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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
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palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
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em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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demonizado
Considere o mal, algo que não é. Isso significa que, dada a natureza do demônio, o mal, o trabalho do diabo, feito pelo
diabo, o próprio Satanás. Demônio, diabólico, satânica, infernal, difamar, mal. Inflexão de demonize, demonizar, o que
significa agora.

demora
É uma inflexão de lento ou atrasado. Isso significa atrasada, chegando atrasada, com atraso. Atraso, espera, devagar,
atraso, atraso, atraso.

demorarse
É uma inflexão de atraso. Significa lento, atrasado, desperdiçando tempo. Tome devagar, à espera, cachaça, atraso,
atraso.

demostración
É a ação ou o efeito da prova. Significa ensinar, mostrar, indicar, apontar, manifestar, ostentando. Também pode
significar testemunho, verificação, evidência, confirmação, amostra ou prova.

demperidona
demperidona é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Domperidone.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é domperidone. Domperidona é um medicamento indicado para o tratamento de náuseas e vômitos. Ele só
deve ser usado para aliviar os sintomas.

denarios
Plural denario . Moeda antiga usada pelos romanos. Na Colômbia por extensão significa moeda, nota, dinheiro, prata,
dinheiro.

dendragapus
Vivendo sozinha ou separados entre as árvores. É um género de ave da família Phasianidae, conhecida como Tetraz.
Eles são o voo curto. Eles são as espécies mais ameaçadas pelos incêndios florestais.

dendrelaphis
Significa uma cobra arbórea fina com costas bronzeadas. É um gênero de cobra arbórea, que não é venenosa.
Pertence à família Colubridae. Pode ser encontrado no sudeste da Ásia e na Índia.

dendroaspis
Significa aspid ou cobra de árvore. É o nome de um gênero de cobras de árvores muito venenosas da África. Eles
também são chamados de mambas (apenas a mamba negra não é arbórea permanente).

dendrocincla
Significa Ursa das árvores. É o nome de um género de aves da família Furnariidae. Eles são conhecidos como
arapaçu.

dendrocolaptes

Significa que você atacar ou corta madeira com um formão. É um género de aves da família Furnariidae. Eles são
conhecidos como os pica-paus, arapaçu ou alpinistas. Eles são nativos de América Central e América do Sul.

dendrocopos
Significa trabalhar em árvores, o que é fadiga ou cansaço nas árvores. É um género de aves da família Picidae,
algumas espécies de aves são os pica-paus da Eurásia e norte da África.

dendrocoptes
Significa cortador de árvore. É um género de aves da família Picidae. Carpinteiros, picos ou assobios são conhecidos
como pica-pau-verde, pica-paus, carpinteritos. Eles são mais do que tudo para o sul da Ásia e algumas partes da
Europa.

dendrocronología
É uma maneira de descobrir o tempo ou a idade de uma árvore, através da análise dos anéis em seu tronco. É usado
sobretudo em áreas onde temporadas estão marcadas. Literalmente significa estudo do tempo de árvores, idade das
árvores. Seria mais apropriado dizer xilocronologia.

dendrocronólogo
É o nome dado à pessoa que é especialista em determinar a idade das árvores. Geralmente é baseado na quantidade
e qualidade dos anéis do porta-malas.

dendroica
Significa pertencer as árvores ou vivem nas árvores. É um género de ave da família Parulidae. Eles são muito
conhecidos como tealights, toutinegras, chipes, mascaritas ou sobre. É um gênero que tende a desaparecer de acordo
com as novas distribuições taxonômicas por DNA estudos, no entanto, existem ainda muitas discrepâncias entre os
ornitólogos.

dendrologia
A Dendrologia é a ciência que estuda as árvores. Ciência em que as árvores são descritas.

dendrología
A Dendrologia é a ciência que estuda as árvores. Ciência em que as árvores são descritas.

dendropicos
O nome dos pássaros é africanos carpinteiros. É um género de aves da família Picidae. Eles vivem na África e eles
são chamados de carpinteiros.

dendrortyx
Significa codorna de árvores ou codorna arbórea. Codorna que vive nas árvores. É um género de ave da família
Odontophoridae. Eles são chamados chapatas, codorna do novo mundo ou salemas.

dendrólogo
Ele é geralmente um Engenheiro Florestal, especializado em Dendrologia. Especialista no estudo de árvores. Pessoa
especialista na classificação taxonômica das árvores e em sua descrição.

denigrar
É a ação de difamar, insultar, difamar ou ultrajar alguém bem seja verbalmente ou por escrito. Desacreditar, difamar,
desacreditar, criticar, ' t errado.

denilmente
denilmente é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Dedilmente (deve ser o til)." sendo seu significado:
novamente, eu acho que há erro de digitação. Certamente se perguntou sobre o significado de fracamente. Significa
fraqueza com baixa intensidade. É muito fraco. Frágil, fraco, delicado, deposto, enclenque, canijo, atrofiado, doentio,
fracos, fora, longe, tímido, vale nada.

denim
Tipo de tecido durável inventado em Nimes, no sul da França. Tecido usado para fazer roupas de trabalho resistentes,
semelhante ao jeans.

denise
É a forma feminina e francesa de nome Dionísio, Dionísia, mulher, de origem grega, que significa que ele dedicou a
Deus.

denisonia
Você quer dizer dedicado ao Denison. Denison. Ela era dedicada ao inglês colonizado, originalmente de Cambridge,
Daniel Denison. É o nome de um gênero de cobras muito venenosas da Austrália. Eles pertencem à família Elapidae.
Eles são muito semelhantes à cobra da morte (gênero Acanthophis, família Elapidae).

denix
No Chile é uma marca e uma empresa dedicada a fazer réplicas de armas para colecionadores. Ele é especialista em
armas antigas.

denodada
Significa que é feito com muito esforço. Mulher desnatada. É sinônimo de luta, animosidade, intensa, sofrida, ousada,
determinada, destemida, corajosa, corajosa.

denodados
Isso significa que ela é realizada com grande esforço. É o plural de difícil. É sinônimo com o trabalhador, corajoso,
sofrida, bold (realce), determinado, destemido, corajoso, ousado.

denostar
É tratar mal ou ofender outra pessoa. Significa insultar, ofender, difamação, calúnia, relutante, difamar, ultrajar.

densímetro
É um instrumento de laboratório usado para medir a densidade de líquidos e sólidos.

dentarios
Plural de dente. Significa relacionadas com os dentes. Ele pertence ou se relaciona com os dentes. Dental.

dentellada
Grande ferimento com dentes. Na Colômbia é sinônimo de mordico, tarascada, tarascazo, mordida, colmillazo,
colmillada, muelazo, ferida, sinal.

denticétidos
Significa cetáceos com dentes ou cetáceos dentados. É o nome de um grupo de animais de cetáceoqueque, em vez
de barbas, têm dentes. São mamíferos, carnívoros e voraz. Eles também são chamados de cetodontia ou
odontocetos. Eles pertencem ao Pavorden Odontoceti. Estes animais incluem orcas, golfinhos, cachalotes, narvais,
zifios.

dentoide
Dentoide significa tendo a forma de um dente. Existe a possibilidade desse desejo para indagar sobre o deltoide, que
significa em forma de delta ou mão aberta. Deltoide é também um músculo do ombro em forma de semicono oco.

dentrifica
O termo correto é pasta de dente, com o til e o r depois o f. Dentes cuidados, como tal, é uma palavra que não existe
na nossa língua. Significa relacionadas com dentes ou dentaduras. É usado para a higiene dos dentes. Pasta de
dentes.

denuedo
Você quer dizer com coragem ou ousadia. Que faz algo com audácia, ousadia. Coragem, decisão, brio, empenho,
coragem. esforço.

denuesto
Abuso verbal de uma pessoa. Significa insulto palavrão, grosseria, vergonha, insulto, desporto, um insulto, ofensa, ato
ilícito, vexame.

deodato
Deodato é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Deodato ou Adeodato." sendo seu significado:<br>O termo
correto é Deodato ou Adeodato. É um nome de origem Latina e significa dada a Deus, dom de Deus. Ele era filho de
Max destacado pensador da cristandade, Agostinho de Hipona e morreu com a idade de 16 anos.

deodora
Em latim, quer dos adoradores de Deus, dom de Deus. A partir daí derive a Teodora, Dora e Dorotea, nomes de
mulheres que usam o prefixo ou sufixo grego Teo Dios ( significado em latim Deo ). Para correção de Alberto, William
Roxburgh e David Don, botânicos escocês deram para o deodara de Cedrus do nome científico de cedro do Himalaia (
deodara não deodora ).

deontología
É ciência ou tratado sobre deveres ou bons costumes. Compêndio de normas, bons costumes, crenças e valores que
permitem um bom desenvolvimento em uma sociedade e servem de modelo para o bem-estar. Moral, ética.

depaminergo
depaminergo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Dopaminérgico", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é a dopamina. É um termo médico utilizado para definir as substâncias que servem para aumentar a produção
ou a ação de dopamina no organismo.

departamnesnto
departamnesnto é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Departamento", sendo o seu significado:<br>O
termo correto é departamento. É uma forma de divisão política usada na Colômbia é equivalente ao estado / província.
Na Colômbia é também usado como um sinônimo para apartamento...

depauperante
Significa que empobrece, arruína ou enfraquece. Que ele sorhes ou gera a pobreza.

depedencias
Na Colômbia é usado como um sinônimo para seções, departamentos, divisões de uma entidade ou uma loja de
departamentos. Isso significa que eles dependem, são subordinados.

dependencias
Dependência plural . Significa seção, divisão ou departamento. Uma empresa ou uma instituição pode se referir a
partes. Significa que depende, está ligado ao lago que o governa.

dependentista
Uma pessoa que favorece a dependência e se opõe à independência. Ele não concorda com o separatismo.

depigmentación
É o mesmo que depigmentation. É o clareamento da pele ou a perda de pigmentos nele. É também a descoloração ou
branqueamento das cores de qualquer produto agrícola ou pecuária. Perda de cor ou matiz.

depilador
É um pequeno tweezer-como a aplicação cosmética feminina que é usado para remover ou remover os pêlos das
sobrancelhas. Você também pode chamar uma navalha pequena ou um produto usado para remover os pêlos da pele.

depleción
Secreção abundante. Significa desocupar, esvaziar, secar ou descarregar. Esgote ou seque o líquido de enchimento.
É a reação gerada por um medicamento do tipo diurético.

deporte ciencia
É uma maneira de chamar o jogo de xadrez.

deposiciones
Plural de deposição. Ações relativas ao expulsar seu excremento. Eles são evacuações residuais de digestão pelo
ano. Significa que os movimentos intestinais, estrume, cagadas.

depositario
É a pessoa encarregada de cuidar, proteger, proteger ou manter algo. Destinatário, receptor, guardião, cuidador.

deprecatolio
O termo correto é deprecataorio, com r. Significa por meio de mendicância ou súplica. A Rogativa.

depresor lingual
Em Medicina, é a maneira de chamar uma língua. É um instrumento de uso médico.

deprimida
Inflexão ficam deprimida. Pessoa baixa da nota que tem depressão. Significa deteriorado, desmoralizado, humilhado,
perturbado, triste, oprimido, devastado, deprimido, prejudicada.

deprimirse
É a ação de perder o humor, perder a alegria, deixe oprimir, tristeza. Desmoralizar é desencorajado, swoop para baixo
oprimi-lo, tristeza, devastá-lo, se irrite.

der.
É a abreviação de direito em espanhol. Você pode consultar as doutrinas políticas direitista, reacionárias. conservador
ou tradicional.

derabino
Muito provavelmente, queria saber o significado do rabino: líder espiritual da comunidade judaica, que tem entre suas
funções de interpretar as escrituras, a educação dos jovens, pregar sermões, celebrar casamentos, etc. Por outro
lado, o Deravino é um sobrenome.

derecha
Pode significar rosto, frente, viga. Significa também reto, alinhado, direto, que ainda está na mesma direção, Em
termos legais significa legal, legítimo, fundado, justo, verdadeiro, honesto. Nome genérico dado ao governo e aos
partidos políticos conservadores.

derechazos
É o plural do direito. Coisas que são feitas com a mão ou braço, direita ou esquerda. Um boxeador socos jogado com
a mão direita. Passes ou muletazos de um toureiro por direito. Na Colômbia, navegue na tangente faixa ou mais curto
possível de estrada. Também dizemos pelo atalho.

derecho penal
É o ramo da lei responsável por fixar as regras e a capacidade punitiva do Estado. Quanto à punição de crimes.

deresera
O termo correto está certo. Significa atalho, caminho mais curto, certo, derechera.

derivaciones
referências é escrito incorretamente e deve ser escrito como ramos, desvios. sendo o seu significado:<br>Linhas,
estradas ou ramos que saem de um major. Ramos, desvios. Em linguística, é um procedimento de formação de
palavras que pode estender um número de significados, formado a partir de um major, raiz ou lexema e sua família de
palavras derivadas. As referências podem ter raiz em um substantivo ou adjetivo, ao contrário de Flex, que será
sempre um verbo.

derivado de la palabra humedad
Eles podem ser derivados de umidade; Hidratante, umidificador, umedecer.

dermato
Dermatos dermato é uma pele de significado do prefixo grego. É um sinônimo do prefixo grego Derma.

dermis
Significa pele. Camada que cobre o nosso corpo e está localizado a epiderme ou camada externa da pele.

dermis sufijo
O sufixo ou prefixo correto é derma ou dermatos, que significa pele. Derme é um neologismo que significa que o
mesmo foi formado, dividindo a epiderme palavra ( epi é, envelope e derme da pele ).

derogada
É um tipulore para revogar. Significa excluir, abolir, invalidar, cancelar, cancelar.

derrengar
Na Colômbia significa desriñonar(SE), lesão a uma pessoa ou animal no quadril de tal forma que você não pode andar
corretamente. Quadril luxado.

derrier
É uma palavra em francês, escrito significa traseiro e de costas. Em espanhol este Galicismo é usado para dizer,
nádegas, nádegas, cauda, rabo, bunda, nádegas, nádegas.

derrière
É uma palavra em francês que significa por trás disso. Cauda, bunda, nádegas.

derro del aguila
derro da aguila é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Monte da águia." sendo seu significado:<br>Derro
da aguila é incorreto. Acho que eles se referem ao Cerro del Águila. É um nome muito comum de colinas na América
Latina. Na Colômbia, há pelo menos uns cinco sites que tenham esse nome. No México e Venezuela também existem.
No Peru há uma usina hidrelétrica no Rio Mantaro, com esse nome.

derrochador
Você gasta dinheiro sem controle. Que você gosta de lixo ou resíduos. Na Colômbia, significa loucura, de julgamento
pobre, irracional. Também usado como um sinônimo para tarambana, um desperdício, botarate ou botaratas.

derrochar
Na Colômbia significa gastar sem medida, não necessariamente dinheiro, mas qualquer recurso ou você está tendo.
Resíduos, desperdícios, resíduos, luxuosas.

derruir
Significa transformar em ruínas, destruir, mentir, derrubar, derrubar, danificar, prejudicar, demolir.

derrumbe
Significa queda na Colômbia. Remoção de terra, desabamentos de terras. Ação ou efeito de colapso. A dizer
vomitadas, derrubar, deitar, colapso, galpão, precipitar, demolir.

derumbar
O termo correto é entrar em colapso. Precipitar, arremessar, atirar, demolir, demolir, colapso, jogando, mentir.

derumbar
O termo correto é entrar em colapso. Precipitar, arremessar, atirar, demolir, demolir, colapso, jogando, mentir.

derviche
Medindo pessoa, mendigo. Tipo monge muçulmano.

desabenencia
desabenencia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Desacordo", sendo o seu significado:<br>A maneira
correta é discordância. Significa a quebrar a harmonia entre duas pessoas. Desacordo. Alterar, mudar.

desabillé
camisola é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Robe de chambre.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é lingerie. É uma palavra da língua francesa que significa mal vestida. Sem roupa adequada para sair.
Vestuário de salão, pijama ou halterofilista.

desacato
É uma ação pela qual um subordinado desobedece a uma ordem de um superior ou melhor ditada pela lei. Violação,
desrespeito, irreverência, desobediência, rebeldia, insubordinação, desafio, desafio, desafio e oposição.

desacelerarse
Significa desacelerar, diminuir a velocidade.

desactualizado
Uma pessoa que hoje é desconhecida. Para um profissional: esse desconhecido avanços ou conhecimento de sua
profissão. Para uma pessoa comum: essa evolução desconhecida, mal informado, tarde.

desafíos
É sinônimo de desafios, provocações, brincadeiras, apostas, competições, rivalidades, oposições, duelos, brigas, luta,
reuniões, ameaças, brigas.

desaforado
Agindo fora da lei sem lei ou jurisdição. Que comanda tudo, que leva tudo à frente. Nada afeta-lo. Não tem nenhuma
imunidade ou privilégios. Significa também excessivo excedido, desproporcional, excessivo, exagerado ou raivoso,
frenética, furioso, exasperado.

desafuero
Ato ou ação que vai contra as regras ou regulamentos. O não-cumprimento ou violação de uma regra. Abuso,
injustiça, abuso e excesso, arbitrariedade, violação.

desagiar
Significa comprar bens a preços inferiores aos normais. Comprar leilões, vendas ou barato.

desagradable
Você tem mau gosto, ou causando descontentamento, desgosto. Irritante, desconfortável, nojento, ingrato, chato,
chato, nojento.

desaguar
Significa que escorra, retire a água de algum lugar. Na Colômbia, especialmente em Bogotá, urinar, evacuar a urina,
xixi.

desahogarse
Na Colômbia significa relaxar, sente-se. Para ser capaz de dizer ou ter um evento que tem causado dor ou sofrimento.
Chore uma penalidade. Compor, aliviada, relaxe, acalme-se, acalme-se, baixar. Acalma as dores da alma.

desahuciar
Declarada incurável, sem esperança de recuperar a saúde. Também é um lance, jogue, jogue, ejetar, demitir.

desairadas
Significa desprezado, ofendido, humilhado, indignado, depreciado. Plural de esnobado. Vítimas de snub.

desaire
Na Colômbia significa desdém, desprezo. ofensa, humilhação, desconto, desprezo. É uma inflexão de esnobar.
Significa humilhar, ofender, menosprezar.

desajustado
É uma inflexão de afrouxar. Significa desacopladas, fazendo o ajuste de perder, perturbar, atrapalhar. Perder um
acordo ou contrato. Na Colômbia também significa frouxo, frouxo, não ajustado livremente. Arranjo incompleto.

desaliento agotamiento
Desânimo, exaustão são sinônimos de desencorajamento, cansaço, desmaios. Perda de vigor e energia.

desalojo
É uma ação violenta realizada às vezes por uma autoridade, para remover uma pessoa do lugar onde é baseado.
Pode ocorrer ou como um invasor, um penhor judicial ou porque é uma recuperação da propriedade.

desangelado
Significa simples, simples, desadornado ou sem graça. Curto, sem graça.

desanilizar
Significa tirar sal de uma substância. Exclua os sais.

desanonimizar
Significa tornar conhecido, identificar, nomear, nomear, remover do anonimato.

desapagado

É uma inflexão do destacamento. O desinteresse, o que não surpreende você tem ou precisa de outros.

desarmador
Na Colômbia, dizemos chave de fenda. Implementar o metal usado para alvéolo ou prego, ou para remover ou soltar
parafusos através de repetidas rodadas. Chave de fenda. Ferramenta usada para armar / desarmar objetos.

desarraigados
Marginalizados, isolada, separada. Pessoas que vivem fora do ambiente que os rodeia; sem laços que se juntar a eles.

desaseado
Na Colômbia significa sujo, porco, porco. Não tem casa de banho ou higiene pessoal.

desaseados
Significa sujo, imundo, não higiênico. Sem limpeza, sem banheiro, sem higiene. Porcos, porcos.

desastre
Você quer dizer algo muito prejudicial, muito prejudicial, causando muitos danos. Calamidade, catástrofe, devastação e
ruína, catástrofe, tragédia, falha, cataclismo, catástrofe, desastre.

desatenciones
Significa supervisão. Perder a concentração ou a atenção momentaneamente.

desatino
Significa erro, erro, absurdo, insensatez, tolice, disparate.

desatranques
É plural de desbloqueio. É a atividade de manutenção de poços sépticos e redes de esgotos. Unclog, unclog.

desatrasar
Significa recuperar o atraso, atrasar ou perder terreno. Alcance, recupere. É um termo amplamente utilizado no
ambiente escolar na Colômbia.

desatrasen
Significa eliminar o atraso ou retardo. Vamos lá, substitua a tarde.

desatrazar
O termo correto é desatrasar, com s. Significa recuperar o atraso, atrasar ou perder terreno. Alcance, recupere. É um
termo amplamente utilizado no ambiente escolar na Colômbia.

desavenirse
Significa entrar em controvérsia ou discordância. Discordo, luta, disputa, dá nojo, quebrar. Alienante, triste, doente.

desavionar
Na aeronáutica é remover ou remover de um avião todos os tipos de controle e deixar apenas o escudo da fuselagem.
Retire a aviónica.

desbalanceada
Significa desigual, desequilibrada, que não é equilibrada corretamente, sem equilíbrio.

desbalanceamiento
Ação de desequilibrado, perdendo o controle, de equilíbrio ou de equilíbrio. Desigual.

desbalancear
Significa fazer perder o equilíbrio ou balanço. Porque perder a sua sanidade.

desbancar
Na Colômbia significa substituir alguém em qualquer atividade que ele vem realizando há muito tempo, por ter maiores
méritos. Assuma a propriedade. Suplementar, aliviar, substituir, acontecer.

desbande
Ação ou efeito de dissolução. Significa causando uma debandada, dispersar, escapar, fugir, assustar, assustar. Fugir
ou colocar para voo.

desbarajustar
Significa montar um caos ou despelote com algo que é ordenado ou organizado. Desperdigar, água, dispersar,
bagunçar, espalhar, dispersar.

desbarrancamiento
É a ação ou efeito de cair em um barranco. Descarrilando ação e efeito. Precipitar, cair, cair, rolar, decolar.

desbastada
Na Colômbia, isso significa cortado pelas extremidades ou bordas. Desbaste inflexão . Significa aparar. É igualmente
pavimentar, remover a aspereza, a aspereza ou as colisões (válidos para a tela ou o solo). Educar ou treinar uma
pessoa de tal forma que eles perdem a sua grosseria. educar, treinar, instruir. Retire.

desbordado
É uma inflexão de estouro. Da mãe ou causa. Qualquer caso, quero dizer o estouro, estouro, exceder, espalhar,
alagamento, inundação, excedendo, exaltar.

desbrozadora
É uma máquina que é usada para desmoronar ou quebrar em pequenos pedaços os galhos de uma árvore, depois de
poda ou socas. Máquina usada para limpar.

desbrozar
É a ação de remover os ramos de uma árvore. Limpar ou remover silvado do bosque ou jardim. Uma ação que
executa o brushcutter. Remova folhas, galhos e outros restos de uma poda. .

descabelladi
descabelladi é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Doida", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é irracional. Que absurdo, louco, excêntrico, louco, ilógico, sem sentido, irracional, absurdo.

descabezado
Descabezado, cabeça de cura, decapitado Frei, padre sem cabeça é uma das lendas populares de vários países da
América Latina. Pai ou monge sem cabeça. Uma pessoa que morreu guilhotinado ou decapitado.

descachada
Colômbia tem vários significados: significa saída falsa, imprudência, indiscrição. Não conseguir bater a bola com o pé,
batendo o ar, não atinar, falhe. Também em mecânica é lançamento um pneu dianteiro de um veículo, uma ruptura do
eixo. Remova os chifres de um res, corte de chifres, despitonar.

descachar
É o colombiano. Na Colômbia para ser despachado ou descartado, significa errar, falhar, cometer erros. Escache
também é usado, sem o d (para ser derrapado ou cavado) e significa a mesma coisa. Cometendo donas,
desenrolando. Não acarrto, aloque. Não bata uma bola apesar de ter tomado impulso e pretenda fazê-lo.
Coloquialmente dizemos "a cadeia estourou"

descacharrizacion
É a ação de RID ou eliminar coisas inúteis e que ocupam espaço inoficiosamente. Limpe o guarda-roupas e armários.

descalandrajar
Na Colômbia, é meio que tudo solto e ameaça destrui-lo. Significa danificar, prejudicar, atrapalhar, destartalar,
decompor, aviejar culpa, pausa, danos, desgaste.

descarado
Na Colômbia, significa que não tem rosto, que lhe dá valor. É um sinônimo de insolente, cínico, afresco, patife.

descarbonización
É a ação ou efeito da descarbonização. Isso significa eliminar resíduos de carbono, especialmente quando se refere a
uma vela de ignição ou redução das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. É uma prática que deve ser
implementada no mundo para combater o aquecimento global.

descargar
Significa se livrar de uma carga, abaixando os ombros com algo muito pesado. Abaixando, desembarcando, liberando,
aliviando, isentando, ajudando. Na ciência da computação é baixar informações on-line.

descarnado
Sem carne, sem hesitação. Significa sem frescuras, seco, cru, bruto. Magro, esquelético, enjuto, ossudo, brutal,
chocante e comovente.

descaro
Na Colômbia, quer dizer frescura, impertinência, atrevimento, insolência, cinismo. Falta de delicadeza ou vergonha.

descarrilar
Descarrilar ou se comportando mal é deixar a pista ou marcado o caminho. Significa desviar-se, saia do caminho.
Sofra um acidente.

descartados
Plural descartado . Significa que eles não são levados em conta, excluídos. Eles não são aceitos. Não receptido,
rejeitado.

deschavetada
Na Colômbia quer dizer louco, louco, louco, desafiado. Ele perdeu a cabeça. Você perdeu a cabeça. Sem treinador.

deschavetado
Na Colômbia significa loucura, loucura, dizciquily. Ele perdeu a cabeça. Você perdeu a cabeça. Sem acordo.

deschavetar
Na Colômbia significa enlouquecer, surtar, surtar. Perdendo sanidade ou razão. Tendo problemas mentais.

deschongue
Ação e efeito de desassar . Significa jogar, jogar, desaver. Perca o arranjo de vestuário e maquiagem por efeitos de
vento ou chuva. Deteriorar ou danificar a ornamentação de um local, preparado para um ato.

descobalado
É um termo amplamente utilizado em Cali e 40 Valle; Colômbia-) Isso significa que algo está curvando-se, que está a
perder a linha, ou que perdeu a simetria. Equilíbrio. torcido, bent...

descocado
Na Colômbia significa sem Hess, que não pensa nem analisa as coisas, ignorantes, nojentas. Coloquialmente na
Colômbia na cabeça, também é chamado de coco e um louco dizemos que "ele patins o coco". Em outros países
americanos significa licentious, Impudent, Libertine.

descoles
Na Colômbia e entre a guilda do arroz estão as águas que drenam de uma cultura de arroz. Águas remanescentes de
irrigação de arroz. Drenos, esgotos, esgotos. Se fosse tomado seria literalmente remover ou aparar as filas.

descollar
Significa ser notado entre muitos, remover o pescoço ou a cabeça. Você quer ficar fora, Excel, distingue-se, olhe para
fora. É também para fora, emergem, dawn, olha.

desconsiderado
Na Colômbia significa desrespeitoso, disatentoterin, indisciplinado, ingrato, desprezível. Pessoa desatenta que não
considera ou respeita os outros. Ele não tem nenhum respeito pelos outros.

descorazonador
É algo que produz muito desespero, desânimo, que afeta muito os sentimentos, que baixa moral ou esperança, que

produz a dobrar. Que faz-nos muita dor, que afeta o coração, a alma. Desobligante, desmoralizando, sombrio,

descornada
Dizer que você removeu os chifres, desastada, colisões, Roma, monguta. Ação para remover os chifres de um res.

descortezado
Você quer dizer sem casca, sem casca. Ação remover ou remover a casca de uma árvore em um tronco de madeira.

descrecían
Isso significa que eles estavam diminuindo, diminuindo, empobrecendo, enfraquecendo, diminuindo, minando ou
retardando. Inflexão para diminuir, o que significa diminuir, enfraquecer, esgotar, diminuir, diminuir, abrandar.

descrestar
Na Colômbia significa surpreender, impressionar. Geralmente se refere a um ato de habilidade insuspeitária em uma
pessoa. Maravilhoso.

descuacharrangado
É o mesmo que descachalandrado. Significa mau vestido, irregular, irregular, guinaposo, desarrapado, desalinhado,
outro, piltrafa, descuajeringado.

descuajar
É menos denso, diluído, na silvicultura é desbaste, remover parte da floresta.

descuartizado
Significa pérola. Foi uma tortura da idade média que foi amarrada para o sentenciado a quatro cavalos, cada um deles
puxou uma ponta em diferentes direções, dando como resultado final, que o corpo foi dividido em quatro partes.
Atualmente usado para designar um tipo selvagem do homicídio em que o corpo da vítima é abandonada pérola e
partes muitas vezes separadas para impedir ou atrasar a identificação.

descubrir el pastel
Na Colômbia é para expor um complô ou uma mentira. Descubra um ardil para machucar alguém. Decifrar um
complô. Evidência do engano.

descuidarse
Significa negligência, ficar distraído, adormecer. Não se preocupe com a apresentação ou o bom vestido. Desveste-te,
abandona-te. perder o cuidado ou a vigilância sobre algo ou alguém.

desde el corazon
Está incorretamente escrito do coração, e ele deve ser escrito como "De coração" sendo seu significado:<br>O termo
correto é " do coração ". Meios, com todo o amor, das profundezas do seu ser, com toda a alma.

desdecirse
Na Colômbia, costas é demonstrar o contrário do que era esperado. Negar, negar, se encontram, prejudicando,
contraste. BackTrack é retratar-se recusar, retrair, alterar, recuo, patrasearse.

desdeñosa
Significa senhora ou pessoa que desprega os outros. Isso faz um desdém ou que menospreza os outros. Indiferente,
arrogante. Alteza, orgulho, ofensivo, depreciativo.

desdeñoso
Você quer dizer apático, agindo com desdém. Altruísta, impassível.

desdémona
Desdemona é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Desdemona ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado: o termo correto é Desdemona ( é nome próprio ). Fêmea insinuante e ousada, a tragédia de Otelo, cônjuge
da personagem protagonista.

desdén
Significa desprezo, descuido, indiferença, desprezo, desprezo. Atitude completa de indiferença ou desapego de algo
ou alguém.

desdichar
Fazer perder Bliss, desgraciar. Causar infelicidade, desventurar. Levar a fatalidade, adversidade.

desdichas
Plural de undesy. Significa desventuras, infortúnios, infelicidade, fatalidades, adversidades, misérias.

desdoro
Produto de difamação. Significa esfregaço, descrédito, desonra, afronta, mancilla.

desembarazarse
Significa tirar um problema do seu top, consertar um problema. Elimine um impedimento, limpe ou deixe o caminho
livre, deixe rápido. Limpar, desocupar, postagem, invadir, soltar, remover, remover, desbloquear.

desenamorarse
Significa perder ou acabar com a paixão. Retire afeição por algo ou alguém. Desentize-se. perder o amor ou o amor
por alguém.

desencion
O termo correto é dissension , com s . Significa discórdia, discordância, discórdia, confronto, justo. separação.

desencriptar
Pode significar decifrar um enigma ou decodificar uma mensagem descobrindo ou usando uma chave. Remova o
código de segurança ou a chave de uma mensagem.

desendientes
Você descendentes é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Descendentes", sendo o seu
significado:<br>Refere-se para os sucessores, a descendência de um progenito. Gerações que acontecem o mesmo
pai ou Patriarca.

desenergiar
desenergiar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "De energização." sendo seu significado: o termo correto
é desenergizado. Consiste no procedimento de corte ou suspender o poder em um setor ou uma rede para realizar o
trabalho ou para evitar afetar redes cai.

desenergizar
Na Colômbia, é remover a energia de forma programada nas redes de condução, a fim de realizar atividades de
manutenção. Quedas de energia programadas para manutenção.

desenfrascar
Na Colômbia significa libertar, eliminar todos os obstáculos, desvendar, desvendar, liberar, liberar, resolver, resolver.
Tente sair de uma situação muito difícil e não mostrando nenhuma solução possível.

desenfreno
Comportamento excessivo e louco. Na Colômbia significa abuso excessivo, deboche, loucura, mania, loucura,
immoderation.

desenfundar
Algo sai seu coldre, caso ou coldre. Remova uma arma do coldre. Retire a arma de fogo.

desenga????ar
O termo correto é desiludido. Significa produzir ou gerar decepções. É sinônimo de decepcionado, desiludido,
desencantado, desesperanzar, neutralizar, desapontar.

desenglobar
Significa reduzir, cortar, dividir, remover uma terra de outro, split, split.

desengrasado
Pode significar que lhe falta graxa ou lubrificante ou, ainda, que o aposentei gordura. É uma inflexão de desengraxada,
que significa gordura é removida.

desenguayabe
São todos os processos ou tratamentos usados para remover goiaba ou cru. Tempo de descanso para eliminar os
efeitos do álcool.

desenlace
Quer dizer a solução para o problema ou a forma como termina ou resolve uma ação. É também a solução ou final de
uma obra, se literária, teatral ou filme, onde a trama é resolvida ou desatar o nó.

desenrastrojar
Significa remover o restolho ou a erva daninha. Remova a vegetação indesejável das áreas crescentes.

desentrabar
Significa desembaraçamento, racionalização, clareira, abertura, facilitação, desimpedimentos.

desenvueltos
Na Colômbia, que exerceu sua maneira muito rápida e eficaz de atividades. Que tudo é feito rapidamente e
eficientemente.

deseo vehemente
É a definição de desejo ou desejo. Desejo muito intenso. Reivindicação, ganância, ambição, desejo, aspiração.

desequilibrarse
É a ação de perder o equilíbrio. Significa inestabilizarse, cintilação, hesitação, desigualar, chateado, enjoo, perturbado,
sofrendo uma neurose, apito, louco é, perder a sua sanidade.

desergenizada
Eu acho que a questão é para de-energizado. Significa que falta ou não transporta energia. Sem energia. Refere-se
a linhas de energia que são isoladas ou desconectadas para que eles não podem transportar energia durante a
manutenção da grade.

desertor
Uma pessoa que deixa o trabalho ou serviço que foi imposta, gerando uma violação de uma ordem. Violada, desertor,
fugitivo, traidor, fugiu, desertor, injusto.

desescalada
Significa descida, descida. Pode se referir à atividade contrária à escalada de rochas ou também à queda de preços
após uma subida de alta.

desescamar
Na Colômbia é para remover as escamas de um peixe. Remova flocos.

desestigmatisenla
desestigmatisenla é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Desestigmatisenla ( com til )." sendo seu
significado:<br>O termo correto é desestigmatisenla. É uma inflexão de Oh. Para dizer que deixo de apontar-lhe que
não ofendê-lo, que não desonrá-lo, deixá-lo quieto.

desestigmatizar
É uma palavra que se usado na Colômbia e meios para remover o estigma, marca ou sinal de alguma coisa para
alguém, que você eliminar uma qualificação negativa, de aceitar que o que é impingido-lo alguém não era verdade.
Levante uma sanção. Retorne a boa reputação de alguém.

desestimulante
Significa que faz você perder o interesse ou o humor. Isso desencoraja.

desestimular
É a ação que pretende desencorajar regular, conter ou reprimir um costume ou prática. Desencorajar, dissuadir,
sufocar.

desestresa
É uma inflexão de stress. Significa retornar calma, tranqüilidade ou calma.

desestresarnos
Refere-se para tirar o stress, ou exaustão ou geral fadiga física produzida por algo que nos causa nervosismo.

desetenderse
Significa negligenciar, despreocupar, ignorar. Não preste atenção ou cuidado.

desfangador
Isso significa que remove, exclui ou separa a lama. É um dispositivo que é usado para excluir ou remover lama ou
barro de um mineral. Filtro, filtro.

desfasaje
Esta palavra não está no dicionário do RAE. No entanto, se o dicionário de Panhispanic de dúvidas ( recolhe-lo ver o
índice completo de 41 a DPD;. Significa abertura, curvatura ou incompatibilidade.

desfiladero
Inclinação vertical do terreno. Na Colômbia significa penhasco, Cliff, Cliff, precipício, precipício, abismo, Gorge,
angostura.

desfocalizar
Significa remover o foco, afastar-se do foco ou remover o foco. Eliminar o núcleo, a fonte, a causa, a origem.
Desconcentrar, desviar, desorientar. Na Odontologia é eliminar todas as possíveis fontes de infecção de uma parte
dentária. Erradicar. Tipo de tratamento dentário.

desforado
Na Colômbia significa excessivo, exagerado, ultrapassado, furioso, frenético, javali, desenfreado, exasperado, irritado.

desganada
Você vai dizer. Ele não tem vontade de comer. Sem apetite.

desgano
Significa apatia, falta de interesse. Apatia, indolência, cansaço, indiferença, incômodo, repulsa.

desgañangue
Na Colômbia significa rasgado, retornou aos bocados, acabado, danificados, festa, derrotado.

desgañifaban
Eles desgañifaban é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como eles "rouca" para ser o seu significado: deveria
talvez dizer rouca. Se assim for, isso significa gritar com todas as forças. Tornar-se rouca. Bater as botas com muita
força, força da garganta ou da garganta.

desgañitarse
Afete as cordas vocais ou laringe de tanto grito. Significa gritar com muita força ou estridente. Para sair do seu
caminho, para guinar, para guinar, para desleixar, para vocifererate.

desgarei
Esta palavra não existe em espanhol. Desgarei é um erro de dedilhado para escrever lágrima (devido à falta de prática
em digitação ou a digitação e a proximidade do r o e e o i ou). Uma lágrima é uma lesão muscular causada pela falta
de aquecimento adequado. É também chamado de flip. Pode ser um músculo ou uma ruptura do tendão.

desgarrar
Tire um pedaço de tecido de um puxão. Significa rasgar, lacrar, arrancar, cortar, quebrar. Também pode ser inclinarse, desmembrar ou inclinar-se. Na Colômbia também significa carraspear, expectorar, tirar catarro da garganta. Lesão
sofrida por atletas (ruptura muscular).

desgraciado
Você quer dizer trágica, azarado, fatídico, fatal, infeliz, infeliz, infeliz, carente, vil.

desgreño
Significa desordem, caos, decomposta, emaranhada.

desguace
É uma inflexão de demolição. Significa para atrapalhar, desmantelar, vender ou trocar por partes. Cada um do
resultante desmontar algo.

desgualetado
Na Colômbia significa desalinhado, despenteado, mal vestido ou despreocupado de sua aparência pessoal. Confuso
com as fantasias.

desguazar
Na Colômbia, significa interromper, o desmantelamento de uma unidade ou veículo pedaço por pedaço. Geralmente é
uma prática ilegal.

desgüañangue
desguanangue é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Desguañangue" no sentido de:<br>Causar danos a
alguém ou algo. Prejudicar, interromper, danificar, peças de volta, açougueiro, açougueiro, acabar, destruir, demolir,
para terminar um trabalho. Volta quebrado.

deshacerse
Na Colômbia significa RID separado, quebrar, soltar uma gravata, alcançar removido um compromisso ou algo que
machuca. Remover, descartar, remover, afastar, remover, excluir, aniquilar, matar.

desherbar
É o mesmo que ressarividado ou ressana. É remover toda a grama ou ervas daninhas em um solo cultivado. Pode ser
feito com azadon ou manualmente.

deshilacha
É uma inflexão de Ravel. É um pano ou tecido de fios ou fios soltos. Retorne um pano. Extrato, ahilar, deshilvanar.

deshilachas
É uma inflexão de briga ou Ravel. Significa extrair ou destejer tecido, especialmente nas bordas. Formulário de fiapo.

deshollinó
É uma curva arrebatadora. Significa remover ou eliminar a fuligem. Limpe a chaminé ou o buitron de resíduos, como
fuligem e cinzas. Limpeza de tectos, paredes, lareiras ou buitrones com um limpa-chaminés.

deshuesadero
É o mesmo que desguesadero ou desguazadero. Site onde é interromper ou desarmar artefatos de todos os tipos para
uso como peças de reposição. Na Colômbia é um site clandestino, onde os veículos roubados estão perturbando para
vendê-los por partes. Local remoto onde o submundo de cometer assassinatos. Oficina clandestina. O site onde você
removido ou removido os ossos para a carne de um animal, parte de um frigorífico.

desidia
Significa desacordação, preguiça, apatia. Falta de desejo de fazer alguma coisa.

desierto
Quer dizer desprovido de algo, geralmente usado para designar um solo desnudo. árido, inférteis, erial, pedregal,
terreno baldio. A geografia é uma vegetação muito extensa, seca, arenosa e esparsa. Desolado, deserto, vazio, triste
e solitário. Prêmio ou eleição em que não determina um vencedor.

designio
Algo que acontece a vontade ou sem ela. Significa projeto, intenção, determinação, plano, propósito, mira, objeto,
objetivo, tarefa.

desinfectada
É uma inflexão de desinfectar. Meios esterilizados limpar, higienizar, fumigar, purificar.

desinflarse
Na Colômbia, isso significa perder o interesse ou ser decepcionado com alguma coisa. Decepcionado, desiludido,
desiludidos e frustrados. Perder o ar ou gás contido dentro de um balão.

desinhibitoria
Significa que evita o blush, que se acalma, o que elimina o medo, a vergonha ou a modéstia. Relaxa, produz calma.

desintegrador
Significa dispositivo ou arma que se desintegra ou pó. Dispositivo que está a desabar e fragmentados ou que deixa
uma material reduzido a partículas. Triturador.

desiré henri
Desiree Henry é o nome de um atleta britânico originário da Guiana, é campeão do mundo e medalhista olímpico em

competições de velocidade e faz parte do revezamento de 4 x 400.

desistido
É uma inflexão de desistir, que significa renunciar, claudir, abdicar, abandonar, partir, ficar desinteressado, cessar,
terminar. Pare de tentar, pare de fazer, não continue, não siga, interrompa um processo que estava em andamento.

desímbolas
É uma maneira comum e errônea de dizer dysymbolas. Significa diferente, diferente, diferente.

desímeles
desimeles é escrito incorretamente e deve ser escrito como "dizimá-los, dizer-lhes" sendo seu significado:<br>Caminho
errado a conjugar o verbo dizer no imperativo e plural. Coisa certa a fazer é dizer-lhes. Por outro lado, a palavra
dizimá-los, se fosse aceite deve ser com c.

desjaretar
Na Colômbia significa abrir, separar duro, crack. Separe duas partes que se juntarem. Lágrima.

desktop
É uma palavra em inglês que significa desktop. Ele também é usado para se referir ao tipo de computador que é
colocado em uma mesa ou mesa (que se traduz em cima da área de trabalho).

desleal hipocrita
São dois sinônimos de perfídio, traidor ou falton.

deslenguada
Falta linguagem. Também se refere à pessoa falando excessivamente, língua. Ela é impulsiva e ousada de falar.
Fofoqueiro, falante, caluniador, enganador.

deslindamos
É uma inflexão de que precise. Que estabelece os limites de algo. Significa demarcar, delimitar, limitar, definir,
amojonar, apontar, esclarecer, apontar, definir, estabelecer.

desliz
Violação da moralidade ou as regras. Erro não intencional, negligência. Na Colômbia significa tropeçar, tropeçar, erro,
falha, erro, imprudência, distração, fraqueza, fraqueza.

deslizaderos o toboganes
Eles são os mesmos como slides. Eles são algumas construções de liso e superfícies inclinadas com bordas ou
proteções, onde você pode jogar ou deslize a maneira de divertir as pessoas. Na Colômbia é um aparelho de diversão
nas piscinas. Slide é uma palavra de origem algonquina, trenó de significado.

deslomarse
Na Colômbia significa dobrar o corpo por um peso excessivo. Trabalhe muito duro, faça muito esforço.

desmadejado
Na Colômbia significa que desapareceu, desmaiou, escorrido, desguangado. sem forças.

desmadre
Significa que o canal normal. Selvageria, confusão, caos, excesso, anarquia, relaxamento, farra.

desmallar
Significa remover ou excluir uma malha. Excluir ou remover um portão ou cerca muito delimitador ou um bairro.
Desenrejar. passar para fora ou desmaiar com e significa perder a consciência, enjoo, desvanecer-se.

desmaner
desmaner é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Excessos", sendo o seu significado:<br>Muito
provavelmente, eles procuraram perguntar sobre o significado de excessos. Demais, demais em palavras ou obras.
Ultrajes, abuso. Oprimido de atos de vandalismo. As agressões também são alguns mamíferos insetívoros que em
Espanha dizer água moles ou ratos trompeteras ( Galemys pyrenaicus ). Eles são da família Talpidae.

desmatonar
Na Colômbia significa eliminar mortes, capina, capina, desenrastrojar, eliminando o restolho. Diluindo as ervas
daninhas ou a vegetação nociva de uma cultura ou área a ser cultivada.

desmayos
Os apagões são perda de consciência por vários motivos. Desespero, desânimo, desmaio, desmaio, tontura, síncope,
colapso, desmaio, vertigem.

desmánes
O termo correto é 40 excessos; não tem til ). Você quer dizer abuso, violação, ultrajes e excessos. Na Espanha, dizem
espécies os excessos de toupeiras e musaranhos. O Desman dos Pirinéus ou dos Pirinéus, também chamado
Almizclera é o nome científico Galemys pyrenaicus e pertence à família Talpidae.

desmemoriados
Plural de desmemoriado. Isso significa que ele esquece as coisas facilmente, carente de boa memória. Esquecida.

desmenuzable
Significa inconsistente, desprezível, frágil. Que pode dividir, fracionar ou quebrar, que pode ser corroído. Erodível,
frágil, delicado.

desmenuzadas
É uma inflexão desmoronar. Significa cortar, rasgar ou rachar com as mãos. Vire ou quebre algo em pedaços muito
pequenos.

desmenuzar
Significa que trás peças, reduzir a pó ou pequenas peças algo sólido. Volte sempre algo sólido. Crumble,
desintegrando-se, dispersar-se, desfazer, mistura, costeleta, deleznar, erodar, corroer.

desmixtificar
desmixtificar é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Desmistificar", sendo o seu significado: o termo
correto é desmistificar. É para matar um mito, eliminar uma crença. Com a fé cega em alguma coisa, provar a fraude,
pôr fim à lenda.

desmontaje
É a ação de dethiring ou desmontar uma parte de equipamento que consiste em diversas peças ou partes grandes.
Remova peças ou peças de um computador. Desmontar em estágios.

desmorrar
Desmorrar, significa apara o morro, descopar. Que se refere a poda de ramos ou muito frondosas árvores. É o efeito
de anexar. Significa para podar ou cortar os topos das árvores. Filiais que são cortadas de uma árvore na poda ou
descopes. Também conhecido como desmorrar, a atividade que se realiza nas praias para remover as dunas de areia.
Achatar, correspondência.

desmotivada
Significa que falta motivação ou encorajamento.

desmotivante
Isso significa que ele remove ou elimina a motivação ou interesse em algo. Faz você perder a paciência ou seus
espíritos. Ele é usado para desencorajar, dissuadir. Também pode significar que causa decepção.

desnatadores
É um termo usado na indústria petrolífera. É um tipo de construção que consiste em uma caixa com divisórias e sifão
para separar gorduras da água. É amplamente utilizado para eliminar hidrocarbonetos nos fluxos de água, antes do
tratamento de águas residuais. O hidrocarboneto é recuperado e passado para filtros e depois de volta à produção.

desnortar
Significa desorientador curso de mudança, mudança de curso, mudança de alvo para alguém. Desenrrutar, variar sua
norte ou objectivo.

desnudo
Uma pessoa que foi despojado de suas roupas. Colômbia quer é um sinônimo para vitilingo. Eu empeloto, encuerado,
sem roupa, sem roupa. Suave.

desnutridos
Plural de desnutrido. Significa famished, rabisco, esquelético, esquelético, espinhal, anêmico. Falta a nutrição exigida
para ter a boa saúde. Mal alimentado. Doente por falta de boa comida.

desoír
Na Colômbia significa ignorar, desprezar, não ouvir, não prestar atenção a algo que é solicitada, é dito ou é
recomendado. Negligenciar, desobedecer, abalo, rejeitar, esquecer, ignorar.

desoladamente
Solitário, angustiante, doloroso, com muita aflição. Com muito arrependimento.

desopilante
Significa que pode fluir novamente, desobstruído, descoberto. Efeito de ação e desopilar, o que significa descobrir,
eliminar obstrução que impede o fluxo normal de um líquido através de um tubo ou duto. Descubra, descubra. Fale
muito, fale fluente.

despacho
Na Colômbia, pode ser um escritório ou a unidade que atende ao público. Também pode ser uma remessa ou envio.
Inflexão para compensação, o que significa enviar, remeter.

despachurra
É uma deflexão para a expedição. Na Colômbia significa despan, splatter, squeeze, Gut ou Crush. Esprema algo até
que seja deformado ou estourar. Também pode significar apanar, chafar, cuspir, esmagar.

despacito por las piedras
A frase exata é " lentamente e por 34 pedras pequenas; É uma frase amplamente utilizada na Colômbia, que diz que
você tem que ir devagar e com cuidado ir mais longe e alcançar o sucesso. É parecido com o ditado italiano " Va piano,
va lontano ". Usado na Colômbia pelo símile de uma realidade diária: quando chove muito, o piso é muito liso e
perigoso, então a recomendação é feita para andar lentamente e as partes mais secas. Há outra frase amplamente
utilizado e similar, " Vá devagar e pelo sombrita " para quando há muito sol.

despaldado
despaldado está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Suportado", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é suportado. Significa coberto, suporte ajudou, patrocinado, incentivou, sustentado, suportado, assistida.

desparchado
Significa pessoa que não tem planos ou atividades previstas para um período de pausa ou o resto do fim de semana.
desprogramado, vago, sem plano, ocioso, graça, chato.

desparecerse
Significa esconder, esconder, se perder, para não ser visto.

desparramadas
Significa regada, espalhadas, regada.

desparramar
Na Colômbia significa rega, desperdigaring, espalhando, espalhamento, derramando, espalhando. Também pode
significar desperdiçar, desperdício, desperdiçando.

despatriado
Uma pessoa que trabalha fora do seu país de origem. Pessoa que anseia por se país de origem. Estrangeiro,
estrangeiro.

despatriados
Pessoas que trabalham ou vivem no exterior. Exilados, expatriados.

despatriarcalizar
Significa eliminar patriarcas ou gamonals (pessoas que dominam em uma comunidade por causa de seu poder
econômico).

despavoridas
Plural de não pavimentados. Significa assustado, aterrorizado, assustado, aterrorizado, empavável. Significa que
correm assustados, cheios de medo.

despectivamente
Significa tratado com desprezo, com desdém, com orgulho. Com pretender ignorá-lo ou não lhe dá o valor que
merecem, ou realmente tem. Pequeno. Demeritando seu valor.

despectivo de puerta
Na Colômbia podemos usar porto, porto, portachuela, porteja .

despegue
Isso significa perder a adesão, soar. É um ponto de viragem para tirar. Significa subir, começarem a voar, solte, solte.

despejarse
Significa ser claro, livre, limpo. Enxaguar, esvaziar, abrir, libertar, vacate, limpar.

despelucado
Na Colômbia significa com o cabelo bagunçado. Com cabelo sem alisar ou pentear. Despenteado.

despelujado
É o mesmo que descasque, desgrenhado, o que na Colômbia significa com cabelobagunça do que bagunçado ou sem
liso.

despenson
despenson é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Despenson" no sentido de:<br>O termo correto é
despenson. É um aumentativo de despensa. Uma despensa grande. Uma loja de departamento de suprimentos.

despeñadero
Na Colômbia significa penhasco, Cliff, desfiladeiro, garganta, rodadero, precipício.

despepitar
Na Colômbia significa descascar, remover um legume de seus grânulos de vagem. Excluir ou separar sementes de
qualquer fruto comestível (laranja. Melancia, melão, etc.).

desperdiciar
Na Colômbia, significa gastar sem medida, gastando descuidadamente. Passar desperdiçando perdida, desperdiçada,
desperdiçou, pródiga, puxar, jogar.

desperdicio organico
A palavra orgânica carece de til. Resíduos orgânicos. Eles são geralmente resíduos alimentares ou materiais de
origem vegetal e biodegradável.

desperdigadas
Significa regada, disseminada, espalhados, separados, espalhadas.

desperdigados
Significa dispersos, regados, desagregados, distribuídos, distribuídos. Objetos regados em desordem.

desperdigar
Significa água espalhar, espalhar, dispersar, dispersar, desengatar, distribuir.

despertarse
Você quer dizer deixar dormir. Cuidado, cuidado. trecho é, lembre-se, wake é evocar, motivar, estimular.

despiadadamente
Maneira muito cruel, de forma sangrenta. Cruelmente, sanguinariamente. De forma cruel.

despiadado
Significa extremamente cruel e sanguinário. implacável, cruel, impiedoso, cruel, bárbaro, sañudo, criminoso.

despigmentar
Significa remover ou atenuar os pigmentos. Diminua a intensidade de uma cor.

despilfarrador
Você gasta dinheiro sem controle. Gosta de resíduos. Na Colômbia, significa loucura, de julgamento pobre, irracional.
Também usado como um sinônimo para tarambana, desperdiçador, botarate ou botaratas.

despilfarro
Significa gastos excessivos e desnecessários. Resíduos.

despiojar
Significa eliminar ou erradicar piolhos. Remova ou remova piolhos.

despiplume
Caos generalizado. Esta palavra tem muitos sinônimos em língua espanhola: Despelote, casa, Whirligig, gazapera,
zaperoco, terrível, massa, pão, fart, pompa, fanfarra, gritaria, algarada, Brawl, camorra.

despiplume
Refere-se a algo fora de controle, algo em que ele armou uma bagunça ou confusão. Na Colômbia nós também
defini-lo como despiporre ou bagunça.

despiporre
Na Colômbia significa caos, anarquia, bagunça, confusão, desorganização, barulho, desordem, confusão.

despitonar
Em tauromaquia é para aparar as pontas dos chifres nos touros ou também perdê-los dentro do trabalho. Excel. .
Também pode significar que durante o trabalho perder o touro um chifre. Você também pode usar deptororar ou
decorto.

desplace
É um movimento de giro. Significa que vão empurrar, correr, deslizar, expulsar, relegar, nas curvas.

desplome
Queda precipitada por algo. Perde a verticalidade. Entrar em colapso. desborone, cair, se auto-destruir, colapso (uma
construção ou edifício). Em termos de mercado de ações ou perda definitiva de banco, estragar.

desplumar
Remova penas de pássaros. Na Colômbia, é sinônimo com casca, roubar, deixar sem nada, espirituoso, Rob, swindle.

despojado
É uma inflexão de stripping. Pessoa, que removido algo que pertence a ele ou algo a que tem direito. Vítima de
pilhagem. Tira, quer dizer remover arrebatar, privar, usurpar, de loot.

despojo
É uma inflexão de stripping. Significa remove, rouba, usurpar, bota, de loot. Como um substantivo é sinônimo de
roubo, pilhagem, saque, abuso e loot, barragem, cadáver, resíduo, resto, carniça.

despojos
Significa desperdício, restos, cadáver.

despotas
déspotas incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Despotic.", sendo o seu significado:<br>A maneira correta
é déspotas. É o plural de déspota. Significa tirano autocrata, ditador, Cacique, sátrapa, despótico, abusivo, opressivo,
imposto, intolerante.

despotenciar
Significa remover ou diminuir a energia.

desprenderse
Significa libertação, libertação, separados, desamarre.

despropósito
Quer dizer loucura, algo que não é saudável. Díspares, incoerência, tolice, absurdo, absurdo, burro, tolice, estupidez,
idiotice.

desprovisto
Isso significa que falta-lhe, que preciso que você, que não tem. Desprovido, carente, incompleto, despojado, privado,
nu.

despuntar
Romo volta significa algo pontudo ou afiado. Retire a ponta de algo longo e pontudo. Espalmadas, cortar, passar,
cortar, cortar. Também significa nascimento, indo para fora, aparecem, brotam, Excel, Excel.

desputador
É outra maneira de chamar um apontador de lápis ou tajalapiz.

desquehacerado
Pessoa que é vago ou na preguiça total, sem nada para fazer. Desprogramado, desparchado, entediado, ocioso, sem
comércio.

desquiciado
Na Colômbia significa louco, louco, louco, desafiado. Ele perdeu a cabeça. Você perdeu a cabeça. Sem acordo.

desquiciante
Significa loucura surtando, que surta, que produz loucura. Isso nos faz perder nossa firmeza, segurança e sanidade.
Faz você perder a serenidade, a calma, que perturba, aquela turfa.

desquite
Significa vingança, reparação, reparação, em retaliação, compensação, compensação, recompensa, vingança. Foi
também o nome de uma guerrilha ou bandido colombiano nos anos 60´s, nomeado José William anjo Aranguren.
Líder rebelde no norte de Tolima, durante a violência política.

desrrolar
O termo correto é desrolar ou simplesmente rolando. Significa cortar um tronco de uma árvore em curtos, cortados
pedaços. Corte um tronco em registros ou carrinhos.

destacamento
Quer dizer piquete, esquadrão, grupo de soldados ou policiais, tropa.

destartalado
Tem tudo solto ou solto e ameaça ficar confuso. Significa danificado, danificado, descarrilhado, raquitismo,
decomposto, velho, culpado, quebrado, danificado, descalço.

destartalar
Solte ou afrouxe os componentes de um veículo por meio de estradas danificadas. Significa interromper. Você tem
tudo solto e ameaça destrui-lo. Significa danificar, prejudicar, romper, quebrar, culpou, pausa, dano.

destazado
Faz relação com algo que estava esfolada, esquartejado. Animal que foi abatido e sua carne tornou-se peças.

destello
Momentâneo brilho intenso brilho, pouco tempo, relâmpagos, brilho, cintilação e faísca, viga, reflexa.

destellos
Flash plural . Significa brilho, brilho, brilho, brilho, brilho. Relâmpago, reflexão ou explosão de luz. Brilho momentâneo.
Também pode ser tomado como sinônimo de dica, vislumbre, vislumbre, indicador, sinal. Significa que às vezes dá
sinais que podem ser interpretados, que são indicações que nos permitem entender algo.

destellos
Flash plural . Significa brilho, brilho, brilho, brilho, brilho. Relâmpago, reflexão ou explosão de luz. Brilho momentâneo.
Também pode ser tomado como sinônimo de dica, vislumbre, vislumbre, indicador, sinal. Significa que às vezes dá
sinais que podem ser interpretados, que são indicações que nos permitem entender algo.

desteñido
É uma inflexão de sangrar. Você quer dizer perder a intensidade de uma cor, em seguida, enxágue. Descolorir, fade,
descolorir, mudar a chave. Na Colômbia é um tipo de bluyin ou calça vaqueiro pre-lavado, cores claras.

desterritorializar
Remova as fronteiras ou limites, sem jurisdição. Independentemente do território.

destestable
Ele não merece ser amado. Isso deve ser desprezado ou esbofeteado. Ele merece ser odiado. Nojento, repulsivo.

destierro
Pena que é para expulsar um cidadão de seu país. Expulsão. Proibir um cidadão para permanecer no território do seu
país.

destino
Significa lugar ou lugar onde ele vai. Lugar ou lugar para visitar. Eventos acorrentados que ocorrem durante a vida.
Também pode significar uso ou função que é dada a uma coisa. Também é considerado, como sinônimo de sorte,
estrela, fortuna.

destorrentado
É uma inflexão de detorrentar (ou storrentar). É um termo usado na Costa Rica e significa diminuir, rejeitar, assustar.
Fora, afastado, rejeitado, expulso, expulso.

destorrentar
É mais usado para cegor. Significa assustar, diminuir o zoom, rejeitar, lançar, expulsar. É um termo usado pelos ticos
(Costa Rica). amedrontar.

destrabarse
Na Colômbia, significa descontrair, encontrar uma saída ou solução para uma situação muito complicada ou difícil.

destruir

Significa dano, prejudicar, mentir, demolir, demolir, pôr fim à construção, remover ou destruir um trabalho.

desvalabase
desvalabase é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Desvelabase" no sentido de:<br>Acho que a pergunta é
desvelabase. É uma inflexão revelá-lo. Isso significa perder o sono, sono, crescendo rebelde, se preocupar, fique
acordado.

desvalabase
desvalabase é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Desvelabase" no sentido de:<br>Acho que a pergunta é
desvelabase. É uma inflexão revelá-lo. Isso significa perder o sono, sono, crescendo rebelde, se preocupar, fique
acordado.

desvariar
Significa ter visões ou alucinações causadas por alguma substância alucinógena ou pelos efeitos da febre ou doença.
Querido, alucinado, fique perturbado, fantasioso, ilusão ou ilusão. Na Colômbia também dizemos discórdia.

desvascularizacion
devascularization é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Devascularization ( com til )." sendo seu
significado:<br>Em termos médicos é a destruição ou o bloqueio dos vasos sanguíneos e a consequente perda de
suprimento sanguíneo para um órgão ou tecido. Cauterização.

desvelábase
É uma inflexão revelá-lo. Isso significa que é revelado, que ele não conseguia dormir. Sem conseguir dormir. Fica
acordado e atento. Sofre de insônia.

desvelo
É uma revelação de inflexão ou divulgá-la. Significa dificuldade para dormir, dificuldade para dormir. Vela, vigília,
nervosismo, insônia, nervosismo. É também um zelo, interesse, cuidado, atenção e cuidados.

desvencijada
Significa solto e estragado. Ele tem tudo solto e está ameaçando sair do caminho. Significa danificado, danificado,
desabasteceu, ramshackle, quebrado, velho, plano, quebrado, danificado, descalço.

desvencijado
Você tem toda a sujidade e ameaça destrui-lo. Significa danificado, prejudicada, interrompido, dilapidado, quebrado,
velho, culpou, quebrado, danificado, descalandrajado.

desverijado
Significa mau-vestido ou mau-tapa. Mal protegida em partes nobres, quando se refere a um boxeador, lutador ou
praticante de artes marciais que deve proteger seus testículos de um mau golpe. feridos ou feridos nos warboards ou
partes nobres.

desvertebrar
Significa destruir, reprimir, derrubar algum tipo de organização criminosa. Remova a espinha dorsal de uma
organização. Isole ou separe elementos-chave em uma organização. Divida a coluna, separe ou isole as vértebras.

desvestirse
É a ação de remover a roupa, despir-se. Fica vitilingo.

desvinculado
Isso significa que ele perdeu qualquer ligação ou relação. Que já não pertence, que ele já não pertencia.

desvirtuado
Isso significa que ele perdeu a qualidade, virtudes e características. Isso mostrou que não era verdadeiro ou real. É
um sinônimo de distorcer, alterar, adulterar, desfazer, enfraquecer, distorcer, contradizer, negar.

desyerbar
É a operação agrícola que consiste em remover ervas daninhas ou ervas na terra. Geralmente pode ser feito com uma
soneca, mas também manualmente.

detal
Significa que vende solto ou por unidades. É vendido no varejo. Apóstore de detalhes. É vendido detalhado ou por
unidades. Eles vendem por algumas unidades.

deténgala
É uma inflexão para parar. Significa agarrar, segurar, pegar, pegar.

detonación
Significa barulho, explosão, boom, tiroteio, DIN, tiro, pop, baixar.

detractor
Uma pessoa que se opõe às ordens ou doutrinas ensinadas por alguém. Pessoa do contador. Adversário, oponente,
caso contrário, crítica, acusando, difamatório.

detractora
Isso desqualifica ou censura uma opinião. Pessoa ou mulher que se opõe às ordens ou doutrinas dadas por alguém.
Pessoa oposta. Adversário, adversário, adversário, contrário, crítica, acusador, difamador.

detrimento
Afetação, prejuízo, dano. Significa danos efeito adverso, preconceito, culpa, preconceito, mal, quebrantamento.

detritívoros:
É o nome dado aos animais que se alimentam de detritos. Animais que comem matéria orgânica degradada ou
decomposta, que geralmente faz parte do lodo ou fundo de rios, lagos e mares.

detrito
Significa escória, resíduos, descanso, lixo, faladinas. Matéria decomposição.

detritos

Resíduos. Matéria orgânica decomposta. Sobras, miudezas, resíduos, desperdícios, resíduos.

deudo
Significa luto, que você sofre dor ou tristeza. Parente de um falecido ou morto. Parente, membro da família ou parente
de uma pessoa que morreu. Sofrimento.

deuteróstomo
Em biologia significa segunda boca. É um filo de animais que durante o seu desenvolvimento embrionário primeiro
formam o ânus e a boca tem um desenvolvimento secundário.

devaluada
Significa que você perdeu muito valor. Vale muito menos do que antes. Desvalorizado.

devaluado
Isso significa que ele perdeu seu valor. Depreciado. Por extensão. Perdeu seu prestígio ou reconhecimento.

devaneo
Na Colômbia é sinônimo de namoro, amor, aventura, namoradeira, distração, flertando. Perda de tempo,
relacionamento duvidoso e temporário.

development
É uma palavra inglesa que significa desenvolvimento (crescimento, progresso, expansão).

devoto
Significa crente, fiel, piedoso, religioso, piedoso, admirador, apoiante, fervoroso.

dexametasona
É o nome de uma droga que é usada como um anti-inflamatório e até mesmo anticâncer.

dexar
Na língua asturiana significa sair . Ignorar.

dexteridad
Significa habilidade, habilidade, habilidade, domínio, aptidão, habilidades, experiência. Capacidade de executar
alguma atividade ou comércio.

dextrinas
É uma substância química (olisacarido) de baixo peso molecular, resultantes da hidrólise do amido. Substância sólida,
borracha e solúvel, Obtida de amido pela ação de ácidos, calor e um fermento.

dextrosa
É um dos açúcares naturais da fruta. Glicose a partir de frutas. Dextrorrotatoria de glicose. Na medicina é uma
solução para a injeção, que é utilizada como ajuda alimentar, que fornece o açúcar para o sangue e ajuda a diminuir os

níveis de potássio. Soro.

deyección
Ação ou efeito do desânimo. Significa jogar ou espalhar substâncias sob pressão ou com força. Pode se referir à ação
defecação. Também pode ser a ação de um vulcão para jogar lava e rochas. O mesmo é a disseminação de sólidos
(rochas e troncos especialmente) após uma avalanche (cone de injeção, ventilador aluvial). Também é possível
contemplar a ação de ejetar um piloto do cockpit de uma aeronave que vai cair, embora neste caso mais ejeção seja
usada.

deyectar
Significa jogar ou espalhar substâncias sob pressão ou com força. Pode se referir à ação defecação. Também pode
ser a ação de um vulcão para jogar lava e rochas. O mesmo é a disseminação de sólidos (rochas e troncos
especialmente) após uma avalanche (cone de injeção, ventilador aluvial). Também é possível contemplar a ação de
ejetar um piloto do cockpit de uma aeronave que vai cair, embora neste caso mais ejetar é usado.

dédalo
Dédalo foi um arquiteto e artesão famoso na antiga Grécia. Ele era filho de Eupalamo e Alcippe e era o pai de Ícaro.
Ele construiu o labirinto de Creta.

déjà vu
É uma expressão em francês, o que significa já visto. Em muitos casos, esse galismo é usado, para expressar na
memória espanhola, nostalgia, saudade. Sinta ou lembre-se de um passado ou já viveu um momento.

déspota
Que tratamento pobre dá aos outros. Quer dizer que você abuso de autoridade, tirano, opressor, abusivo, ditador.

dhagma
dhagma é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Dharma" no sentido de:<br>Em sânscrito significa lei ou
religião, a maneira correta de escrever é dharma ( com muito parecido com a pronúncia francesa ) Não é uma palavra
em espanhol.

dhahac
Monarca Persa que governou 10 anos após o Dilúvio Universal. Ele é o monarca mais velho a ser referenciado e era
descendente de Cam. Ele era muito tirano e governou 800 anos. Ele foi deposto e morto. Foi sucedido por Afraciab,
que fundou a primeira dinastia persa.

dhal
Dhal , é um termo em sânscrito que significa leguminosa esfolada ou descascada. É o nome de um prato hindu típico,
baseado em vegetais ou leguminosas. Um dos mais comuns é com lentilhas e leite de coco. Eles também são
chamados de dal ou daal. Há também o termo Dahl. Este é um sobrenome sueco. Sobrenome de um grande médico
sueco e botânico chamado Anders Dahl (ao qual foi dedicado o gênero Dahlia e assim é chamado de flor nacional do
México).

dhara
É o nome de uma Clínica de Cirurgia Estética em Bogotá.

diabaso
Nas Filipinas é um sobrenome. É também um gênero de insetos Diptera (ébano, mosquetes). Sua espécie tipo é o
diacanee ou ébano da Carolina. É também um dos nomes comuns de um peixe marinho acantoptereric (que tem
barbatanas com espinhos).

diabetín
É um personagem criado por entidades de saúde para representar o paciente diabético em programas de educação em
saúde. Eles os representam como um personagem um pouco obeso.

diablo
Personagem maligno de muitas culturas. Inferno, Satanás. Na Colômbia também dizemos demônios a dardos,
diabólicas ou pelotas de armas fulminantes ou balineses. Pequena esferorita de metal.

diablo rojo
É o Singular de Red Devils. Um apelido que é a seleção de futebol na Bélgica. Fãs belgas. Red Devil Colômbia é uma
substância altamente corrosiva. Usado para Unclog tubos. Ele contém Soda cáustica.

diabluras
Significa pilatunas, travessuras, chiquilladas, males. Atividades divertidas que podem ser feitas por idosos ou crianças.

diabolos
O termo correto é Pelotas, com til. Plural de pelota. Quer dizer jogo de malabar inventado na China. Consiste de duas
metades ocas e juntou-se pela parte convexa, que são feitas para transformar através de uma corda que vincula dois
paus. Ele também é chamado o diabo ou o diabo de duas varas. Seu nome original era Kouen-gene, que significa
"tornar assobiando o tronco oco de bambu"-

diabólico
Significa relacionados com o demônio ou o diabo. Demoníaca, satânica, infernal, mefistofelico, perverso, maligno,
mal-intencionado.

diaclasa
Em Geologia é o nome dado à fratura de uma rocha. Os blocos permanecem estáticos, então não há compensações.

diadema
A bandana é um motivo que mulheres usam para apanhar o cabelo. Ele tem uma forma hemisférica e pode ser de
metal ou de um material que é um pouco elástico. Também pode ser uma joia para uso na cabeça, que se parece com
uma coroa ou melhor ainda meia coroa. Fita ou banda para prender a cabeça.

diafano
O termo correto é aberto, com til. Para não dizer transparente, translúcido, claro, límpido, cristalino, puro, batata frita.

diaguita
É um dos nomes dados a um povo indígena do norte da Argentina, também chamado Sacayán, Calchaquí, Daguita ou
Cacán.

diai
Disque é escrito incorretamente e deve ser escrito como "De lá" sendo seu significado:<br>É uma maneira errada de
dizer ou escrever, para significar a mudança de direção ou destino.

dial
Da cadeia espanhola de rádio, Propriedade do Grupo Prisa. Ele é especialista em música pop em espanhol. Também
é o seletor de um rádio ou radiotrasmisor ou rádio receptor. Tira de onde você vai encontrar as diferentes frequências
de um receptor. Agulha ou indicador que aponta um fato ou uma frequência. Também se refere a um período de 24
horas.

dialio
Dialio, é um dos nomes comuns dados na África Central para uma árvore, também conhecido como framboyán, acácia
vermelha, chivato, flamboyant, tabachín, Malinche, Ponciana. Seu nome científico é Delonix Regia e pertence à família
Fabaceae.

dialitca
Acho que a pergunta é Dialítica. É um tipo de água pura, água destilada e desmineralizada que é usado para executar
a depuração (geralmente cálcio) cristais no organismo. É um método terapêutico desenvolvido e patenteado pelo
padre espanhol José de Ignacio Martín-Artajo Álvarez, S. (J). , inventor do Sistema SLACKSTONE II.

dialogo de sordos
diálogo de surdos " " É uma voz que quer dar a entender que duas pessoas do lado oposto sem ouvir, cada
defendendo sua posição falar mas sem analisar o que o outro diz. Irreconciliáveis.

diama
É o nome de um reservatório no rio Senegal. Encontra-se na fronteira Senegal-Mauritânia. é também chamado de
reservatório de Maka-diama. Em Spain é uma companhia ambiental dedicada à amostragem e à análise de mexilhões
da zebra. Significa Díez Antoñanzas Medioambiente.

diamantes
É o plural de diamante. Diamante é um dos estilos de poker. Diamantes são muito difíceis e pedras de cristal muito
valioso. Critalizado de carbono. Gem muito valiosa. Os diamantes também são os nomes que recebem campos ou
estádios para jogar beisebol. Ele também pode ser usado como um adjetivo, para indicar algo muito valioso.

diametralmente opuesto
Significa localizado à frente, localizado exatamente no lado oposto. Enfrentado, antípoda. Oponente apertado.
Tendências e convicções totalmente opostas.

diana
Diana é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Diana ( nome )." sendo seu significado:<br>Aponte onde se
matricula em um único tiro. Branco. É um nome de mulher, de origem Latina e significa cheio de luz divina.

dianguia
É o nome de uma cidade no Togo. É perto da fronteira com o Benin.

dianuco
Extrato da porca e da avelã que foi usado anteriormente como um cataplasma. Nozes maceradas.

diaplejia
É o oposto da Monoplegia (paralisia de um único membro ou um único grupo muscular). A diaplegia é uma paralisia
generalizada. paralisia total ou múltipla. Multiplejia.

diardigallo
Significa faisão de cauda arqueada. É o gênero de faisões encontrados na Indochina.

diario canducho
canducho jornal escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Diario Canducho." sendo seu
significado:<br>Jornal do oeste de Córdoba na Argentina.

diarréico
Significa relacionadas com diarreia ou frouxidão. Causa ou causas de diarreia ou frouxidão. Laxante.

dias de plomo
" dias de chumbo " É uma maneira de dizer dias de chumbo, dias cinzentos, dias opacos, dias nublados.

diastre
diastre é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Palavrão", sendo o seu significado:<br>É uma forma de
pontos de exclamação para denotar surpresa ou admiração. Equivalente a exclamação " 34 consignado; ou " inferno " e
significa " 34 demônios; ou " ao inferno ". Na Colômbia também dizer " Opa " " Opale " ou " Uau ". Há exclamações, que
são usadas para não mencionar o diabo ou não dizer palavrões ou insultos. Ele também disse a " 34 Deus;.

diatermanos
É o mesmo que diaterinário. Em Física é o nome dado a corpos que deixam o calor passar muito facilmente.
Condutores de calor.

diatomeas
É o nome das algas mais comuns do fitoplâncton.

diatriba
Significa criticar, atacar, insultar, discurso, discurso retórico, abster-se. "Diatribe de amor contra um homem sentado" é
uma obra de Gabriel García Márquez.

diatribar
Significa criticar, atacar, insultar, fazer um discurso, fazer uma perorata, dar uma cantaleta. Canta, repreende.

diatriva
O termo correto em espanhol é diatribe , com b . Significa crítica, ataque, insulto, fala, perorata, cantaleta, bronca.

diatrogenico
diatrogenico é escrito incorretamente e deve ser escrito como "iatrogênica", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é iatrogênica. É um dano ou prejuízo causado acidentalmente por um procedimento médico ruim. Pode haver
diatrogenico, que significa duas lesões.

diaulo
Nos tempos antigos, era uma corrida de atletismo que era equivalente a duas voltas de um estádio. Poderia variar
entre 350 e 400 medidores lisos. Poderia atualmente ser igualado aos 800 medidores lisos.

diavolos
O termo mais indicado é diabolos. Plural de diabolo . Na Colômbia tem dois significados: um é munição para armas
balinesas ou dardos. Munição para armas de brinquedo. É também um jogo de origem chinesa usado por cirqueros e
malabaristas (são duas semiesferas ocas unidas pela parte ou pólos convexos e que são giradas em uma corda)

diádromo
É o nome genérico dado aos peixes que migram da água doce à água salgada (mar). então eles desem e se desfazem
com a corrente dos rios. O exemplo clássico é enguia.

diáfano
Significa claro. Ele deixa a luz passar por toda a sua intensidade. Translúcido, cristalino, puro, crocante. Também
significa limpo ou óbvio.

diba
Diba é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Diva", sendo o seu significado:<br>O termo correto é Diva. É
uma mulher de origem italiana e significa deusa, salientes. Personagem feminina muito proeminente em modelagem,
música e atuação.

dibulla
Na língua tayrona (gulamena) significa "lagoa à beira-mar". É o nome de um município colombiano que pertence ao
Departamento de La Guajira. Existe desde antes da conquista espanhola e anteriormente se chamava Yaharo. É
imperdível quando se viaja de Santa Marta para Riohacha.

dicaba
É uma empresa espanhola, com sede em Madrid, dedicada a instalações eléctricas automáticas.

dicción
Forma ou maneira de pronunciar, falar ou escrever. Sons de forma articuladas ao falar. Pronúncia. Conjunto de
regras ou características que permitem que um idioma corretamente.

dicho
Na Colômbia é sinônimo de adagio, Maxim, ditado, provérbio, aforismo sentença.

dicho de un animal que vive en rebaño o manada
De acordo com nosso dicionário e seu uso em Biologia, é a definição de gregário. Gregário, tem como sinônimos:
sociável, gregário, dócil, ovelha, grupo, sombrio.

dichos
Significa adágio, provérbios, ditos, máximas, aforismos. São expressões da cultura popular com alto conteúdo
filosófico. Plural de disse .

dichoso
Uma pessoa que reflete muita felicidade, irradiando a alegria que se sente muita alegria. Completo, sorte, feliz, feliz,
feliz, feliz.

dichoso afortunado
São dois sinônimos de felizes ou venturos.

dichoso satisfecho al máximo
São definições de feliz. Sinônimos para feliz.

dicipela la emfermedad
O termo correto é disipela, com s (doença não é com m antes do f). É uma doença altamente contagiosa da pele,
medicamente chamado "Dermohipodermitis bacteriana". Na Colômbia, sabemos mais como erisipela. É causada por
bactérias de tipo Streptococcus um (Streptococcus pyogenes).

dicipulos
ESA é escrito incorretamente e deve ser escrito como "discípulos", sendo o seu significado:<br>Uma pessoa que
aprende uma doutrina de um professor. Uma pessoa que segue a opinião de uma escola. Dizem que é de quem
recebeu ensinamentos.

dicliptera
Em botânica é o nome de um gênero de plantas pertencentes à família Acanthaceae. São aproximadamente 300
espécies de plantas na maior parte herbáceas e são de climas tropicais.

dicotomizar
Significa ramo, dividir em dois, gerar uma dicotomia 40, apresentando duas alternativas para selecionar apenas um ).
Em botânica é dividida ou ramificação de um tronco, para posteriormente obter estacas.

dicterio
Significa insulto palavrão, grosseria, vergonha, insulto, desporto, afronta.

dictivos
dictivos é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Folhetos", sendo o seu significado:<br>Eu acho que eles
querem fazer é por dípticos. Se assim os dípticos são folhetos de publicidade que podem ser dobrados em duas partes.

dictrico
O termo correto é Dictico, ou talvez o tríptico. De qualquer forma refere-se ao informativo ou folhetos de propaganda.
Dictico refere-se a duas folhas ou um única dobra de folheto. O tríptico é o com três folhas ou que tem duas dobras.

dida

Apelido de vários jogadores brasileiros. Entre os mais destacados estão o volante e atacante Edvaldo Alves de Santa
Rosa, considerado um dos mais destacados de todos os tempos no clube do Flamengo. Ele foi campeão mundial em
1958 e morreu em 2002. Chama-se também Dida para Nélson de Jesus e Silva, que oficializou como porteiro. Jogou
no Vitória, Milan, Cruzeiro, Português e Grêmio. Foi campeão mundial sub-20 com o Brasil em 1993. Foi campeão
mundial em 2002 no Japão, mas não jogou. Foi campeão duas vezes na Copa das Confederações (1997 e 2005).

didelphodon
Significa dente com duas barrigas. É o nome de um gênero de marsupiais extintos semelhantes às lontras de hoje.
Pertencem à família Stagodontidae.

diego
É um nome masculino de origem grega e significa um homem muito educado.

dieheimat
O correcdto é morrer Heimat. Eles são em termos de alemão que significa habitat, casa, casa.

diespiter
É um dos nomes latinos de Júpiter, o Deus romano. Ele também foi chamado de Iupiter, Jove, Jovis, Iovis.

diestro
É a pessoa que, por natureza, tudo feita com a mão direita. Aquele chute com a perna direita. Certo. Também quero
dizer que é especialista, conhecedor, sábio, inteligente, competente, tomar banho, adequado, bem versado. Também
dizia com a mão direita um toureiro, um toureiro.

dietiléter
Em química é um tipo de éter líquido, muito inflamável. É o mesmo éter etílico. Ele é usado como um solvente e para
fabricar explosivos. Ferva apenas com o calor de suas mãos.

dietólogo
Pessoa qualificada no desenvolvimento de dietas ou equilibrada de programas de alimentação. Eles tendiam por uma
dieta equilibrada, de acordo com as necessidades de cada paciente. A Colômbia também dizer dietistas. O nome da
raça nas universidades é dieta e nutrição.

diégetico
Significa que é parte de uma história narrada. Relacionadas com a Diegese ou narração. Narrado, contado,
lembranças. No cinema, é o tipo de som está no espaço do filme, isto é, que pertence à história. Voz de um
personagem.

difa
Na Argentina é o acrônimo do Departamento de Línguas para Fins Acadêmicos, uma unidade da Unc National
University of Córdoba e pertencente à Faculdade de Línguas (ou Línguas).

diferenciarse
Significa apontar as diferenças. Não parece. Pare de ser igual. Ação ou efeito de tomar ou notar a diferença.

diferentes
Plural de diferentes. Que é especial. Significa que não há semelhança, que não parecem. Diferente, desigual.

difinicion de reatan
É uma inflexão de recolocar. Quer dizer amarrar uma cavalaria atrás de outro então vá no corredor indiano (linha um
atrás do outro). É voltar para atar, amarrar firmemente.

difiviente
Significa que ele vive no meio de muitas dificuldades. Isso passa por dificuldades.

difundirlas
É uma ponto de viragem de propagação. Quer dizer espalhar, dispersar, anunciar, estender, difundir, transmitir,
divulgar, comunicar, derramar. Dar uma história para chegar em todos os lugares.

difunsion
difunsion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Difunsion" no sentido de:<br>Difuncion, significa que você
tem distúrbios ou alterações e assim não funciona. É melhor usar a disfunção. Este Difunsion relacionados para
espalhar, dispersar, dispersar, distribuir, espalhar, algo, neste caso, é melhor essa transmissão.

difunto
Quer dizer que uma pessoa que perdeu suas vidas. pessoa morta. morto, morto, morto, finado, cadáver, vítima,
extinta.

difuntos
Pessoas que deixaram de existir. Morto, morto. férias, extinto, vítima de cadáver, falecida.

difurcacion
difurcacion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Garfo.", sendo o seu significado:<br>É um garfo de
significado de palavra pouco utilizados. Que a estrada se divide em duas direções. Divida em dois. Atualmente nós
usamos mais o garfo de palavra.

difuso
Significa muito dilatado ou muito difundido. Falta clareza. Confuso, impreciso, escuro, largo, embaçado, preguiçoso,
escuro.

digesto
Significa Resumo, coleção, seleção de repertório.

digilosofía
É uma política implementada pelo Banco Santander de Espanha que instila o usuário bancário para usar a tecnologia
em seu benefício e das empresas. Sua premissa é " chegar onde ninguém chegou a 34.

digitador
Typist moderno. Uma pessoa que escreve em um computador ou teclado de computador.

digitales
Parente dos dedos. Também se refere ao que está sendo feito com 40 dedos; e. p., escrevendo em um teclado ).
Digital também é o nome comum dado a uma plantas medicinais, também chamado de cartuchos, dedaleira, nossa
senhora, bilicroques ou luva de luva. Seu nome científico é Digitalis purpurea e removido um extrato chamado Digitalis
e é bom para a doença cardíaca.

digitalizada
É uma inflexão para digitalizar. Na Computação, significa converter um texto, uma magnitude física ou um sinal
analógico em algo digital (ou um arquivo). Digitalize, passe um documento pelo scanner e converta-o em um .

digitoxinas
Eles são glicosídeos cardíacos, recomendados para pacientes com disfunção renal. Retirados da planta chamada
Colômbia digital ou Digitalia cujo nome científico é Digitalis purpurea e é pertencente à família Plantaginaceae. É
conhecido por outros nomes comuns em várias partes do mundo como cartucho de dedal, dedaleira, dedaleira, luva de
nossa senhora, são João, bilicroques, Gauntlet, estaxon ( 41 Astúrias; ou viluria.

dignatarios
Personagens que incutem respeito e representam autoridade. Funcionários de um alto cargo ou de natureza
representativa muito importante. Personalidades de alto escalão. Representantes, representantes, funcionários,
personagens, personalidades, figuras, estatuetas.

dignificado de esta birn en ingles
digno deste birn em inglês é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pássaro, queimadura ou nascido." sendo
seu significado:<br>A palavra inglesa Birn não existe. Há um pássaro que significa pássaro, pássaro. Mas acho que
eles iriam pedir Born e erro de digitação. Nascido significa nascido, lugar de nascimento. Nem seria pedir a queimadura
que significa queimar.

dignisimo
É um superlativo de digno. Significa digno no extremo, muito digno. Muito digno. É uma descrição que é anexada a
um título ou uma carga muito alta. Tem muitos méritos e é premiado com muitos elogios. Emérito. Tratamento
especial para uma pessoa muito famoso ou importante.

digno de emular
Pessoa que é um exemplo para a Comunidade pelo seu comportamento. Uma pessoa que merece ser imitado por
todos os outros. Cópia.

digno de fe
Tem credibilidade. Confiável, séria, responsável. Bom crédito.

digresión
Desvie-se do assunto. Está quebrando o fio de uma conversa ou um discurso.

dihardute
Não é a língua espanhola, mas a palavra basca. O significado da palavra é que eles trabalham. Trabalhando.

dihueñe
É um tipo de fungo Ascamicete. Seu nome científico é Cyttaria espinosae da família Cyttariacae. É um fungo
comestível no Chile, cujo anfitrião é coyan, pellín ou árvore de carvalho. Recebe também outros nomes similares:
digüeñe, digüeñe, lihueñe, quidene, quirene.

dije
Eu disse que é uma inflexão de tell (passado). Na Colômbia, que ele também diz disse uma estatueta ou filigrana de
ouro ou prata ou uma pequena pedra preciosa, que é pendurada no pescoço de uma senhora com uma corda fina.
Acessório ouro ou prata que é pendurada em uma corrente fina.

dike
É uma palavra da língua inglesa, que significa represa, canal ou dique, na mitologia grega foi a personificação da
justiça entre os seres humanos. Também se chamava Dice, Dicea ou Diké. Em grego antigo significa justiça. Era filha
de Zeus e Temis, irmã de Irene e Eunomia. Ele viveu na Terra com humanos nas Eras Dourada e Prateada.

dikelar
dikelar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Assistir", sendo o seu significado:<br>Está mal escrito e, em
seguida, você deve digitar o relógio. Significa compreender, perceber ou tomar conta de algo. Entendo.

dilecto
Você quer dizer favorito, favorito, amado, procurado, selecione, escolhido, favorecido.

dilema
Situação em que lá são duas possibilidades de resolvê-lo, mas ambos tem equilibrado os aspectos positivos e
negativos. Dúvida, dificuldade, dilema, contradição, problema.

dilica
dilica é escrito incorretamente e deve ser escrito como ' Dilica ou 39 D; lica. "sendo seu significado:<br>É um
sobrenome de origem italiana comum na Itália, Argentina e Estados Unidos.

diligencia
Na carroça velha oeste puxada por cavalos carregando mercadorias, valores e pessoas. Transporte, carro, transporte
em meios de Colômbia pendentes antes de qualquer entidade, missão. cometido, comandou. Também fazer algo
rápido, rápido. Agilidade, rapidez, agilidade.

dilucida
É uma inflexão de elucidate. Descontraia-se então clarificar, limpar, esclarecer, explicar.

dilucidar
Estabelecer ou determinar claramente um tema ou conceito. Significa esclarecer, elucidar, explicar, desvendar,
desvendar swap padrão.

dilucifdar
O termo correto é elucidar. Significa esclarecer, elucidar, explicar, desvendar o swap de, desembaraçar.

diluír
Embora haja muita tilde, significa desleir, dissolver. Reduza a concentração de uma substância com água ou outro
líquido.

dimana
É uma inflexão dimanfix. Significa fornecer, fluir, fluir a água para fora em uma mola. Por extensão originam,
prosseguem, vêm, têm uma origem da coisa em outra.

dimanas
É uma flexão de dimanfix. Isso significa que vem de ou derivado de uma coisa. Que mana ou brotos de uma mola.
Receitas, brotos, Manas, derivas.

dimario
D'Mario é mais adequado. É o nome de uma marca de relógios suíços.

dimenciones
O termo correto é dimensões. É o plural de dimensão. Isso significa que você pode medir, quantificar. Topografia,
medições, quantidade, tamanho, importância, volume, extensão, quantidade.

diminorrea
O termo correto é dismenorreia. É uma alteração fisiológica em mulheres, que têm dificuldade em ter um menstrucion
normal. Menstruação difícil e dolorosa. Etimologicamente a palavra é formada por dys (duro), homens ou menos
(menstruação) e rhoia (fluxo). Menstruação difícil e dolorosa.

dimitente
Pessoa que renuncia, se aposenta, deixa, abdica ou demite-se do escritório.

dimorfismo sexual
É a peculiar diferenciação entre machos e fêmeas da mesma espécie. Geralmente é dado em tamanhos, galhadas e
coloração de seus casacos, plumagem ou flocos. Em algumas espécies as fêmeas são menores do que o macho, eles
não têm chifres ou têm-los menores e têm cores de plumagem ou vários cabelos e chamativo (isto é para mostrar a sua
força feminina e chamar a atenção). Dimorfismo sexual é muito característicos espécies que não estabelecem casais
permanentes e permite que as fêmeas escolher o consorte que atrai-los.

dimpemekug
Dimpemekug foi a Dios de la Oscuridad e do submundo para os antigos sumérios.

dimpleplastia
É uma cirurgia plástica ou cirurgia plástica que visa forma covinhas nas bochechas de pessoas.

dina
É um termo usado em Física e corresponde ao nome de uma unidade de força do sistema CGS. No Chile é abreviação
para o Diretório de Inteligência Nacional, uma unidade especial da polícia secreta na época da ditadura de Pinochet.

dinamizar
Significa dar ação dinâmica, velocidade, activar, energizar, estar ansioso, rápido. Dar-lhe maior atividade de velocidade
ou desempenho, torná-lo mais eficiente, mais diligente e mais produtivo.

dinamos
É o plural de dínamo. Dínamo é o mesmo que um gerador eléctrico. Dispositivo que pode gerar uma corrente elétrica
contínua por meio de magnetismo.

dinga
É o dingo fêmea, uma subespécie de lobo ou cão selvagem australiano. Pode ser encontrado na Austrália e sudeste
da Ásia, embora com pequenas diferenças morfológicas. Seu nome científico é Canis lupus dingo e pertence à família
Canidae. É também o nome de uma cidade no Paquistão, localizada na província de Punjab. Nome dado a um antigo
tipo de barco que era usado no sudeste da Índia, nas costas de Malabar e no Oceano Índico. Eles foram
caracterizados por ter uma quilha curvada.

dingo
É uma espécie de cão selvagem australiano. É uma subespécie de lobo. Seu nome científico é Canis lupus dingo.
Pertence à família Canidae. Nome de um veículo blindado de origem alemã. Nome de um romance do francês Octave
Mirbeau.

dingoma
É o nome de uma empresa espanhola, especializada na fabricação de autocarregadores e outros equipamentos
agroflorestais, bombeiros e compactadores. Está sediada em Jarrio ( Coaña), Astúrias.

dingonek
É um monstro mítico morsa-like, mas encorpado com escalas que, de acordo com as tribos da África do Sul e
congolesas, apesar de ser pré-histórico ainda existe. Ele é um mítico ser parecido com um Pangolin gigante.

dini kuñu
É o nome dado pelos mexicanos algumas larvas ou vermes que consumiram torrado e salgado.

dino
Origem nome masculino também alemão e latim. Significa forte, é forte. Abreviação de dinossauro. Também é curta
para os nomes de Agostino masculino, Georgino ou Bernardino.

dinorah
É um nome de mulher de origem aramaica e significa luz. Dinora variante.

dinqueo
É uma finta, amague ou decepção que é feita em equipamento esportivo para tirar proveito a favor. É frequentemente
utilizado no voleibol: finge um pregando e mandou a bola suavemente para enganar os adversários. Na Colômbia, que
mover é chamado " Do huevito " ou simplesmente " o ovo "

