardear
Atacar com dardos. Jogar com dardos.

dardo
Arma usada pelos povos indígenas por meio de uma zarabatana. Seta. Aguilhão, arpão, puya (pontudo), pua, lança
pequena lanceta. Também utilizado como expressão afiada ou pontiaguda, sinônimo de sátira, pulla, sarcasmo,
corrosividade, crítica. Jogo de lançamentos de uma lanceta afiada com um alvo. Este jogo oferece riscos quando ele é
usado por crianças.

dario
Darius é mais adequado. É um nome masculino de origem grega, seu significado é aquele que protege, o protetor.
Nome de um rei persa que pertencia à Dinastia Aquemenid.

darle a alguien la tarantela
Significa confusão, agitação animada, dinamismo. Tente fazer algo muito rápido. acelerar.

darle al pico
Na Colômbia pode trabalhar fazendo trincheiras ou escavações ou também tomar, beber, libar (pico de garrafa de
cerveja).

darle cuero
Na Colômbia significa punir, bater com uma coleira ou dinheiro. Por extensão criticar fortemente .

darle vueltas
Na Colômbia, significa hesitação, hesitação, vacillation. Assombrar.

darphin
Darphin é escrito incorretamente e deve ser escrito como Darphin. sendo o seu significado: é o nome de um
tratamento cosmético ou beleza de origem francesa, que utiliza ervas, essências e óleos naturais. Máscaras e cremes
de plantas e óleos naturais.

darse de bruce
O termo correto é ir de cara a cara, embora também é dado de cara a cara. Significa cair fora da frente e de cabeça
para baixo.

darwin

Darwin está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Darwin ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Darwin ( é um sobrenome ). Na Colômbia é também usada como um nome
masculino. Sobrenome do naturalista inglês que propõe a evolução de 40 espécies; Charles Darwin, ) Nome de cidade
da Austrália.

dash
traço é escrito incorretamente e deve ser escrito como traço ou Dash-8. sendo o seu significado: o termo correto é
Dash ( é nome próprio ). É um tipo de aeronave turbo hélice canadense casa de Havilland, que atualmente pertence à
Bombardier aeroespacial.

dashi
É o caldo de peixe culinária japonesa ou um estoque.

dasiornítidos
Significa muito velluda ave. Pássaro com corpo muito fuzzy, lã, pelúcia, grosso e espesso. Eles são uma espécie de
ave da família Dasiornithidae. Eles são típicos da Austrália.

dasiuros
dasiuros é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Dasiuridos; ou" Dasyuridae ) "sendo seu
significado:<br>Tecnicamente o termo correto é dasiuridos ou pertencentes à família Dasyuridae. Inclui
aproximadamente 70 espécies de mamíferos marsupiais como marsupial de gatos, ratos marsupiais, marsupial, ratos, o
quol ou qual e o demônio da Tasmânia.

dasonomía
É uma das ciências florestais. É a ciência que se dedica ao estudo de árvores e florestas.

dasycrotapha
Significa cabeça velluda ou pelúcia. É um género de aves da família Zosterophidae. Eles são chamados de timalies e
são exclusivos para as Filipinas.

dasypeltis
É o nome do gênero de cobras comedores de ovos. Eles pertencem à Família Colubridae. Curiosamente, significa
pele peluda ou protegida.

dasypus hybridus
É o nome científico de uma variedade de tatu, típico do cone sul-americano. Dasypus significa que tem perna ou perna
peluda e hybridus é um epíteto ou complemento que significa híbrido ou misto. É conhecido como tatu de nariz longo,
tatu de nariz longo do sul, mulita ou tú mulita.

dasypus septemcinctus
É o nome de uma espécie de tatu da Bolívia, Paraguai e Norte da Argentina. Dasypus significa perna peluda ou perna
e septemcinctus, significa sete fitas ou bandas blindadas (refere-se ao número de bandas que você tem em sua concha
ou pele ossificada). É conhecida como pequena mulita, mulita girl, tú mulita, mulita de sete bandas ou tatu de sete
bandas. É típico da região do Chaco. Alguns sinônimos, palavras ou expressões similares podem ser pequenas
mulitas, mulita girl, tú mulita, mulita de sete bandas ou tatu de sete bandas

dasypus yepesi
Dasypus yepesi é o nome científico de Yepes mulita, yungueña mulita ou tatu de nariz longo de Yunga. O nome
genérico Dasypus significa perna ou perna peluda (tatus) e yepesi é dedicado a Yepes, Yepes. É sinônimo de Dasypus
mazzai. É encontrado em Salta e Tucumán na Argentina.

datan
É uma inflexão de datar. Significa ter notícias, informações, dados, revisão, história, referência, detalhe, nota, prova.

datazo
Aumento de dados. Dados grandes ou muito importantes. Dados altamente relevantes.

date
Em espanhol é uma inflexão do dar. Isso significa entregar doar, dar, dar, dar, fornecer, produzir, produzir, transmitir,
facilitar, conceder. Em inglês significa dados, data, nomeação.

datilero
Significa que ela produz datas (frutos de um tipo de palma, também conhecido como tamara). Uma pessoa que vende,
comercializa ou cultivadas datas. Tamarero.

datura
É uma palavra de origem sânscrito. Significa maçã espinhosa. Em Botânica é o nome de um gênero de quase todas
as plantas venenosas pertencentes à família Solanaceae. É sinônimo de Jedondio.

daturas
Plantas da família Solanaceae. É o nome das plantas pertencentes ao gênero Datura. Existem cerca de doze
espécies diferentes. Seus frutos são comestíveis e a palavra é de origem s'nscrito e significa maçã espinhosa ou maçã
espinhosa.

david
É um nome masculino de origem hebraica e bíblica. Significa aquele amado por Deus. Nome de um rei de Israel, de
quem Jesus era descendente. Nome de uma cidade e distrito no Panamá.

day
É uma palavra em inglês, que significa Dia. É um sobrenome de origem inglesa. Nome dado em inglês para um
pequeno tipo de animal de estimação.

dayana
É uma variante do nome Diana ( pronúncia de mesmo nome em inglês ). Significa luz divina, brilhando, deusa da
fertilidade.

dayanara
É o nome de uma mulher de origem hindu e significa Princesa do Amor. Há outra versão que diz que é de origem
chinesa e significa Sweet Night.

dádiva
Significa doação, obolo, presente, oferta, presente, dica, auxílio, presente. Algo que é dado voluntariamente e
gratuitamente. Algo que é entregue sem esperar por compensação.

dálmata
Significa que um nativo da Dalmácia, vivendo na Dalmácia. Dalmácia é uma região situada às margens do mar
Adriático, atualmente na sua maioria, é uma pequena porção de Montenegro e Croácia. No passado, a Dalmácia era
uma província romana. Raça de cão que é caracterizada por uma pele branca com bolinhas pretas pequenas e
dispersas por todo o corpo. Dálmatas são cães muito delgados.

dámaso
É um nome masculino de origem grega e significa o domador, que amamenta ou acalma. Nome de dois Papas da
Igreja Católica. São Dámaso I, é o santo padroeiro dos arqueólogos. Dámaso II só esteve no pontificado por 23 dias.
Nome de um músico cubano apelidado de "El Rey del Mambo". Seu nome completo era José Dámaso Pérez Prado .
Nome de uma canção interpretada por Gerardo Ortíz .

dámiso
O termo correto é Damiso ( nome próprio ). Era o nome de um dos gigantes filhos de Urano, na mitologia grega. É
caracterizada por ser o mais rápido de todos.

dánaos
Dánao ou Daanos era um personagem da Ilíada, sendo parte de uma das tribos gregas que confrontaram os troianos.
Era filho de Belo e da náyade Anquínoe. Ele era irmão do Egito. Ele era o Rei de Argos. Daanos também foi chamado
de tribo dos gregos, que junto com os argives, confrontaram os troianos.

dánica
É um nome de mulher de origem eslava e quer dizer Venus, estrela da manhã ou estrela da manhã. Danica Patrick é o
nome de carro de um corretor, foi a primeira mulher a vencer uma corrida da IndyCar. Atualmente corre na NASCAR.

dárselas
Na Colômbia, de forma coloquial significa para ufane, para se sentir orgulhoso ou vaidoso, para se gabar, para se
gabar. Parece mais do que você. Presumir ou fingir ser superior aos outros em qualquer aspecto, sem realmente ser
superior a ele (inteligente, forte, etc.) Tenha infulas.

dárselas alguien de café con leche
Na Colômbia significa presunçoso, vaidoso, orgulhoso, blefe. Acreditando-se superior ou melhor do que os outros.

dársena
Local onde barcos estão presos para fazer o download, ou para diminuir seus passageiros. Na Colômbia significa
amarração, cais, cais, cais, cais.

dársena
Local onde barcos estão presos para fazer o download, ou para diminuir seus passageiros. Na Colômbia significa
amarração, cais, cais, cais, cais.

dátil
Fruta seca obtidas de palma, cujo nome científico é Phoenix dactylifera e pertence à família Arecaceae.

de cueramaro
Cuerámaro é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "De Cuerámaro." sendo seu significado:<br>É a
definição de Cueramarense. Habitantes que nasceram ou vivem o Cuerámaro, município de Guanajuato, no México.

de jarabe tapatio
É considerado por muitos a dança nacional do México. Dança típica do estado de Jalisco, no México. Original de
sapateado do México.

de la monja blanca
A freira branca é o nome comum de uma orquídea que é a flor nacional da Guatemala. Seu nome científico é Lycaste
skinneri, também chamado Lycaste virginalis ou Lycaste alba.

de bobilis bobilis
É uma frase em latim. Você quer dizer para o bobo, ingenuidade pura, livre. Alguns aceitam que venham da vovis vovis,
que é a caridade, para que livre, de caridade. Desempregados, desocupados.

de boquilla
Na Colômbia significa que você diz mais que não pensa ou sente. É muito semelhante à expressão, dentes para fora.
Você também pode se referir à transmissão de informações oralmente. Verbalmente, narrado, oral.

de bóbilis, bobilis
Significa de balde, gratuito, sem salário, sem remuneração, sem trabalho. Na Colômbia, também dizemos gratiniano,
gratinado ou papada.

de buen humor
Significa feliz, sorrindo. Bom, agradável.

de buenas a primeras
Significa com choque, aquele inquieto ou assustador. Significa que quando você menos espera, inesperadamente,
prematuro, em um instante, muito rápido, instantaneamente. Sopetón, sem aviso, imprevisto, inesperadamente.

de buenas a primeta
Bom primeiro é escrito incorretamente e deve ser escrito como "bom primeiro" ainda seu significado:<br>A frase correta
é bom primeiro " " significa um momento para outro, inesperadamente, de repente, no momento.

de cabo a rabo
Você quer dizer em sua totalidade, em seu todo, totalmente, completamente. Todos.

de cabo arabo
o termo correto é "começo ao fim". Quer dizer o todo, de ponta a ponta. Em todos os sentidos.

de donde proviene tomate
O tomate é uma planta de origem centro-americana e do norte da América do Sul,

de frente mar
Significa seguir em frente, em direção à frente. É uma ordem militar.

de la palabra k
a palavra que está escrita incorretamente e devem ser escrito como "K '' ata" sendo seu significado:<br>39 K; ata é o
Deus Supremo do Tobas ( Argentina-). Ele vive nas alturas do que vê e ouve tudo o que acontece na terra. Ninguém
sabe sua figura para quê deveria desencarnada. Elas rezam para ele, aqueles que deixam a batalha ou aqueles que ir
caçar.

de largo
Significa que não para. O que acontece sem parar.

de mala ley
Colômbia também usa " mau Bill " para designar uma pessoa de gênio difícil, muito inquieto, perturbado, procurando
problemas onde não existem não-los. É sinônimo de imposição, agressiva, mandona, autoritária, egoísta. Classe ruim.

de marras
Significa que é conhecido por todos, de conhecimento popular ou de conhecimento geral. Que todos nós sabemos ou
sabemos. Para todos os conhecidos. Não confundir com marras (advérbio) o que significa há muito tempo, no
passado, no passado, no passado. Referido, conhecido, contado.

de medio d¿a para arriba
Em termos de tempo significa à tarde ( após meio-dia ). Em termos de localização geográfica ou astronômicos, 40 para
o oeste, para o oeste; após o zenit ) Caso contrário, seria meio-dia até ( antes do meio dia ou de manhã e antes que o
sol atinge o zênite ou mar ao leste, leste )

de melena
Na Colômbia, quer dizer MOP, cabelo comprido.

de oídas
É algo que foi ouvido, que foi narrado por outro, contado. É repetir algo que outro disse, mas sem ser capaz de
confirmar se é verdade. Disseram-me, eu ouvi.

de padre y muy señor mio
Significa tremendo, grande, forte. terrível, sério.

de palabra
Significa acordo verbal. Convenção ou acordo que não tenha documentos escritos e que se basee apenas na vontade
das partes. Também "da palavra", em Colômbia significa cumprido, correto, estrito, sério, completo. Isso cumpre
plenamente a promessa.

de pies a cabeza
Por todo o corpo. Nome de um série juvenil da televisão colombiana. Canção do grupo mexicano Maná.

de po vida
O termo correto é " de 34 ao longo da vida;. Significa para a vida, até que ele morra ( e às vezes até depois dela ).
Perpétuo, eterno.

de postín
Significa muito notório, importante, ostensivo, prepotente, presunção, luxuoso, prepotente. De muita distinção.

de prisa
Significa com avidez, às pressas, com urgência, rápido, rápido, com problemas, a toda velocidade.

de punta a punta
Você quer dizer em sua totalidade, todo o caminho, de ponta a ponta, desde o início até o fim.

de que otra forma se le llama al mergal en mexico
O Mergal é um produto preservativo, antibacteriano que tem o mesmo nome comercial e científico, é produzido pela
empresa química de Troy. Seus usos são como conservantes para produtos como tintas, colas, detergentes, ceras,
Ambientadores, desinfectantes. Existem muitos muito melhor do que o Nukhaylah amplo espectro bactericido. Eles são
chamados Someticonas. Ceridust, Troysan, polifásico.

de qué hacen la gelatina?
É um produto orgânico obtido por hidrólise do colagénio. Na mão, você pode obter por decocção de osso e cartilagem
de animais. Colômbia se prepara com a decocção de pernas de preferência carne. O resultado é um gel incolor,
insípido e coloidal. São que frequentemente adicionar açúcar de forma industrial e sabores artificiais para vender no
mercado.

de refilón
Significa em viés, por um lado, lateralmente, superficialmente. O Rozon. Tocado ou escovado ligeiramente pela borda.

de seguidores
Significa que eles seguem, suportam ou aceitam ideias, pensamentos, ações ou doutrinas de alguém. Eles são seus
sinônimos: seguidores, fãs, seguidores, discípulo, partidário, fãs, rolos.

de sereno
Sereno no México é o mesmo que dizer da guarda, guarda, vigia, cuidador.

de sopetón
Na Colômbia, significa um momento, de repente, como ímpio, surpresa, de repente, muito rapidamente. De repente,
inesperadamente, de repente, de repente.

de tal palo tal
O adágio popular completo é "de tal fato. . . como filho". Isso significa que as crianças herdam geralmente muitas

características e traços de seus pais. Isso significa que você se parece com seus pais.

dead
Não é uma palavra na língua espanhola, mas língua inglesa. Significa morto, falecido, defunto, falecido, falecido, vítima.
Mecânica também significa inativos, com ou sem corrente.

deadpool
Nome de uma série de filmes da Marvel Comics. Personagem interpretado por Ryan Reynolds nesse filme. Ele é um
anti-herói e vilão.

deanne
Deanne é um nome de mulheres inglesas. É uma variante da Diana que é de origem Latina e significa divino, cheio de
luz. Outros documentos dá-lo como uma variante de Dana que é um nome de origem hebraica e significa que os
juízes.

deaorvitado
deaorvitado é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Exorbitantes ou exorbitantes." sendo seu significado: o
termo correto é exorbitante. Isso significa que ele perdeu a ordem, que perdeu o controle, que perdeu a órbita. Sobre
os olhos, significa bem abertos, pendentes, germinados. .

debacle
Para dizer a última gota, um desastre. Derrota muito dolorosa. Perda de todas as posições que significa
responsabilidade.

debastada
O termo correto é devastado, com v. Significa destruído, danificado, deteriorada, maldita, desolado, desfeito.

deborah
Deborah é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Déborah, Débora." sendo seu significado:<br>O termo
correto é Deborah. Variante de Debora. É um nome de mulher, de origem hebraica e significa um trabalhador como
uma abelha. .

debrayar
Debrayar é simplesmente queimar tempo, ociosidade. Vagar, gastar tempo pensando besteira, besteira, sem qualquer
utilidade.

debussiana
Significa sobre Achille Claude Debussy um músico francês. Em relação ao Debussy. Nome de uma peça de música
composta pelo pianista argentino Agenda Icasto.

debussiano
Ou seja, em relação a Debussy (que pertence a Debussy). Ele se refere ao músico e compositor francês Achille
Claude Debussy.

decaídas
Decadência plural. Isso significa angustiado, desanimado, desencorajado, triste, desencorajado, aflito, fraco. Eles
significam que eles estão em um estado de fraqueza física ou humor.

decalaje
Significa incompatibilidade, deslocamento, falta de sincronização.

decanas
Membro feminino mais antigo de uma comunidade ou placa. Veterano. Mulher chamada para liderar uma faculdade em
uma universidade.

decanta
Significa precipitados, afunda. Separação de elementos que ocorrem em uma substância aquosa ou líquida, devido às
diferentes densidades de componentes susu. Decantação inflexão, que significa precipitar, afundar. Também decanto,
significa excesso de elogios, preferir, escolher, escolher entre vários. Separado, cernir . Tensão.

decantarse
Significa precipitar, ir para o fundo, afundar. Ele geralmente se refere a pequenas partículas que são diluídas em um
líquido e ao longo do tempo, por peso, são precipitadas para o fundo do recipiente que o contém. Também é usado na
Colômbia para significar, que alguns eventos começam a ser esclarecidos ou que vários deles extrair, extrair ou
escolher o mais representativo ou relevante. Escolha, extraia,

decapitado
Matar uma pessoa ou um animal cortando a cabeça, pode ser com uma espada, um machado ou uma guilhotina.
Exclua as pessoas mais importantes de um movimento, ou de uma instituição ou de uma cúpula.

decatir
Significa maçante, maçante, remover o brilho. Dar a coloração Matt para uma pintura.

decálogo
Significa que você tem dez acordos, acordos ou tratados. É a maneira de chamar os "Dez Mandamentos da Lei de
Deus".

decca
É o nome de uma gravadora inglesa. O nome vem da marca de um gramofone patenteado por Wilfred S. Samuel.

decembrina
Significa relativo ou relacionado a dezembro, o último mês do ano.

decembrista
Nome que recebeu uma revolta do exército russo, em 1825, para rejeitar o Nicolás levanto-me para poder (a revolta
durou um dia, 26 de dezembro). Isso significa que você ocorreu em dezembro, com dezembro.

decenas

Plural de decena. Grupos compostos por dez unidades. Conjuntos de dez elementos. Caixas contendo dez unidades.
Em muitas partes é usado para significar grande número, boa quantidade.

decennatherium
O Decennatherium ou Decennatherium rex era um artiodactyl da família girafa que existia no Mioceno, na Península
Ibérica. A girafa mais antiga cujo fóssil foi encontrado perto de Madrid.

deceso
Significa morte, morte natural. Prazo ou fim da vida. Morte, morte, morte, morte.

dechohabientes
dechohabientes é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sucessores.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é usuários do IMSS. Significa que os beneficiários, herdeiros e sucessores. Aqueles que têm o direito de
herdar a propriedade ou ativos.

decibel
É um termo usado em acústica. É uma fração da unidade de medida da potência intensidade ou som (décima),
chamado bel Bel. Submúltiplo equivalente a décima Bel. Seu símbolo é dB, Bel e Bel é B. Como a intensidade de
som ou acústico são tão ampla é medições de uso mais habituais em decibéis, bem diferente da unidade. As medições
de poluição sonora é em decibéis (dB).

decidirse
É a ação de tomar uma decisão. Significa desafio, resolvido, desafio, desafio, desafio, determinado.

decilo
Digo isso por escrito incorretamente e deve ser escrito como "DILO" sendo seu significado:<br>É uma inflexão das
palavras, mas incorreto. No imperativo. É melhor usar o termo dizê-lo!. Significa dizer, expô-la, expressá-lo.

decimero
Na costa Atlântica colombiana que um decimero é uma pessoa que recita ou canta décimo, versos improvisaram por
meio de ladainhas. É uma forma típica de versear das populações costeiras. Decimero em Bogotá, é um mascate que
se senta na 10ª corrida.

decisorio
Significa que ele decide, que ele resolve, que ele diz, que ele toma uma decisão. Ele resolve, que falha, essa frase.

deck
É uma palavra em inglês que significa piso ou capa. É também uma maneira de chamar um baralho ou pacote de
cartas em inglês.

declararse
É a ação de manifesto, manifesto, expor, exposta, dizer, anunciar, testemunhar, testemunhar. Também usado para
indicar que um amante decide exprimir os seus sentimentos.

declinado
É um ponto de viragem de declínio. Para dizer o declínio, wane, descer, diminuir, perder o brilho ou valor,
deteriorar-se, enfraquecer, recusar, renunciar, rejeitar.

deco
Na Colômbia, abreviação de decoder. É também o apelido pelo qual o futebolista brasileiro Anderson Luis de Souza,
um nacionalista português, é conhecido.

decorados
Na Colômbia é uma espécie de bolo ou bolo que é apresentado em porções (fatiadas ou fatiadas). É massa macia e
coberta com cremes doces.

decosificar
decosificar é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Decode", sendo o seu significado:<br>Muito
provavelmente, a questão é por decodificar e há um erro de digitação. Decodificar é usando regras ou codigps
prerviamente estabelecidos ou acordados, a fim de compreender uma mensagem criptografada ou chave. No
computador ciência ou sistemas é usado a chave acordada para ganhar acesso às informações ou de uma página.

decrecenta
O termo correto é decrescente. Embora você possa usar o verbo decrecentar, que significa uma diminuição, prejudicar,
diminuir, diminuir seu nível ou seu valor. Nesse caso, Decrecenta é uma inflexão de decrecentar. Diminuição do nível
de um rio.

decrementando
É uma inflexão de diminuição. É totalmente o oposto para aumentar (antônimo de aumento). Dizer minar, diminuir,
reduzir, terminar, cansativo (especialmente se refere-se a uma forma rápida, contínua, gradual, constante). Também
tem aplicações em ciência da computação. Em estatística é a constante de perda um valor numérico ao longo do
tempo (reflecte-se graficamente em uma linha que está caindo ou para baixo para a direita).

decuidado
A palavra "descuidado" está mal escrita. Eles podem estar pedindo "cuidado" ou descuidado. No primeiro caso,
"cuidado" significa perigoso, inseguro, temimável, incontrolável, agressivo. Se a questão é descuidado, significa
desatento, sem preocupações, distraído, sonolento, esquecido, abandonado.

decuplique
É uma inflexão descuplicar. Em Matemática significa multiplicar por dez (é fácil adicionar um zero a uma determinada
quantidade).

decuria
Esquadrão ou pelotão de 10 soldados na Roma Antiga. Ele era comandado por um Decurion. Era um décimo de
centuria.

decurión
Era o nome do comandante de uma Decuria. Comandante de um piquete ou esquadrão composto por 10 soldados na
Roma Antiga.

dedazo
É uma lógica aumentada do dedo. Dedo grande. Em alguns países americanos, o termo é usado para denotar que
algum funcionário público o escolheu "por dedo", ou seja, sinalizando ou nomeando um governante de plantão. Quase
sempre por amizade, compromisso político e, geralmente, sem qualificação para executar sua função de forma
ciorrectately.

dedeté
É o mesmo que o DDT. Um nome de produto utilizado no século passado para eliminar pragas, especialmente de
insetos. Seu nome químico é dicloro difenil tricloroetano. Foi muito questionada sua utilização (atualmente é proibida
na Colômbia) por sua ação residual. Traços de DDT são atualmente no leite materno de mulheres africanas.

defalcado
É uma inflexão defalcar. Significa ficar ou sair sem recursos financeiros. É tomar ou apropriar-se dos recursos que
estão sua custódia. Ruptura, ruína. Retire, roube.

default
É uma palavra da língua inglesa que significa defeito, falta ou insolvência. Também pode significar na Austia. Atraso
no pagamento de um crédito de insolvência. Há também uma utilização para manifestar a decisão de um estado de
não reembolsar a dívida externa que detém (para a rebelião ou insolvência).

defectos
Plural de defeito. Significa falha, deficiência, privação, imperfeição, anomalia, irregularidade, defeito, tara, Vice.

deficit
O termo correto é déficit, sempre leva um til. Falta de meios, expostos, perda, ruína, falência. Ele também falta, falta,
falta, privação, falha, falha.

definicion de palafito
É geralmente um tipo de construção de habitação em palafitas e plataformas de madeira aninhadas em superfícies de
água. Geralmente são vilas de pescadores construídas em terrenos pantanosos, zonas de inundação ou sobre lagos e
lagoas.

deflagracion
Você quer dizer flash, ligue. Combustão muito rápida e repentina de um combustível, mas sem explosão : É produzido
misturando o combustível com um ar um pouco quente ou quente.

deflecte
É uma inflexão de transferir. É o desvio da direção de uma corrente. Torcer, virar, dobrar, deformado pela aplicação
de uma força, que fica ou algo bate e bate.

deformarse
Você quer dizer para ceder ou perder a forma. Desfigurando, distorando.

deglutivo
Processo de passagem de alimentos da boca para o esôfago. Coma, engula, passe.

degüella
É uma inflexão do abate. Significa sacrifício, matar um animal através da aplicação de um ferimento profundo no
pescoço.

dehesa
Significa pastagem, pastagem, pastagem, pastagem. Terra dedicada ao pasto de gado. Terra cuja vegetação é
destinada a ser forragem de gado. Meadow, era.montanha.

dehiscencia
Na Botânica é a característica de certos tipos de frutas, que abrem ou quebram espontaneamente para liberar suas
sementes ou pólen. De acordo com a forma como são abertos, eles são divididos em leguminosas (vagens de abertura
lateral), folículos (pela sutura central), siliqua (dois folhetos ou conchas são separados) e cápsulas (por uma sutura
longitudinal). Propriedade de frutas desuadas.

dehiscente
Na Botânica refere-se ao tipo de frutas que quando secas liberam espontaneamente suas sementes. O exemplo
clássico é o das plantas de leguminosas ou da família Fabaceae, como o feijão.

dehiscentes
Os frutos deiscentes são aqueles que se abrem espontaneamente para libertar as sementes. Neste tipo de plantas
podem ser considerados todos os legumes. Exemplos: feijão. ervilha, Piónio, chicala uma árvore.

dehol
O dehol é uma variedade de tambor tradicional do Cáucaso. É um tipo de tambor (ou tempug) modificada e usada
entre os georgianos, azeris, armênios e, também, mais ao norte no Daguestão (Cáucaso região).

dei
É uma raiz latina, ou seja, Deus. Em latim, quer dizer Deus. Dei sempre escrito. Opus Dei, que significa em latim,
obra de Deus.

deidamia
É um género botânico pertencente à família Passifloraceae. É sinônimo de Thompsonia. Deidamia é um nome de
mulher de origem grega. É o nome de uma ópera de Handel. Na mitologia grega era o nome de várias mulheres: uma
era a filha de Licomedes; outros dois foram de Épiro e outro, também chamado de Hipodâmia, foi considerado a mulher
mais bonita do tempo.

deinogalerix
Significa ouriço assustador ou ouriço terrível. Era o nome de um ouriço pré-histórico que vivia no Mioceno, na Itália.
Curiosamente, não tinha espinhos, mas se tivesse uma espessa camada de cabelo.

deífobo
Personagem da Eneida. Era o nome de um príncipe de Troia, irmão de Heitor. Filho de Príamo e Hécuba.

dejar el pelero
Deixe um site depois de ter gerado uma discussão. Escapar, fugir.

dejarse de cuentas
O termo correto é " 34 contos; É uma frase usada na Colômbia para dizer não retire as desculpas, você não precisa ser
colocado para justificar. " Sem desculpas por favor ". Sem desculpas.

dejo
É uma inflexão da licença. Você quer dizer abandonar, abandonar, liberar, consentimento, atribuir, legar, ordem,
Entrust, dividindo, saída, desertando, permitir, tolerar. entonação, sob a forma de falar, sotaque, Tom, pronúncia,
deixe.

del alma
Alma " " significa " " sinceramente, " Com o coração ".

delantal
Na Colômbia é uma peça de vestuário, que é colocada acima as roupas para evitar enmugrar ou sujá-lo, especialmente
durante um trabalho. babador avental, macacão, poeira. Pode ser de diferentes materiais de acordo com o trabalho de
quem o usa. Universitárias usam um avental de quadrados de tecido, também chamado de plantador.

dele
DELE está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Dar ou dar" sendo seu significado:<br>DELE é os 40
certificados; Títulos oficiais ) que creditado a competição e o grau de domínio da língua espanhola. Dá-lhes o Instituto
Cervantes em nome do Ministério da educação da Espanha. Nome de um campeonato inglês jogador ( Dele há ). É
uma inflexão de dar ( ) de dar.

delefat
Era uma divindade da Assíria e Chaldea, assemelhando-se a Vênus ou Afrodite. Deusa do amor e da fertilidade dos
assírios. Nos Estados Unidos é um sobrenome (existe em Saint Louis, Missouri)

deleornis
Em ornitologia é um género de aves a que pertencem o beija-flor e o vermelho Africano. Ligeiramente estão
relacionados para o beija-flor americano e o australiano mel, porque eles se alimentam de néctar. Eles pertencem à
família de beija-flor.

deleznable
Quer dizer que carece de consistência, que pode romper ou quebrar, que pode corroer. Acidentadas, frágil, delicada,
batata frita, inconsistente. Também pode significar efêmera, fugaz, transitório, temporário.

deleznar
Significa escorregar, escorregar, escorregar, patinar. Em termos agronômicos, está corroendo ou corroendo (referido
ao solo).

delfina
É um nome de mulher, feminino variante de golfinho. É de origem grega e significa "graciosas e belas formas". Delfina
Guido foi uma grande atriz na TV colombiana.

delfín

É o nome de um mamífero aquático (cetáceo), que predomina em quase todos os mares. Há também rio ou água
doce. Eles geralmente comem peixes e moluscos e têm respiração pulmonar. Eles também são frequentemente
chamados de escritórios de advocacia. Eles são altamente inteligentes e pertencem essencialmente à família
Delphinidae. Ele é filho de um notório político que pretende seguir a carreira de seu pai. É também um estilo de
natação. Nome de um santo católico nascido em Pamplona e foi Bispo de Bordeaux. Nome do homem de origem
latina. Significa brincalhão. Dolphin também é um sobrenome de origem italiana (veneziana).

delfín del amazonas
É uma das maneiras comuns de chamar o Golfinho de rosa, tonina ou búfalo. Existe nos rios das bacias de Orinoco e
Amazonas. É um mamífero, não um peixe, da ordem dos cetáceos. Seu nome científico é Inia geoffrensis e pertence à
família Iniidae. Também recebe outros nomes comuns : Golfinho Rosa, Tonina, Boto, Direito, Golfinho gol, Golfinho
orinoco.

delfos
Delphi é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Delphi; nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é 40 Delphi; nome próprio ). Delphi é o nome de uma antiga cidade grega famosa para seu Oracle. Hoje é uma cidade
muito moderna.

deliberadamente
Significa com intenção, no que respeita à deliberada. Intencionalmente, com premeditação. Então, deliberadamente,
preconcebidas, preparado.

delicatesen
O termo delicatessen também é usado. Na Colômbia é um tipo de lojas muito especializadas, onde vendem refeições
de alta qualidade, iguarias. São deliciosas, refeições exóticas e para consumo imediato. Ingredientes importados e
orgânicos são geralmente usados. Delicatessen é uma palavra originária da língua alemã e é formada com Delikat
(delicioso) e essen (comida).

delictivo
Significa que é um crime. O que é ilegal e punível. Ele é punido por lei. criminoso.

delictuoso
Significa que é um crime. O que é ilegal e punível. Ele é punido por lei. criminoso.

deligencia
É uma forma usada pelos agricultores de forma errada, para dizer a diligência. Significa prontamente, rapidamente,
agilidade, velocidade e agilidade. Atividade que denota para dedicar tempo para lidar com ou conseguir alguma coisa.
Processo, atividade, ação. Eu papelada, lidando com algo, missão, gestão. Atividade que requer tempo para ser
executado, normalmente vai a um escritório ou um ramo oficial. Diligência oficial é um turno de um funcionário do
estado dentro de suas funções.

delila
Delila é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Delilah, Delilah, Delilah, Dalilah." sendo seu significado:<br>É
um nome de mulher mencionado no livro de juízes da Bíblia. Delilah variante, que significa a chave e é de origem
hebraica.

delilah
É um nome de mulher de origem bíblica e hebraica. Significa "que detém a chave" ou "que pode abrir". É uma das
variantes de Dalila ou Dalilah (é a variante de língua inglesa). É o nome de uma canção de Tom Jones. O nome de
uma canção interpretada por diversas bandas britânicas como rainha, The Machine Florence ou a irlandesa The
Cranberries. Nome de um amante de Sansão. O nome de um jogador de basquete brasileiro grande. Seu nome
completo é Delilah Bulcão Mello.

deliquio
Significa desvanecimento, perda temporária de valor ou humor. Perda de força ou energia. Falta de vigor. Muito
intensa alegria, euforia, êxtase, tucking.

delirio
Significa visão ou alucinação causada por uma substância alucinógena ou pelos efeitos da febre de uma doença.
Visões, alucinações. Desvarío, desordem, frenesi, fantasia e ilusão.

delirios
Visões e perturbações mentais sofreram por pessoas com malária ou febre amarela, ou febre tropical geral. Visões,
delírios, transtornos, frenesi, distúrbios, Follies, desvios, alienações, fantasias, ilusões, alucinações, absurdo, absurdo,
quimeras. Presunção, vaidade.

delito sexual
São todas as ações penais que vão contra a liberdade, a integridade e a formação das pessoas.

delitos flagrantes
Significa evidente, manifesto, brilhando a luz.

dells
É uma palavra em inglês que significa rápido, garganta, fenda, Canyon, ravina (comparado a um córrego ou um rio).
Wisconsin Dells é um lugar muito turístico nos Estados Unidos.

demacrado
Que é doentio, que parece desnutrido. Isso significa que Haggard, emaciado, Haggard, cadavérico, engelhados,
consumido. Desvanecido, lânguida.

demagogo
Pessoa prudente que tenta ser legal com todo mundo, não claramente manifestar seus critérios e todos elogia-los e
suporta. Hipócrita. Uma pessoa que faz muitas promessas, que é populista, retórica de usos para ganhar seguidores e
obter a autoridade, mas que depois não consegue nada foi acordada. Político, brincar com os sentimentos e
necessidades das pessoas, oferecendo-se para resolver seus problemas. Que praticam demagogia.

demandantes
Plural de demandantes. No aspecto legal é a pessoa que acusa outra pessoa para algo ilegal que cometeu e que
afeta-lo. É também a pessoa que solicita ou exige alguma coisa. Necessário, peticionário, litigante, queixoso,
acusador.

demasiados
Para dizer que eles são muitos, abundante, que movimentam-se.

demasía
Mais com a conjunção em usado (em excesso). Significa riqueza, abundância, exuberância, pletora, excesso,
coragem, ousadia, insolência.

demediara
Demediara é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Demediará", sendo o seu significado:<br>É uma
inflexão de reduzir pela metade. Começando exatamente dois nada significa. Um ciclo de tempo dividido em duas
partes iguais, ou chegar a metade daquele ciclo. Dividido em dois pagamentos ou pagamentos igual um débito ou
crédito.

demenos
Significa péssimo. Algo que está muito errado ou não gosta.

demeritada
É uma inflexão demeritar. Significa desacreditar, perder seu valor ou mérito, minar, deteriorar, desacreditar. Reduzir,
mermar .

demersal
Significa de baixo, do abismo, das profundezas. Benthic, benthic, abissal, batial. Significa submerso. Mergulhou.
Pode se referir ao fundo do mar, um lago ou um fluxo de água. Peixes ou organismos que vivem no fundo e que
comem detritos.

demetrio
É um nome de origem grega masculino. Significa que vem da terra. Este nome deriva do nome de Deméter, deusa da
terra na antiga Grécia.

demian
É um nome masculino, que significa aquele que doma, aquele que doma, aquele que ama, aquele que subjuga. É de
origem grega. Variantes : Damião, Damiano , Damianos .

demigrancia
É uma nova palavra do nosso SAR. De acordo com sua definição, significa mau gosto, feio, que produz pouco ou
nenhum gosto (derivado de "Denigrante"), desagradável. No entanto, como é nosso dever contribuir para melhorá-la,
penso que devemos olhar para o outro lado : migrar, migrante e migrante tem a ver com deixar suas terras por força
maior. Nesse sentido, para mim, demigrante é quem pelas causas mais terríveis tem que voltar ao seu terroir (de onde
ele teve que migrar) para que ele não queira ou se coloque em risco. Que seja mais humilhante para um pobre
venezuelano, que por causa do Coronavirus tem que voltar para sua terra onde é perseguido e pode matá-lo. Isso é
desmigrar. Retornar à terra de onde foi migrada.

demigrante
O termo correto é degradante. Isso significa que infligiu desacredita, desacredita, desonra, história, ofende, faz de
errado, crítica. Que reduz seu valor.

demisec
Existem sete categorias na classificação de vinhos e champanhes de acordo com o teor de açúcar, que vão desde a
inferior ou de primeira categoria, que é o Brut Nature que tem um teor de 3 gramas de açúcar por litro. Cada categoria é
aumentar o teor de açúcar. A sexta categoria corresponde ao lado ou Demi sec, que está entre 33 e 50 gramas de
açúcar por litro. A categoria mais doce é que o sétimo corresponde a Doux, que tem mais de 50 gramas de açúcar por
litro. Semi também pode ser dito.

democracia
Etimologicamente, é o governo popular. Em teoria, é um tipo de sociedade onde todos os seus membros têm os
mesmos deveres e os mesmos direitos; É uma sociedade igualitária. É o tipo de governo em que todos os seus
subordinados têm direito eleger e ser eleito; todos elegeram sua maioria governamental.

democracia inclusiva
Em teoria, é democracia, que inclui todos os elementos de uma sociedade sem exceção alguns ( inclui todos os
cidadãos, independentemente de suas limitações ou incapacidades ).

demofilio
Você quer dizer amigo do povo. É mais usado Demophilus, que é um nome masculino de origem grega e significa que:
amigo do povo. Demófilo também foi o pseudônimo usado por Antonio Machado Alvarez (escritor) e por Fernando
Lozano montes (militar, jornalista).

