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

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

elif
É o nome de uma mulher de origem turca. Nome de uma série de televisão turca com a história de uma menina. Tem
sido caracterizada por ser muito extensa e leva muitas temporadas.

elim
Lugar onde os israelitas acamparam "perto da água" quando vagaram pelo deserto, após o vôo do Egito. Oásis. De
acordo com a Bíblia, havia 12 poços de água e 70 palmeiras.

eliminado
Significa que ele não testar ou o eliminador, desqualificado, excluída, separada de cláusula, parágrafo, desmantelada.
Significa também que o matou, matou, matou, liquidada, executado.

elimine
É uma derrubada na eliminação. Isso significa excluir, descartar, remover, excluir, descartar, matar, aniquilar, destruir,
excretar.

elio
É um nome masculino de origem grega. Significa sol, que é como o sol, brilha. Variante de Hélio . Deus Sol na
mitologia grega.

elipsis
É a supressão de um elemento em uma frase, fala ou narração, sem que ele perca o sentido. Omissão de um
elemento narrativo que pode ser considerado desnecessário. Exclua em um texto algo que é overnetiende .

elisa
É o nome de uma mulher de origem hebraica. Significa aquele que é ajudado por Deus, aquele que Deus ajuda. Nome
de duas cidades argentinas, ina está na província de Chaco e outra na província de Santa Fé. Nome da primeira
Rainha de Cartago, que também se chamava Dido. Teste de laboratório de antígeno altamente especializado.

elisabet
É uma das maneiras de escrever Elizabeth. É uma variante de Elisa (em inglês). É um nome de mulher de origem
hebraica e significa que ama a Deus.

elisana
Significa Lucena, uma cidade espanhola da província de Córdoba, na Comunidade Autônoma da Andaluzia. Era
também o antigo nome daquela cidade. O gentio de uma mulher nascida em Lucena, pode ser lucentina ou elisana.

elitización
Ação e efeito do elitista, o que significa ter uma atitude pró-propensão a gostos e preferências refinados ou que se
afastam dos da comunidade em geral. Selecione , escolha .

elitrocele
Na medicina é um intestino herniated que desce no saco peritonealny e descoloca a parede traseira do vagina através

da vulva. A palavra vem do grego elytron (vagina) e kélé (hérnia). É também chamado Enterocele vaginal.

elkartegia
elkartegia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Alkartegia" no sentido de:<br>O termo correto é alkartegia.
É uma palavra em língua basca que significa cartões de tenda.

ellesmere
Ellesmere é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como 40 Ellesmere; 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Ellesmere; nome próprio ). É o nome de uma das ilhas do arquipélago das ilhas
da Rainha Elizabeth, a mais setentrionais de todos do Arquipélago Ártico Canadiano. É o terceiro entre as maiores em
Canadá e o décimo no mundo, um pouco menor que a Grã-Bretanha.

elly
O termo correto é Elly ( é um nome próprio ). É um nome de mulher que é usado no Irã. Nome de um dos
personagens do filme iraniano " Um propósito de Elly " que corresponde a um professor que desaparece
misteriosamente. É o apocope da Eliana.

elocuación
elocuacion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Enunciado", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é enunciado. É o jeito de falar, de expressar um conceito. Forma ou maneira de selecionar, classificar e distribuir os
pensamentos e palavras em um discurso. Fluência, ardor e fluência na língua.

elogiado
É uma inflexão do louvor. Significa louvor, exaltar, loar, exaltar, ponder, elogiar, aplaudir, exaltar, alegrar.

eloísa
Há duas versões sobre a origem deste nome feminino. Diz-se que é de origem latina, que deriva do nome masculino
Eloy e que significa o escolhido por Deus. Outra versão diz que é de origem alemã e que significa guerreiro famoso.

elongación
Significa alongamento, alongamento. Exercício que consiste em esticar um músculo ou membro. Também em
Astronomia pode ser a distância angular de um astro para o sol, em relação ao nosso planeta.

elongado
Significa alongamento, alongamento, subsindo a tração mecânica. Estenda puxando as extremidades.

elopo
Elopo é um prefixo grego ( ellops-) o que significa cobra, uma forma de fita. Elopomorfos peixes são como cobras ou
fita dorma, cinto. Eles são geralmente marinhos: enguias, moreias, enguias Conger. Algumas espécies de peixes, mas
eles não se assemelham a cobras no estado adulto, pode pertencer a este superordem tão heterogêneo. A razão é
que cada estado larval têm forma de cobra ou fita. Isto ocorre com o tarpon, entre outros.

elotiza
Nome dado no México para a festa da colheita de milho (concurso orelhas de milho, na Colômbia, nós chamamos
chocolos). Na Colômbia, dizemos mazorcada ou chocolera. Eles comem milho assado ou cozido, no cinturão do

milho, rosa ou milharal, que os mexicanos chamam a milpa.

eloy
É um nome masculino de origem latina. Significa que Deus escolheu um.

elpénor
Era o nome da criança (mais jovem) de remadores de Ulisses, na mitologia da Grécia antiga. Ele morreu depois de cair
de um telhado no meio de uma goiaba ou rescaldo de vinho. Síndrome de Elpenor, é uma forma de distúrbio do sono,
consistindo de dificuldade acordar ou fazer esse temperamento ruim ou agressividade ou hipersonia. Pode causar
acidentes.

eluir
Em química é a maneira de extrair um líquido anteriormente absorvida por uma substância através da utilização de um
produto químico apropriado. Remover, drag.

elul
Em acádio significa colheita e purificação. Elul é o último mês do calendário hebraico moderno.

elus
É uma palavra da língua francesa que significa eleito ou eleito. Nome dado aos Cavaleiros Maçom (Elus Cohen, Padre
Eleito). Em francês é "Ordre des Chevaliers Ma'ons Élus Co-ns de lUnivers", que significa "Ordem dos Cavaleiros Elus
Cohen do Universo ou Ordem dos Cavaleiros Maçons, Sacerdotes Eleitos do Universo"

elvira
Elvira escrita incorretamente e deve ser escrita como "Elvira ( nome correto )" sendo seu significado:<br>É um nome de
mulher de origem árabe e quer dizer a senhora princesa, senhora muito elegante e digna. Há outra versão que diz que
é de origem germânica, significa nobre, o protetor. Senhora da escuridão ( Amante de 41 o escuro; , personifocada por
Cassandra Petterson, em um filme de terror. Constipações, gripe, resfriado em Cuba.

elyita
Significa nascido, residente ou relacionados com a Ely. É o nome de uma ilha, um condado. uma região e uma cidade
na Inglaterra.

em portugues
Estas palavras não são o idioma espanhol, mas o português. Em Português, significa exatamente isso: em Português.
É geralmente enciclopédicas dicionários que dão definições em várias línguas.

ema
EMA ou Emma é um nome de mulher de origem germânica e significa cheia de energia, vitalidade. É um acrônimo em
espanhol da Agência Europeia de medicamentos (pelo Europeu medicamentos agência inglesa).

emaciación
É um processo contínuo de perda de peso e desnutrição. Enfraquecendo, descascando, ficando emaciado. Leva a um
enfraquecimento geral e pode acabar com a morte. Esquelização. Pode ser gerado por diferentes fatores, incluindo
infecções.

emancipado
Isso significa que ele foi solto, tornar-se independente. Isso deixou a escravidão e humilhação. Livre, independente,
manumit, redimir, desanexar, separar a ação.

emancipatorio
Significa que liberta.independente. Que se redimir. Libertador, independência, redentor. Também significa que se
separa, que se desvincula.

emanuela
Emanuela é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Emanuela; nome correto )" sendo seu significado:<br>É
um nome de mulher de origem hebraica e significa que Deus está conosco. Variante masculina de Emanuel. É o nome
de uma marca de moda praia para as mulheres.

emascular
Em Botânica é extrair ou remover os estamens de uma flor antes de abrir. Na Medicina Veterinária é para remover os
testículos e pênis para um macho. Capar , castrar . Deixe eunuco, esterilize.

embadurnadas
Na Colômbia é uma maneira coloquial de dizer besmeared revestido, ungido, gorduroso, sujo, manchado, enlameada.

embalaje
Na Colômbia significa sprint, top. É, também, todos os tipos de invólucro ou recipiente que tenha uma mercadoria para
ser capaz de ser transportado.

embalajes
Na Colômbia significa leilões, sprints. Definição de velocidade pura. Também no ciclismo são referidos como
embalagem para as metas intermédias que dar Pontuação especial. Embalagens especiais de mercadorias sensíveis
para facilitar seu transporte seguro.

embarcación johnson
Na Costa Atlântica e na Bacia do Rio Magdalena, na Colômbia, você é informado de Johnson ou simplesmente barco
Johnson para um barco a motor de popa.

embargado
É um lugar de dobra. Significa sequestro, detenção, parada, confiscar, remover, apreender, apreender. Bem, ele não
pode ser totalmente apreciado por seu proprietário devido a uma ordem ou uma ação judicial que o detém ou confisca.

embarradas
Na Colômbia pode significar erros notórios. Também significa lama manchada, lama ou lodo.

embastar
Na Colômbia é para costurar as costas de café com uma agulha com capuz e com grandes pontos. Para devolver algo
forte ou ordinário. Tricotar com grandes pontos.

embaucadoras
Refere-se às mulheres com o uso de seus atributos mentira e cometer crimes. Golpistas, timadoras, mentirosos,
falsos, engatusadoras embusteras,.

embárcase
É uma inflexão de embarque. Significa pegar ou pegar um barco, um barco. Entra no barco, vá para navegar. Na
Colômbia, também usamos o termo embarcar para dizer que alguém decidiu fazer algo ( geralmente refere-se a um
negócio ou uma tarefa que gera alguma dificuldade ).

embeberse
Significa abstenção, autoabsorvido. Estar em um estado de introspecção ou abstração.

embebido
Quer dizer absorvida, lelo, que ele não piscar do atencioso que é em alguma coisa. Encantado, perplexo, apaixonado.

embeleco
Na Colômbia significa tolice, teimosia, aborrecimento, desconforto, perecer.

embelecos
Plural de embeleco . Na Colômbia significa tolice, teimosia, aborrecimento, desconforto, perecer. Também pode
significar entusiasmo incomum, chochera. Algo que olhe para nossas mentes, que nos cativa ou nos desvie. Arrobo,
fascínio, feitiço.

embeli
É uma palavra de origem latina e significa adornada, embelezada. É lindo, é ornamentado. Tem ornamentos. É o
nome de uma mulher estranha. Embélia é o nome de um gênero de plantas da família Myrsinaceae.

emberracar
emberracar é escrito incorretamente e deve ser escrito como Emberracarse. sendo o seu significado:<br>O termo mais
adequado é emberracarse. Furiosa, significa ser corajoso, ser raiva furiosa. Ficar com raiva, perder a paciência.

embestido
É uma inflexão de RAM. Significa executar, estar à frente, de bobinamento, comprometem-se atacar, agredir, bater,
atacar, batendo, topetar, dar o bote.

embión
Acho que a pergunta é enviada. Impulsionar o forte e violento para levantar um peso, é uma das modalidades de
levantamento de peso. Aperte, empurre, força ofensiva. Movimento ou batida forte e afiada para promover algo ou
alguém.

embolador
Na Colômbia, dizemos o êmbolo para a pessoa que fornece o serviço de polichar, brilho ou sapatos polonês.
Equipamento para engraxar, engraxate. Em algumas partes do país também diga Oilers.

embolar
Na Colômbia é outra forma de se referir à ação de polir ou incorporar sapatos. Dê brilho ao calçado.

embolsar
Guarde em uma bolsa ou bolsa. Na linguagem do futebol pega uma bola com os dois braços e contra o peito (o
goleiro).

emboñigado
Na Colômbia significa esterco de vaca com manteiga.

emborrachándose
É uma infuffling de ficar bêbado. Significa ficar bêbado, beber, beber, ingerir bebida alcoólica. Ficando bêbado.

embotarse
Na Colômbia, significa ser confundido pelos nervos. Dificultar é confuso, emaranhado, embrollar ser, confuso,
desorientado.

embozo
Significa ambiguidade, disfarce, disfarce, coberto, disfarçado, rodeio. Eufemismo. Não fale claramente e diretamente,
indireta, sátira.

embriagada
Na Colômbia significa bêbado, jincha, alicorada. Também pode significar obnubilada, fascinado, exaltado, encantado.
É uma inflexão de embebedar-se, que significa bêbado, alicorarse ou também extasiar, obnubilar é fascinada, exaltar.

embriagado
Na Colômbia significa bêbado. Ola. fortificado. Também pode ser ofuscado, em transe, fascinado, arrebatado,
exaltado. Inflexão de embebedar-se, que significa bêbado, jincharse, fascinado, arrobar, axaltarse.

embriagadores
Significa que ficam bêbados ou bêbados. Para os românticos de uma forma coloquial significa que eles obnubilam,
encantam, matam, se apaixonam. Eles produzem êxtase, fascinam, se acomodam.

embriagarse
Pode significar ficar bêbado, ação e beber efeito. Você também pode querer dizer êxtase, Marvel, exalt, fascinar,
Embelesarse. Ter um sentimento de tontura ou êxtase com algo que altera os nossos sentidos.

embriagándose
Significa que você está consumindo licor, ficando bêbado, se preparando. Também pode significar que você está em
um estado de fascínio, êxtase ou exaltação.

embrollado
É uma inflexão de embrollar e é um adjetivo. Significa emaranhado, complicado, em problemas, confuso, caótico,
desordenada, incomodado, esmiuçadas, confuso, desconcertado, perplexo.

embrollo
Na Colômbia significa confusão, desordem, caos, bagunça, bagunça mish-mash. Também é uma mentira,
emaranhado, fofoca, fraude, mentira, conflito.

embromado
Na Colômbia e especialmente no café, significa afetados, sofrendo, aflitos, deficientes.

embromar
Nos departamentos de Tolima, Valle e o Eje Cafetero (Colômbia) significa se preocupar aproximadamente perturbar
mortificar, revelar, afligir, traste, crescendo arredio, afetam, perturbar, danificar, irritar, incomodar. Em outras partes é
que uma vez foi, fazer piadas, hesitando, parada, embrollar.

embrujo
Na Colômbia significa feitiço, hex, feitiço, fascinação, atração, encanto, atração, sedução, embeleso.

embuchada
Na Colômbia significa com um estômago inflado de comer ou beber. Aí, cheio. É também uma maneira de se referir a
algo que está su-introdução ou ilegalmente (pode ser uma mercadoria ou uma representação de uma pessoa).
Decepção, trapaça. Impostora, usurpador. Uma pessoa se passando por outra.

embuchado
Na Colômbia significa inflação ambos comem ou bebem de estômago. Eu ahíto, completo. É também uma forma de
se referir a algo que é apresentada de forma clandestina ou ilegal (pode ser uma mercadoria ou uma representação de
uma pessoa). Engano, armadilha.

embuchar
Na Colômbia você quer encher seu estômago com comer ou beber, inflando. Ahitar, preenchimento, havetiar. É
também uma maneira de se referir a algo que está su-introdução ou ilegalmente (pode ser uma mercadoria ou uma
representação de uma pessoa). Trapacear, trapacear, personificar. Devorar, devorar, engolir.

embudo
É uma boca pequena cônica, que lhe permite transferir o líquido de um recipiente grande para um menor. Funil
pequeno.

embuidos
Acho que pretendiam pedir salsichas. Se as salsichas são obras de decoração embutida ( 41 inlayed; ou mosaicos.
Salsicha de carne de porco ou recheado com uma barriga.

embuído
A palavra embuido não existe em espanhol, é possível que existe em Português. É possível que eles pedem para
imbuído. É uma inflexão imbuir influência significado, convencer. Ou também que eles pedem a salsicha, que é uma
maneira de chamar a carne que são inseridos em uma embalagem, como o chouriço ou as cheias e chão.

embusteros
Significa mentirosos, falsos, caluniadores.

embutida
É um ponto de viragem de encaixe significa introduzir, medidor, enchendo, enchendo, incorporar, engole, engole,
imbuir.

emeici
É o mutismo da Mac. Eles são duas iniciais: controle de acesso obrigatório (controle de acesso obrigatório) ou Media
Access Control, (controle de acesso médio).

emenagogo
É o nome dado a uma substância normalmente preparada à base de ervas medicinais que serve para produzir ou
regular a menstruação. Eles são controlados em uso, pois geralmente são tóxicos e abortivos. Um exemplo de planta
utilizada nesse sentido é o zimbro do solo, cipreste terrero ou sabina.

emendio
É uma palavra na Língua Basca que significa alteração, correção. Também pode significar aumento ou benefício.

emergente
Significa que está saindo, está saindo, está começando a aparecer.

emerson
É considerado de origem escandinava e inglês muito antigo. Significa filho de Emery ou também homem poderoso,
homem que tem poder. Por sua vez, Emery significa força do lar. Nome de vários jogadores brasileiros. Nome do
ex-jogador brasileiro de futebol. Seu nome completo é .merson Ferreira da Rosa e atualmente é assistente técnico do
Grêmio de Porto Alegre. Nome pelo qual é conhecido um jogador brasileiro que joga o Betis espanhol. Ele também é
conhecido como Emerson Royal e seu nome completo é Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior. É um nome
masculino muito comum no Brasil. Nos Estados Unidos sobrenome de escritor, filósofo e poeta do século XIX, grande
motorista do Novo Pensamento. Seu nome completo era Ralph Waldo Emerson.

emery
É o sobrenome de um segundo e agora treinador de futebol espanhol. Seu nome completo é Unai Emery Etxegoien,
atualmente é treinador do Arsenal da Inglaterra. É também um sobrenome nos Estados Unidos.

emético
Significa que produz ou induz vômitos. emético. Vomitar é um tipo de remédio para vomitar.

emi
Apocope de Emilia ou Emilio. Maneira familiar de chamar Emilia ou Emilio. EMI ou Emy é o nome de uma mulher de
origem inglesa e significa abençoado pela beleza. É também o nome de uma empresa discográfica e prêmios
estabelecidos por ele.

emigro
Na Colômbia é uma forma coloquial de dizer que eu vou, distancio-me, vá para fora. É uma inflexão de emigrar. Isso
significa deixar seu país, de seu território. De longe.

emilia

Emilia é nome de mulher. Versão feminina de Emilio. O nome da mulher significa o grande trabalhador, é de origem
latina. Emilia é também o nome de uma região da Itália. Região italiana de Emilia Romagna compreende as províncias
de Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Módena, Ferrara e uma parte de Bolonha. Via Emilia: Estrada construída pelos
romanos na mesma área.

emilio beauchy
Emilio Beauchy Cano foi um dos primeiros fotógrafos e jornalistas da Espanha. Ele nasceu em 1847 e morreu de 1928
em Sevilha.

eminente
Significa que ele se destaca nos outros por seus méritos, que ele está à sua frente por suas qualidades. Ele tem muito
conhecimento. Especialista, sábio, leve, eminência, distinto, elevado, alto, excepcional.

eminentes
É o plural de eminentes. Significa sábio, grelha, personagem, superior, diferenciado, grande e capaz. A pessoa que se
destaca por seus conhecimentos e habilidades intelectuais.

emisario
Significa que ele está em missões. Ele carrega e traz mensagens. Mensageiro, porta-voz, comunicador,
representante.

emisarios
Plural de emissário. Uma pessoa que é responsável por transmitir ou carrega uma mensagem. Enviado, mensageiro,
embaixador, representante e representante.

emisiones
As emissões é o plural de emissão. Tem vários significados. Emissão de notas ou documentos de valores é o ato de
colocar em circulação destes documentos para que o público tenha acesso a eles. Comércio. Emissão é também a
transmissão de sinais de rádio através de ondas hertziana. Radiodifusão. Também está enviando sinais nas
comunicações. Emissões para a atmosfera é o envio de fumos, gases, vapores, ruído, radiação, partículas para a
atmosfera.

emita
Diminutivo de Ema. É um nome de mulher, significa cheia de energia e é de origem alemã. Transformando a questão.
Significa irradiar, descartar, emanar, manifestar, dizer, imprimir, editar, divulgar.

emo
Em Bogotá é um grupo ou gueto juvenil com características especiais e principalmente com tendências suicidas. Seu
vestido geralmente é preto ou escuro. A maquiagem das mulheres é sombria. Eles usam principalmente piercing.

emolumento
É o que é cobrado por um serviço. Despesa, o que significa gastar, custos.

emoticón
Série de caritas que reflectem o estado de espírito de quem envia uma mensagem de texto pelo celular.

empachar
Na Colômbia, significa produzir tédio, cloying, irrita, incomoda. Também encher demasiado, sature, hastiar isso.

empagua
EMPAGUA, é a empresa Municipal responsável pela prestação de serviços de água e esgoto para os moradores da
cidade da Guatemala e áreas de influência. Uma instituição de produção de água potável e saneamento, reconhecido a
nível nacional e internacional.

empalagado
Significa indigesto, indigestão. Significa que está cansado, irritado por comer muito. Inflexão de cloying. Indigestar,
prevenir.

empalagosa
Na Colômbia significa tolo, cansado, irritante, repugnante. Pessoa que desconfortável os outros com seu modo de agir.
Também pode significar que é muito doce ou xarope ou que afeta a digestão. Dulzona, empachosa, indigesta,
apressada. Também pode ser usado para significar que uma substância é pegajosa, pegajosa. Zalamera, lisonjeador.

empalizada
Na Colômbia e especialmente nos planaltos orientais, vedação ou paliçada, é arrastar um rio ou tubulação em um
crescendo e madeira que pode se acumular em uma curva da mesma. Você também pode designar uma cerca
construída com varas de madeira, longas e finas. Esgrima, cerca, cerca, cerca, paliçada, perto.

empalme
Na Colômbia é usada para indicar uma reunião entre a pessoa que deixa ou é removida de um emprego ou trabalho,
com quem vier a sucedê-lo ou substituí-lo. É comum entre aqueles que trabalham por turnos e em cargos de
responsabilidade. Ele é para informar que trata de como as coisas e informe-se em pontos devem ser mais atenção. É
a ação ou efeito de splicing. Significa juntar, juntar, anexar, conectar, ajustar, conhecer, flertar. Continuidade. Estrada
ou carretel suma, conectando uma rota secundária com uma primária. Apoio, suporte.

empanadería
Lugar onde eles fazem ou vendem empanadas.

empantanamiento
Significa ficar em um lugar sem ser capaz de avançar. Patinando, parando.

empapelado
Na Colômbia significa cheio de trabalho, acumulado no trabalho de escritório. Isso também significa que ele está
imerso em um processo que deve lidar com muitos documentos (papéis). Também significa que você tem contra um
processo legal no qual deve provar a sua inocência ou se defender contra qualquer acusação. Significa alinhado, papel
coberto ou revestido de revestimentos de parede, estofados.

emparamar
Na Colômbia significa ficar muito frio, congelado, entorpecendo-lo. Clima de Páramo 40 olha; frias, cair geada ou
chuva fina e aparecer névoa ). Nota: Existem 47% dos mouros do mundo na Colômbia.

emparapetar
Na Colômbia, significa montar um parapeito. Faça um protetor protetor, uma defesa, definir uma barricada, uma
parede. Construa um guarda-corpo, corrimão, balaustrada, parapeito e meio-fio. É um sinônimo de proteger,
salvaguardar, castelo, defender, entrincheirar. Luminária embutida com bons fundamentos.

empastillado
Significa que é revestido com macarrão ou pilhagem. Pessoa que consome comprimidos, pastas, comprimidos ou
grampos, seja para dormir, aliviar a dor ou ficar chapada. Na Colômbia, a ação de colocar novas picapes nos freios
dos veículos. Você usa comprimidos ou pílulas como remédio.

empastillar
Na Colômbia, a gíria da mecânica automotiva é colocada amianto ou pílulas de novo em um sistema de freio do
veículo.

empatía
Significa atração mútua e equilibrada entre duas pessoas. Simpatia, atração, mistura, identificação.

empavesado
No jargão da Marinha ou náutica, significa barco muito ornamentado com flâmulas e vieiras. Significa coberto de
pavés. Coberto de pavé. Só tem armas de defesa.

empavorese
empavorese é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Empavorecer" no sentido de:<br>O termo correto é
empavorece ou empavorecer. Empavorecer é a sentir pavor, cheio de medo, aterrorizar. Assuste-se.

empavorese
empavorese é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Empavorecer" no sentido de:<br>O termo correto é
empavorece ou empavorecer. Empavorecer é a sentir pavor, cheio de medo, aterrorizar. Assuste-se.

empática
Significa relacionado à empatia. Significa que é uma relação em que há um acompanhamento da dor ou do sofrimento.
Ele compartilha sentimentos com os outros. Amigável, carinhoso.

empático
Significa que você sente e entende os sentimentos de outra pessoa. Ele se identifica com os outros. Amigável,
colaborador. Que sente empatia.

empecatada
Pecador, culpado. Uma pessoa que está em pecado, ou que cometeu uma falha contra um padrão ou mandamento.

empecatado
Significa pecador, culpado. Isso é pecado. Pessoa que cometeu uma contravenção, um crime ou um pecado.

empedarse

empedar está escrito incorretamente e deve ser escrito como "Empearse ou pearse." sendo seu significado:<br>Beber,
beber, tomar, pearse ( furando uma ervilha ) , jincharse, coçar ( furando um arranhão ) ganha 40 bêbado; Colômbia-).

empedernida
Significa que você tem um costume ou um vício que você não pode desistir. Dominado pelo vício.

empedernido
Isso significa que você não pode ser redimida ou exonerado. Isso não pode ser corrigida, incorrigível, sem alma,
incorrigível, impenitente, cruel, rigoroso, que não muda. Persistentes, recorrentes.

empedrada
Significa coberta com pedras, feitas com pedras. Andar ou rua feita com pedras. Metal de calçada, pavimentado,
esmaltado.

empellar
Quer dizer se acotovelando, empurrando, impel, pisoteio, bobina.

empelotarse
É a ação de remoção de roupas. Na Colômbia é sinónimo de despir, despir-se, enviringarse, descascado.

empeloto
Na Colômbia significa nude, sem roupas. O biringo.

empeñarse
Isso significa comprometer-se, força. Teimosia insiste, insiste, obstinação, encaprichar é. Na Colômbia, significa
também empréstimos muito, além da capacidade de pagamento.

empeoran
É um make-to-make para piorar. Significa mudar uma situação ruim para uma pior. Deteriorar ou danificar ainda mais
algo que já está errado. Degradar, agravar, piorar, degradação, nuvem, ficar tampado.

emperatriz
Uma mulher que governa em um império. Imperador. Esposa ou esposa de um Imperador. Título nobre em impérios,
que é equivalente à Rainha.

emperico
O termo correto é empírico. Uma pessoa que com base em seu conhecimento sobre a experiência. Uma pessoa que
sabe muitas coisas sem ter estudado em claustros educacionais. Significa prático, experimental, positivo, real,
experiente.

emperifollamiento idiomático
É uma maneira sofisticada de dizer que você fala em uma língua cultivada ou em palavras muito.

emperifollar
Na Colômbia e especialmente em Bogotá, significa decorar, sonhando. Preencha com arruelas, guarnições e festões.

emperifollar.
Significa decorar ou estratagemas em excesso. Corrigir ou organizar é muito detalhe para mostrar ou exibir. Para fora
da plataforma.

emperijilo
Declinação de emperijilar. Decore com muito cuidado. Na Colômbia, que dizemos shake. Corrigi profusamente.

empernado
Significa fixado com parafusos. Na mineração, ele é colocado em túneis ou cavernas apoios de madeira de mineração
para evitar o colapso do telhado. Proteção de madeira colocado nas minas.

emperres
Na Colômbia, uma embriaguez de forma coloquial, tomatas, reuniões, que terminam com embriaguez. Também usado
como sinônimo de teimosia, insistência e persistência. Inflexão de emperrar, que significa insistindo, persistindo.

empetros
É uma planta aromática e herbácea comuns na bacia do Mediterrâneo. Conhecido como Samphire, salsa de mar,
Marino de Funcho. Cenoyo do mar, Fenoll, Pastanaga. O nome científico é Crithmum maritimum é pertencente à
família Apiaceae.

empiernado
Isso significa que você está realizando o ato sexual. Envolvidos no ato sexual. Na Colômbia, dizemos entrepiernado,
mas tomadas como uma palavra vulgar.

empinar el codo
Na Colômbia, é uma forma coloquial de se referir para tomar, beber, se envolver em bêbado. Embebedar-se.

empipianada
Significa preparado com pipian. Dentro de seus ingredientes pipian lá. Que foram embebidos com pipian.

empire
Palavra em inglês que significa Império.

empitonar
É uma maneira de se referir um touro Goring. Goring, forçando a ação.

emplumar
Significa decorar com penas. Coloque roupas ou adornos de penas.

empomar

Na Colômbia é sinônimo de captura, agarramento, captura, pañaring, manageing, pegando algo que atravessa o ar,
como uma bola ou uma bola. Agarre no ar, pegue no vôo.

emporar
Emporar é uma palavra usada no sul da Colômbia e Equador, que significa eliminar poros preenchimento, spackling,
gesso. Refere-se à ação corretamente e não-poroso colar uma telha, folheado ou telha.

emporrado
Significa maconha, drogada, presa. Uma pessoa que está os efeitos de uma articulação ou maconha.

empostar
Empostar significa içar ou colocar os postes ou suportes em uma rede de transmissão. Aderindo à possibilidade de
pergunta que Jorge diz, Impostar (em Música) é controlar o nível e a intensidade da voz para poder emitir um som
uniforme e em sua plenitude, sem hesitação ou tremor. Transmitir uma voz pausada, clara e serena.

empozar
Formar pequenos poços de água, lagoas. Significa segurar, conter ou represar.

emprestar
É a ação ou efeito de fazer empréstimos. Obter empréstimos. É para facilitar recursos económicos com antecedência.
Significa fornecer, antecipar, antecipar, ajudar, hipoteca.

emproblemado
Isso significa que se meteu em problemas, problemas. Emaranhada, invadimos, envolvidos.

emproblemar
Significa problemas, dificuldades ou problemas. Causar danos indirectos a terceiros.

empuercar
Significa encher com sujeira ou sujeira. Sujo, imundo.

empuña
É uma inflexão do aperto. Significa encerrar o punho ou a mão para colar a outra. É também uma força de aperto algo
alongado por uma extremidade ou fechar a mão para proteger algo pequeno. Pegar, tomar, segurar, brandir, aperte.

emulable
Significa que pode ser imitado.

emulsificante
É o nome dado a uma substância que é usada para manter uma emulsão estável. Você também pode usar termos
emulsionantes, emulsionantes ou surfactantes. Neste último caso, trata-se de um anglilicismo causado pela contração
de "agente ativo de superfície". Ajuda a continuar misturando duas substâncias não apimentáveis.

en ante
É uma preposição de nossa língua que significa frente, na presença de, em comparação com antes. É também um dos
nomes comuns que recebe a camurça. É um tipo de pano ou veludo-como a tela. Pano, feltro. É também o nome de
um animal da família dos antílopes. Vive em bandos e montanhas muito robustos. Com curadoria do mesmo animal,
com o qual são feitas as luvas e casacos de pele. Rupicabra, antílope, camurça, camurça, sarria. Seu nome científico
é Rupicapra rupicapra e pertence à família Bovidae. Em algumas peças também de camurça e dizer a anta de alce.

en aras de
Significa "a favor", "em benefício de", "no interesse" ou "para". Não deve ser considerado como seu significado "para"
ou "para fazer".

en argentina babada
Esta palavra se refere a uma região das extremidades que é formada no músculo e tendão que articula com o fêmur
com a tíbia e a patela, que tem um líquido como um muco que tem os animais de quatro patas, é equivalente ao joelho
do ser humano, que é dito como a junção de asfixiar. Anca, coxa, perna, membro.

en blanco
Na Colômbia significa sem marcar pontos ou gols. Zero. Também é usado para significar que você passou a noite
sem dormir, para o qual também usamos "acordado".

en carniceria
carnificina é escrita incorretamente e deve ser escrito como "40 açougues; deve ser til )." sendo seu
significado:<br>Açougueiro, açougueiro também pode ser referido quer citar o site onde vendem carne para o varejo ou
varejo. Loja de carne, tablajeria. Também se refere a um matadouro, o abate do site do gado. Carnificina também pode
manifestar uma matança de pessoas para a guerra, conflito, guerra ou desastre. Matar.

en cueros
Na Colômbia é o mesmo que nu, despido, empeloto, sem roupas. Viringo, encontrado, em bolas.

en detrimento
Significa prejudicar, em prejuízo, prejuízo.

en la brecha
Significa em um pequeno espaço ou lapso de tempo. Em um pequeno intermeso ou separação entre dois eventos
importantes. Em Repouso ou Suspensão . Na Colômbia, a lacuna é um espaço que existe entre duas coisas.
Abertura, rachadura, espaço, oco, fenda, fenda, buraco, buraco, quebra, rachadura, rachadura, rachadura ou
ressecamento. Também significa caminho, caminho, caminho, trilha, calçada.

en la inopia
Na Colômbia significa sem dinheiro ou recursos econômicos. Equivale a dizer descascado, sem uma rubrica,
dissociado. Na pobreza absoluta ou franciscana.

en la olla
É uma expressão usada na Colômbia para refletir uma situação econômica muito ruim. Estar em uma situação de
calamidade. Situação trágica ou calamitosa. Passe grandes afugias ou necessidades.

en las barbas&#40; de esos árabes&#41;
Em barbas, ou sua própria barba, é uma frase que significa em seu próprio rosto, na frente de. Refere-se a um modo
de desafiar alguém diretamente, demonstrando o poder. Diante de seus olhos. Frente, frente.

en par patadas
Na Colômbia, nós usamos a expressão " Em par chutou " para significar que algo é feito rapidamente, rápido, sem
demora, no curto período de tempo, imediatamente.

en que zona se usa la palabra traspellado
Ele sofreu muitos erros ou riscos de tropeçar na vida. Pobre. Empobrecidos.

en un instante,en brevísimo tiempo
Essas duas frases (ou apenas um, se você gosta) quer dizer quase a mesma coisa. Em um instante significa ao
mesmo tempo, enquanto em tempo muito curto pode ser ligeiramente mais longo. No entanto, ambos querem dizer
coisas para passar ou correr em um curto período de tempo, que pode demorar alguns segundos. Agora,
imediatamente, agora.

en un periquete
Significa em um período muito curto de tempo. Na Colômbia também usamos as locuções : em um voo, em um voo,
em um piscar de olhos, em um piscar de olhos, em um bafo, em um dois por três, num piscar de olhos, em um instante,
a menos que um galo cante. Também pode significar caos, desordem, indisciplina. Derivado do parallyc.

en un tris
Isso significa muito rapidamente, em um curto espaço de tempo. TRIS é sinônimo em Colômbia do pequeno, escasso,
no mínimo, pisca, escasso. Abreviatura em química orgânica de trisaminometano.

en venezuela que son los colectivos armados?
É uma organização paramilitar de comunidade que está armada e seudopreparada, que defendeu o governo de
Chávez e agora defende o madurista.

enados
O termo correto é veado. É um dos nomes que deve o Odocoileus virginianus, também chamado de Mazamas, Mazatl
(na língua Nahuatl) ou cariacu. pertencem à família dos cervídeos.

enagüillas
Plural e diminutivo de anágua. Roupas à maneira de saya ou saia que os homens às vezes usam. Saia ou saya,
macho pequeno.

enagüita
É uma pequena anágua. Diminutivo de anágua. É o nome de um vestuário interior feminino, que se assemelha a uma
pequena saia de tecido fumegante. Fundo, Nagua, Saya.

enajenar
Significa transferir a propriedade para outro, cedendo o domínio de um bem. Voltar para outra coisa que é própria.
Doe, doe, venda, hipoteca, cessão.

enaliarctos
É o nome de um gênero extinto de leões marinhos que existia no Oligoceno-Mioceno.

enaltecedla
Inflexão de alteza. Significa ampliar, ampliar, glorificar, encumbrar, exaltar. Também pode significar louvar, elogiar,
honrar.

enantiornitas
Castellanization do termo Enantiornithes. Significa pássaros opostos ou contraffactos. Tomam este nome porque
apresenta a escápula e o coracoide aos pássaros atuais na maneira oposta. Era um grupo de aves Cretáceas
(Enantiornithes).

enarbolar
Significa força, de levantamento izar, de pé, acenando, brandindo, segura.

enarcadas
Significa que eles têm a aparência ou forma dos arcos. É em forma de arco. Inflexão do enarcar.

enardecida
É uma inflexão de Rouse. Significa ser furioso com raiva. Irritar, raiva, raiva, transformar, atordoado. Perdendo sua
sanidade. Furioso, furioso, brava, com raiva, furioso.

enbelesado
Que ver uma coisa os cintilações. Apaixonado. LELO. Atordoado, com embeleso. Atencioso.

enbelesado
enbelesado é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Spellbound", sendo o seu significado:<br>Preso, ter
colocado atenção olhando para algo

enbotellada
enbotellada é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Engarrafado" ainda seu significado:<br>O termo correto
é engarrafado. Isso significa preso numa garrafa, fechada. Quando se trata de futebol, isso significa que um time ou
seleção está defendendo em seu campo sem sair para atacar a ( Ferradura ).

encabe
Na Colômbia significa colocar uma bunda, identificador ou identificador para uma ferramenta. É uma inflexão de
encabar.

encacahuatado
Quer dizer untada, caiadas de branco ou recheadas com molho de amendoim.

encajado
Significa mantidos em uma caixa. É também uma inflexão do fit. Você quer dizer colocar, mortise, incorporar, definir,
combinar, anexar, ferido, ferir. Conter, receber, suportar, tolerar.

encalada
Significa que você aplicou ou adicionado Cal. Também que tem descorado (uma parede). Práticas agrícolas aplicar
calcário ao solo, para ajustar o pH.

encaletar
Entra em uma enseada. Manter objetos de valor em um site bem camuflado. Significa esconder, guardar, esconder.

encalichar
Na Colômbia e especialmente nas planícies do leste está a prejudicar a qualidade da água e torná-lo inútil para beber
ou molhar o gado. Nesta região, disse caliche para óxido de ferro, para eles, encalichar está cheio de ferrugem, água,
dar mau gosto.

encalillado
Quer dizer, impaciente, inquieto, nervoso. Na Colômbia, também dizemos aculillado.

encalipto
É um musgo de folhas largas, comuns na Espanha. Eles também podem pedir eucalipto. É um dos nomes comuns de
uma árvore de folhas aromáticas australiana-nascida.

encallar
Significa encalhar na areia, ficar preso ou preso na areia (referindo-se a um barco).

encallo
É uma inflexão de encalhe. Isso significa praia, preso, virar, naufrágio, afundar, a praia.

encalomar
Significa escalar, escalar, escalar, subir. Suba para um lugar elevado.

encaminadas
Significa que eles levam ou levam a alguma coisa. Eles têm um fim ou um propósito.

encanelados
Plural de encanelado . Significa que eles têm canela, que foi adicionada canela como tempero. Na Colômbia é uma
maneira de preparar uma banana madura em xarope e canela (é assim chamada de banana encantada ou costelada).
É costume como sobremesa. Eles têm gosto de canela.

encapuchados
Plural de capuz. Ele é usado com capuz. Pessoas que usam máscaras, balaclavas e capuzes que cobrem o rosto
para evitar ser identificado.

encaramandose
encaramandose é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Encaramándo_" ainda é o seu significado:<br>É um
termo usado na Colômbia que significa subir, subir, subir.

encaramarse
Na Colômbia significa escalada, escalada, escalada, escalada. Também pode significar ir para trás, progredindo,
montando.

encarar
Na Colômbia significa enfrentar, desafiar, enfrentar, desafiar, competir, lutar. Coloque em seu rosto.

encaraxis
Significa raspagem ou escarificação. É um procedimento cirúrgico em que o tecido é raspado.

encariñarse
Vá tomar afeição de alguém ou algo progressivamente. Simpatizar, se acostumar com isso, se apaixonar.

encarnizarse
Significa atacar com ferocidade, caminho sangrento e cruel. Perseguir ou ataque selvagem, implacável, tão
violentamente, com raiva. Ataque sem dó nem piedade, pique, matar ou destruir.

encaro
É uma pulga a cara. Significa enfrentar, enfrentar, lutar, lutar. Coloque os rostos frente a frente.

encaromar
Acho que eles pedem para fazer escalada. Isso significa subir, montar, subir, subir, subir. Levante-se. Há a
possibilidade de que a questão é por Encalomar. A palavra se ele existe e é usado na Espanha para significar que é
obrigar ou forçar alguém a fazer algo que não quer, contra a sua vontade.

encartado
Na Colômbia significa complicado, cheio de problemas. Pessoa que é confiada a uma missão muito difícil de executar.
Você tem vários problemas para resolver simultaneamente. Sem problemas.

encauchetado
Significa ser revestido de borracha.

encausto
Encaustics é uma pequena cauterização, que pode ser feita sem a necessidade de queimar com o fogo. Você pode
fazer com a aplicação de uma substância cáustica ( queima, sem fogo ). Um exemplo é a aplicação de nitrato de prata
a um mesquinho ou verruga.

encáustica
Significa o indiciamento, que é uma preparação especial de cera e água usada para preservar a tinta. É feito com cera
quente.

encebollado
Significa que tem cebola, que é revestida com cebola picada. Na Colômbia é uma apresentação de fígado de carne
bovina, preparado assado e com cebola bastante picada.

encefalopatía espongiforme bovina
É um nervo e doença degenerativa do gado, que é também conhecida como doença da vaca louca. Pode ser
transmitido aos seres humanos pela ingestão de carne contaminada. Chama-se doença Creutzfeldt - Jakob, que leva à
demência e morte.

encenegar
Significa ficar entre ooze, ficar entre a lama. Enlodar, é lamacento. Significa também dar ou render-se aos vícios e
perdição. Se perder, ser abandonado.

encerar
Na Colômbia significa cobrir com uma camada de cera qualquer superfície, a fim de dar-lhe brilho. Poliéster, brilhe,
brilhe.

encerrona
Situação preparada com antecedência entre vários, para forçar alguém a agir de uma forma que não aceita ou aprova.
Concordo entre vários para prejudicar alguém. Bloco. Celada, armadilha, estratagema, engano. Também pode
significar confinamento, esquarteamento. Na arte de Cúchares, negócio ou touradas em privado.

encélado
O termo correto é Enceladus ( é npmbre próprio ). É o nome de uma das luas de Saturno, onde talvez haja alguma
forma de vida. Na mitologia grega era o nome de um gigante, que foi morto por Zeus relâmpago e enterrado sob o
Monte Etna.

enchido
enchido é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Inchada", sendo o seu significado:<br>Significa
alborozado, orgulhoso, exultante, animado, feliz, feliz.

enchilado
É uma inflexão de enchilar. Significa preparar Chiles, adicionando pimenta, picante. Também quero dizer bravo,
zangado, furioso, javali, berreondo, com tesão, porra. Também significa vermelho, colorado, bermejo, cor de pimentão.

enchoclar
Na Colômbia significa acoplar, inserir, entrar, encaixar, entrar, implantar. Conseguir inserir ou inserir um objeto em
outro de tal forma que ele seja unido ou complementado.

enchumbar
Na Colômbia, pode significar pegar ou saturar água ou gordura. Também pode significar que uma fruta permanece
dura, não amadurece adequadamente e carece de doçura natural. Enchumbarse. Endureça, não amoleça, não
amadureca.

enchuspado
Na Colômbia e especialmente no Valle del Cauca, significa armazenar ou embrulhar em um saco de papel. Embale um
bife ou saco. Saco, salva, pacote. No esporte do futebol, a jogada em que um goleiro pega uma bola com os dois
braços é assim contada, pressionando-a contra seu peito, boxe.

enciforme
O termo correto é ensiform, com s. Em botânica é um tipo de folha, de acordo com sua forma. Significa em forma de
espada ou sabre. Tem duas arestas cortantes.

encime
Na Colômbia é o mesmo que yapa ou curativo. É um produto, geralmente pão, que é entregue em presente ao
comprador por ser um cliente regular.

encinta
Significa grávida, grávida, grávida, gravida. Mulher que está esperando o bebê.

encías
Chiclete plural. É o nome do tecido mucoso que envolve os dentes. Tecido mucoso da cavidade oral, que envolve os
dentes.

enclaustrada
Significa interno, interno ou armazenado em um claustro, convento ou instituição. Interno, fechado, isolado, pretenido,
retido, protegido, abrigado, incomunicável, isolado.

enclaustramiento
Isso significa que se trancar em um claustro. Retirar ou isolado dos outros. Geralmente é um gabinete por vontade
própria. Retirada, fechado, isolado, partem.

enclenque
Significa falta de força, fraco. Entifádica, doente, espinhal, desnutrida.

enclenques
Plural de covarde. Significa fraca, magro, matéria, fraca, doente, esmirriados, atrofiado, morrendo de fome.

encochinar
Na Colômbia coloquialmente significa difamar, difamar, desacreditar, denegrir. Deteriorar significativamente a imagem
ou a honra de uma pessoa. Desgraça. Em sujo, mumulsing, emaranhando.

encocoro
É uma inflexão de encocorar. Meios, irritar, incomodar, incomodar, foda-se ( para colombianos ) nojo, raiva, hastiar.

encogidas
É uma inflexão de encolhimento. Significa diminuir, encolher, diminuir, ou também, encurtar, contrair, retrair. Reduzido
em tamanho.

encojar
Ferir ou ferir em um pé. Deixe manco, deixe rejo.

encomiable
Isso significa que ele é digno de ser destacada, valorizada ou elogiado. Isso é deve refletir isso muito realizada.
Ensalzable, louvável, plausível.

encomiar
Na Colômbia, significa louvor, para citar com muita apreciação ou com muita predileção. Louvar, apreciar, pedir
desculpas, elogiar, bater palmas, peso, encerrar, lisonjear. Também significa dedicar-se totalmente a fazer algo.
Dedique-se com duro e com todos os esforços para executar alguma coisa.

encomienda
Na Colômbia, significa personalizado, por favor, serviço. Eu ordendo ou peço outro para executar uma tarefa. Isso
também significa pacote que é enviado, remessas. Na época da Colônia havia um tipo de imposto ou imposto que era
pago com trabalho físico.

encomio
Na Colômbia, você quer dizer com muito apreço ou dedicação. Louvor, agradecimento, desculpas, loa, aplausos,
ponderação, glorificação, bajulação.

encono
Quer dizer, hostilidade, ressentimento, ódio, repulsa, Sana'a, tirri, inquina ressentimento. Na Colômbia é também
chamado de rancor de uma pústula ou grão.

encopetada
Senhora de grande empréstimo ou vangloriando-se dela. Aristocrata, senhora, imponente, linajuda, nobre, abolengo,
ilustre, distinguido, cachaca. Também pode significar vaidoso, orgulhoso, soberbo, presunçoso.

encopetado
Pessoa de porte grande ou que se orgulha disso. Aristocrata, senhor, nobre, linajudo, nobre, ilustre linhagem,
distinguida, policial.

encrespáronae
encresparonae é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Encresparonse.", sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Encresparonse. É uma inflexão da ondulação. Significa ser cachos no cabelo, cabelo de ensortijar. Na
Colômbia, ondulando também significa ser corajoso, mau temperamento.

encrewspadas
O termo correto é crespo. Plural de enrolado. Significa ter crespos, formando crespones, que têm laços ou
ondulações. Ensortijada, batata frita, encaracolada, ondulada, escarolada. Quando refere-se às ondas do mar,
significa mar agitado ou melhor.

encriptado
Significa protegida com uma chave ou um código. É uma inflexão de criptografar. Significa proteger ou ocultar usando
uma chave. Esconder, esconder, salvar, fazer. É um termo usado em informática.

encriptar

Significa armazenados em uma cripta ou urna. Também significa colocar um código ou chave, seguro, esconde-se sob
a chave. É um termo usado em informática.

encrispar
Significa exacerbar, exasperar, irritar, enfurecer, irritar ou triturar. Altere o clima. Altere os nervos, irrite.

encubierto
Quer dizer que, através do apoio das autoridades que esconder sua verdadeira personalidade ou identidade para
proteger a testemunha importante ou para investigar um caso importante. Oculto, disfarçado, protegido, disfarçar,
espião.

encuellar
Isso significa tentar enforcar. Mãos no pescoço de alguém e aperte com humor afogá-lo ou enforcá-lo. No óleo
indústria é furar ou unir dois pedaços de tubo de solda. Também amarrar, fechar ou unir dois tubos durante a
perfuração. Junte-se ou prender um tubos de perfuração.

encuerada
Significa nu, despido, descascado, viringa, sem roupas.

encuerado
Na Colômbia significa nu, vitilingo. Eu empeloto, nu, despidos.

encular
Na América Central e especialmente na Guatemala e El Salvador significa cair amo perdidamente, engolir, encoñar,
encacorrarse (Vulgarisms).

end
É uma palavra em inglês, que significa fim, fim. Acabou, acabou.

ende
Ali, naquele lugar. Disso. É um termo de origem latina. A locução adverbial significa, portanto, que algo que é dito é
uma consequência de algo dito anteriormente. Portanto, da mesma forma, em conformidade ou, portanto, de tal forma
que, de tal forma que.

endeblez
É um defeito que se manifestam a fraqueza, vulnerabilidade, fragilidade e inconsistência. É enclenque, esmirriado,
solto.

endeca
É um prefixo grego que significa onze. Tendo uma vez, que são onze.

endechado
Lamentoso cânticos em honra de alguém que morreu, lamentos. Triste, desoladas, lamentosa, carpideiras, luto.
Canções dos enlutados ( é tradicional na costa norte da Colômbia 41. Carpideiras.

endemicas
endemia é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Endêmicas", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
endémica ( com til ). Eles querem ser dono desse site, nativo. Do mesmo lugar, nativo. Que você existe apenas nesse
lugar.

endémico
Isso significa que só existe em uma determinada região ou lugar. Também é uma doença que ocorre apenas em
determinadas regiões. Constante, permanente, regular.

endibias
chicória é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como "Chicória", sendo o seu significado:<br>Chicórias witloof (
endívias melhor ainda ) Eles são herbáceas, conhecida pelos nomes comuns de escarola e radicchio. São folhas
amargas e usado em saladas e como planta medicinal. O nome científico é Cichorium endivia e pertence à família
Asteraceae.

endilga
É uma inflexão de foist, significa endossar, upload, culpar, cobrar, dar uma amostra, caber, assumir a responsabilidade,
acusar.

endilgar
Na ação de acusar ou endossa um fardo, culpa ou responsabilidade de qualquer um. Endossar, fazer upload, culpar,
abordar. Tornar-se responsável, acusando.

endobiosis
É mais indicado endosimbiose. É um termo usado em Biologia. É um tipo de associação entre organismos vivos, em
que um deles vive dentro de outro. Um exemplo clássico pode ser a microbiota do nosso intestino. Simbiose de dois
organismos, em que um habita outro. Ambas as agências se beneficiam.

endofobia
É totalmente o oposto da xenofobia. Portanto, endofobia é desprezo por sua própria raça ou cultura. Odeio o interno
ou o local. Ignorância de suas próprias raízes e cultura. Desprezo pelos indígenas ou nativos. Que nega sua raça ou
nega seus ancestrais.

endorreico
Significa que flui para dentro ou internamente. Não flui para fora ou para fora. Não flui para o mar. É típico de
depressões.

endosteum
endósteo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Endosteo" no sentido de:<br>Seria melhor usar o
Endosteo. Refere-se à parte interna do osso. Medula óssea.

endote lio
endote bagunça é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Endotélio", sendo o seu significado:<br>Endotélio é
o tecido epitelial, consistindo de uma camada de células planas que revestem o interior dos vasos e cavidades serosa e
articulações. Camada que que cobre o coração, onde é chamado endocárdio internamente.

endotelial
É um termo usado em Anatomia. Significa relacionado com o endotélio. Tipo de célula achatada que reveste o interior
dos vasos sanguíneos. Parede interna de vasos sanguíneos.

endrinos
É o plural de Blackthorn. Significa negro, prieto, Jet, moreno, escuro.

endritud
Que tem a qualidade Blackthorn. Que tem uma cor preta ou muito escura azul. Preto.

endroit
É uma palavra da língua francesa, substantiva. Ele designa um lugar, um lugar específico. O plural é lugares.

enduculturacion
enduculturacion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Endoculturacion" no sentido de:<br>Enduculturacion,
ou melhor Endoculturacion ( Você também pode usar a inculturação ) é uma forma de ensino e aprendizagem, através
do qual as pessoas mais velhas, procuram moldar ou convidar, induzir e forçando os jovens a assumir as formas de
agir e pensar da maneira tradicional. É a cultura da manutenção de tradições.

endulzante
Significa adoçante. É uma substância natural que traz calorias e energia para o corpo. Tipo de açúcar. Açúcar natural.
Os exemplos clássicos são mel, sacarose, frutose. Difere do adoçante porque não se trata de uma substância natural,
mas de produtos sintéticos ou quimicamente produzidos e não fornece calorias.

endurecida
Forte, fortalecido. Adquiriu dureza, o que adquiriu maior resistência e força diante das circunstâncias. Com mais
habilidade de suportar ou tolerar.

endurezcan
É uma inflexão do endurecimento. Significa revigorante, bronzeamento, Fortify, fortalecer. Duro de volta, fazer mais
rígida, ser mais rigorosa ou intransigente. Tornar-se sem resposta ou estrita.

eneas
Planta de Enea, também chamada de Totora na Colômbia e seu nome científico é Typha. Eles também dizem gladio,
junco ou Taboa. Com suas jangadas podem ser feitas se vários clusters estão atados.

enebro
Zimbros são plantas arbustivas ou árvore ( 41 coníferas; do género Juniperus caracterizada porque durante toda sua
vida a folhagem jovem é sempre espinhosa. As folhas são agulhas afiadas. Eles são venenosos. Eles pertencem à
família Cuprisaceae.

enedeli
Enedeli ou Enedelia é uma mulher de origem grega e significa cativa mulher, ( 41 lindo cativante mulher;.

enegumeno
enegumeno é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Assaltante.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é louco. Significa demonized possuído, louco, furioso, frenético, louco, raivoso. irritado, violento.

enemicísimo
Ele é um inimigo superlativo. Significa que ele se odeia com toda a sua alma. Super inimigo.

enemigos
Plural de inimigos. Significa adversários, rivais, adversários, que não têm nossa amizade, o contrário.

enemistados
Na Colômbia significa nojo, luta. Refere-se a pessoas que anteriormente deterioraram severamente a relação por
alguma razão. Enfrentou.

enequidad
Acho que a palavra está incorreto. É possível que você pedir "Na capital". É uma solução salomônica em benefícios
de partes interessadas por partes iguais, partição, igualdade, equidade, estabilidade, justiça. Também é possível que
eles pedem "Desigualdade" e apresentaram um erro de digitação. Então, é o oposto de igualdade ou desigualdade,
desequilíbrio, instabilidade, injustiça, parcialidade, descompensação.

energizantes
São produtos altamente nutritivos que fornecem muita energia. São consumidos para prevenir a exaustão e eliminar o
cansaço (fadiga). Alguns contêm substâncias estimulantes. Eles também são chamados de hipertônicos. Eles
geralmente têm cafeína ou taurina.

energía verde
É outra maneira de chamar energia limpa. É todo tipo de energia que é benevolente com o meio ambiente para que
não afete o meio ambiente. Estes são tipos de energia alternativa, como energia eólica ou solar. Energia ecológica.
Energia de emissão zero.

energumeno
O termo correto é louco, sempre com til. Significa que actua como um louco, que não tem controle de suas ações.
Demoníaca, louco, possuído, furioso, furioso, frenético, louco, raivoso, exaltado, violento, louco.

energúmeno
Significa que actua como um louco, que não tem controle de suas ações. Demonized possuído, furioso, furioso,
frenético, louco, raivoso, exaltado, violento, louco.

eneruado
Acho que ele pede para enervated. Se então significa louco furioso, furioso, bravo. Ele também põe nervoso, causar
nervos ou enfraquecer, deixando sem forças.

enervar
Significa colocar mal-humorado, zangado. Ponha nervoso, alter.

eneydi
É um nome de mulher de origem grega e significa "aquela que cativa". Tem como variantes Enedina e Eneid.

enémico
Refere-se a um produto ou líquido usado para enemas, lavatives, lava ou clismas.

enérgica recia
São dois sinônimos de fortes, vigorosos.

enfadado
É um ponto de viragem de ficar chateado ou com raiva. Significa irritante, desconfortável, raivoso, furioso, bravo,
furioso, berreondo, tesão (estes últimos dois na Colômbia)

enfadado
É um ponto de viragem de ficar chateado ou com raiva. Significa irritante, desconfortável, raivoso, furioso, bravo,
furioso, berreondo, tesão (estes últimos dois na Colômbia)

enfado
Na Colômbia significa raiva, raiva, raiva, raiva, raiva.

enfafado
Significa ofuscadas, bravo, malgeniado, furioso, furioso, irritado, irritado, irritado, obstinado, teimoso, ofuscado, cegado,
enojado, neutralizado.

enfajinar
É o ato de montagem cachos ou aglomerados de palha, de cereais ou de mies. Coloque barreiras protetoras nas
margens das fontes de água. Trabalho de cuneteado e encanamento de água do canal com chuvas suaves para
proteger os solos da erosão. Fazer o presépio. Faça tiras finas de ramos como revestimentos protetores de obras
hidráulicas. Proteger, canal, canal, cachos.

enfangadas
Plural de enfangada. Manchados de lama, eles têm lama. Significa lama, manchado de lodo, pântano ou lama.

enfangado
Significa lama com manteiga, enlameada. Com lama, lama suja ou com manteiga.

enfarfador
É a pessoa que está envolvida em empacotar ou amarrar os fardos com fita, geralmente plástico. Na Colômbia,
também dizemos enzunchadores. É também a unidade que fornece a perna de fitas de empacotamento, invólucro.
Colômbia é usada como cintas ou se não conseguirmos, para designar o dispositivo que fornece o metálico de fitas
(bem afiado) para cargas de empacotamento ou fardos de algodão, papel ou papelão.

enfatico
enfatico está escrito incorretamente e deve ser escrito como Enfatico (com acento). sendo o seu significado: o termo

correto é enfático (com acento). Isso significa que ele enfatiza. Ele destaca algo que parece ser importante para você.
Pontiagudo, marca-texto, veemente, pomposo, solene, intenso.

enfática
Significa com intensidade, vivacidade, veemência, vigor, sotaque. Ele destaca, o que mostra maior intensidade ou
importância. Ele destaca algo que você acha que é importante. Acentuado, destacado, veemente, pomposo, solene,
intenso.

enfermedad
É qualquer Estado que reflete uma alteração prejudicial de saúde. Significa mal, aflição, condição, circunstância,
condição, condição, chateado, mal, mal. Estado saúde prejudicada ou afetados.

enfermedad de barbados
É outra maneira de chamar febre amarela, que também é chamada de vômito negro ou peste americana. É causada
por mosquitos dos gêneros Aedes e Haemagogus (família Culicidae). Por isso, é chamado em Barbados os primeiros
casos foram detectados.

enfermo
Uma pessoa que sofre de uma doença. O cliente médico. Afetado por uma condição médica. Paciente, afetado,
sofrendo, sem vontade, sofrimento. Infectados.

enfierrado
Na Colômbia, significa que ele carrega um ferro. É uma forma de gíria de dizer que uma pessoa está bem armada,
geralmente de revólver, pistola ou faca.

enfisema pulmonar
É o nome de uma doença pulmonar. É um dano severo aos sacos ou alvéolos pulmonares, de modo que a pessoa não
pode tirar adequadamente proveito do oxigênio do ar e respira mal. É uma classe de DPOC (Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica). Pode ser causada por efeito permanente de fumaça, tabagismo, exposição à poeira ou outras
partículas. Pessoas que cozinham com lenha sofrem de enfisema pulmonar mesmo que não sejam fumantes.

enfocar
Significa encontrar algo com uma lente. Iluminando um objeto com um feixe de luz. Quadro, ajustar a lente.
Certifique-se de que um objeto está bem enquadrado com uma lente para dar uma imagem muito nítida. Dirigindo uma
lente ou câmera em direção a um objetivo.

enfrasca
É uma inflexão de engajar-se ou engajar-se. Isso significa que num balão. Significa também ser inserido, se misturam,
se intrometer, nutricionistas, abstraído, concentre-se.

enfurecerse
Significa tornar-se violento, colocar bravo, mau feitio, entrar em fúria. É embravecer.

engalanado
Significa decorados elegantemente. Composto, adornado, arranjado, adornado, temperado, titino, elegante.

engallar
Especialmente em Bogotá e Colômbia significa decoração, enchimento de luxo e detalhes (especialmente um carro).
Shake, encha com arruelas ou festões.

enganchadas
Isso significa ser mantido, agarrado ou amarrado por ganchos ou ganchos. Na Colômbia, de forma coloquial, significa
concorrência ou rivalidade entre ônibus intermunicipais ou frotas para acumular passageiros (na guerra dos centavos).

enganchar
Na Colômbia significa contrato, aceitar um novo emprego. Recrutar, recrutar, inscrever-se. Significa também tomar,
agarrar ou apanhar com um gancho ou anzol. Conectar-se, amarrar, agarre, emparelhar, PIN, namoradeira, carga,
jugo, enyugar, friso.

engancharse
Na Colômbia, significa ser contratado para iniciar um trabalho ou também iniciar uma briga ou uma luta. Começa,
começa, registrar, entrar, espera.

engañadoras
Significa timadoras, golpistas, complicadas. Que pode ser enganador. Enganeras, infiel.

engaño
Significa mentira, embuste, disfarce, enfeite, falácia, invenção, truque, fraude. No capote de touradas de gírias.

engañoso mentiroso
Parece que não reflete bem a realidade.

engargolar
Na Colômbia significa inserir, inserir um anel ou um anel em uma RAM, estaca ou vara. Significa, também, argollar ou
bandas folhas para formar um livreto.

engarilla
O termo correto é angarilla. Eles são anexos em forma de L que são usados em animais de carga para transportar
lenha ou feixes de mina ou feno. Em algumas partes são chamados de crimels. Eles também podem ser chamados de
parihuelas. Embora na Colômbia parihuelas são duas hastes longas com uma lona, que servem para transportar
doentes.

engarruñada
Na Colômbia significa enrugada, encolhida, murcha, seca, ondulado, encarrugada, queimado, ardida, queimada,
exausto.

engarzada
Isso significa uma coisa ser trancada com uma outra forma de cadeia, por meio de um fio ou o metal. Emaranhado,
ondulando.

engarzadas
Na Colômbia você quer dizer viciado, emaranhado, preso.

engatusar
Na Colômbia significa trapacear seriamente ou ofensivamente. Enganador, conspirar, golpear, enganar. Passando
"gato para lebre"

engisoma
É um termo médico em italiano. Refere-se a um pedaço de osso do crânio, localizado entre os ossos saudáveis e do
cérebro.

engleriano
Você quer dizer em relação ao Engler. Em Botânica era um sistema primário de classificação e descrição de plantas,
proposto pelo alemão Heinrich Gustav Adolf Engler. Ele também pode se referir ao cientista, compositor, músico e
guerrilheiro tupamaro uruguaio chamado Henry Willy Engler Golovchenko.

englobado
Significa ter a forma de balão esférico. Na Colômbia, significa também elevado, distraído, incorporado, disperso,
DOIDIVANAS, desatento, despistado.

englosure
englosure é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Enclosure", sendo o seu significado:<br>Acho que eles
querem fazer para o compartimento. É uma palavra da língua inglesa, amplamente utilizada na ciência da computação.
Meios, gabinete, coloque espaço sentar ( faz referência a caixa ou o espaço onde inserir o CD ou onde é o disco rígido
de um computador ).

engolar
Mude o tom de voz, dando a aparência de mais grossa e embutido. Dar maior ressonância à voz, engrossamento de
voz, torná-lo mais sério e profundo.

engorilar
Na Colômbia, engordar ou engordar significa ficar complicado, emaranhado, confuso, bagunçado. Perder segurança e
lógica no que você faz. Atraso em um trabalho. Demonstrar falta de experiência no trabalho.

engraçado
Não é uma palavra em espanhol. É uma palavra da língua portuguesa, que significa graciosa. Que bom, saleroso,
cômico, engraçado, charmoso.

engrandecerse
Significa ampliar, emboldened, sentir ou tornar-se maior. Assuma um desafio com coragem.

engrasado
Significa cheio de gordura. Mergulhado em gordura. Você já aplicou a gordura para o funcionamento adequado.
Caiadas de branco, com manteiga, ungido, revestido, sujo, pringado, oleado, lubrificado, subornados.

engreidos
Significa vaidoso, acreditado, orgulhoso, orgulhoso, arrogante. Plural de vaidade. Eles não têm humildade.

engriñe
Griñe é uma língua galega inflexão para Grive. Significa ficar pronto, alistar-se.

engrudo
É uma cola em casa feita de mandioca, misturada com água. Na Colômbia, também dizemos amido.

engrupir
Na Colômbia significa trapaça, golpe, golpe. Também dizemos engurupir com o mesmo significado.

engualichamiento
Ação ou efeito de engualichar . Colocar sob os efeitos malignos de Gualicho (um espírito do mal ou demônio).
Significa maldição, feitiçaria, bruxaria, encantamento. Poção, mistura.

enguayabado
Uma pessoa que sofre a ressaca por ter tomado no dia anterior. Ressaca.

enguerar
O termo correto é eng'eerar. Pode ter dois significados: tingir ou tingir o cabelo loiro (clarear o cabelo) ou também
colocar a galinha em pó nos ovos.

enguillar
Nautica é cobertura ou forro uma capa ou uma corda grossa com outro cabo fino. Disfarça um cabo grosso, cobrindo-o
com um mais magro.

engullida
É um ponto de virada de devorar. Significa comer ou engolir inteiro. Engolir, engolir, devorar.

engullir
Significa comer às pressas. Engula, coma muito rápido e sem mastigar bem. Engolir, devorar, ingerir, inguritar.

enhuesarse
Receba algo que seja inútil ou de pouco valor por meio do pagamento. Para um comerciante, compre um produto que
não seja vendido.

enigma
Refere-se a algo que é difícil de compreender ou entender. Enigma, mistério, pergunta secreta, desconhecida, Arcana,
hieroglífica enigma.

enigson
É um sobrenome dos EUA no distrito de Monaca, no estado da Pensilvânia. Na Colômbia e Venezuela a conhecê-lo

como um nome masculino e é de origem desconhecida. Em Los Llanos Colombovenezolanos usado alguns nomes
muito raros (por exemplo, Usnavy, vindo da US Navy). Conheci um engenheiro mecânico e nome petróleo
venezuelano do Enigson Pirela Vera. Há outro profissional venezuelano chamado Enigson Urdaneta.

enjabelgar
É a ação de pintar uma parede com cal e gesso ou terra branca. Branqueamento.

enjambre
Pode ser chamado de ninho de abelhas ou vespas. Favo. Também o nome dado a uma miríade ou grande número de
insetos, especialmente se são abelhas, vespas ou moscas. Multidão, infinito, muito.

enjuagues
Na Colômbia, dizemos lavagens para alguns caminhões muito leves ou lavagens de carro. Lavagens também são
boca lavagens com adstringentes.

enjundia
Na Colômbia significa Barraquero, vigor, coragem, brio, pujanza, arrojo, prisão, força. Em alguns casos,
costumávamos dizer gordura, sebo, pique, gordura, gordura, gordana, óleo.

enjunto
Significa ósseas, magra, magro, seco o rijo, enteco, delgado, sugado, magro, esquelético, entelerido.

enjutos
Significa magro, seco, enthecos, magro. Muito magra, categorizada em gordura. Sugado, emaciado, ósseo, inteco,
rachytic, esquelético.

enlazadas
É uma inflexão do bind. Significa subordinação ou pegar um arco. Meios, interlace, flertar, unir, pegar, ligar, conectar,
link, capturar.

enlistarse
Significa se juntar ao exército. Entre min. Recrute-se.

enlodado
Você quer dizer lamacento, atolado. Por pessoa de extensão que foi afetada pela calúnia e mentiras. Pessoa que foi
afetada pela boa imagem ou foi humilhado publicamente. Humilhado, desacreditado. Inflexão para Enlodar. Significa
lama, presas. Espalhe ou espirre com lama, lama ou lodo.

enlozada
Significa que ele tem focinhos, que está coberto de focinhos. Tem cerâmica ou está coberto com ela.

enmalezado
Terra onde as ervas daninhas abundam. Traço, ratrojero, entirate.

enmalezar
Lá deixe para preencher com vegetação rasteira ou restolho um local (de yerba mala ou inútil), enmontar. É o resultado
de não fazer limpeza de vegetação invasiva em uma área de cultivo (falta de capina).

enmarcadas
Isso significa que algumas coisas foram localizadas dentro de um frame; Ele também se refere a tudo o que está dentro
de uma demarcação ou dentro de limites previamente estabelecidos.

enmarihuanado
Pessoa afetada pela ação da maconha. Pessoa os efeitos da maconha. Emporada, trancada.

enmochilar
Na Colômbia, significa guardar ou transportar uma mochila (saco de tecido). É igualmente conservar, esconder ou
esconder em uma gaveta, em uma gaveta ou em uma mesa. De uma forma coloquial é também para emaranhar a Pita
ou Piola de uma trombeta quando jogá-lo ou boxe a bola de um arqueiro de futebol (Aperte a bola nos braços e contra
o peito).

enmohecido
É uma inflexão de ferrugem. Significa cheio de ferrugem, a ferrugem, a ferrugem. Significa afetados por fungos.
Oxidação, ferrugem, danificado, estragado, incorporá-lo.

ennegrecimientos
Enedurecimento plural. É a ação ou efeito enecante. Está voltando preto ou muito escuro alguma coisa.

ennoviarse
Significa estabelecer uma relação amorosa com alguém. Apaixone-se, se estoca.

enoc
É um nome do sexo masculino de origem hebraica e bíblica. Significa dedicado a Deus. É um personagem de
diferentes passagens da Bíblia Sagrada: no livro de Gênesis, é listado como o filho mais velho de Caim; também como
um dos filhos de Jared, descendente do conjunto; Este Enoque foi o pai de Matusalém e avô de Noé. Enoch outro que
aparece na Bíblia é o filho de Midian (ou seja, um neto de Abraão). Nome de um livro da Bíblia Etíope ortodoxa, mas
não reconhecido por outras igrejas cristãs (livro apócrifo para os católicos).

enoch
O termo correto é Enoch ( em inglês ) ou Enoch. Às vezes aparece como Enoque e Enoch mesmo. Profeta do
hebraico. Livro apócrifo da Bíblia.

enodrifa
enodrifa é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Endorfinas", sendo o seu significado:<br>Eu presumo que
eles pedem endorfinas. Eles são peptídeos opioides, produzidos pelo hipotálamo e glândula pituitária. Fazer os
neurotransmissores. Ocorrem em momentos de excitação, dor ou pela ingestão de alimentos, tais como o chocolate ou
picante.

enojarse

É a ação ou efeito de raiva, raiva-entrar, ficar furioso. Quer dizer, irritado, chateado, incomodado. Perde o controle ou
sanidade. Insira a raiva ou fúria. Lento para a ira, irritar

enojonas
Pessoas que ficam com raiva facilmente. Temperamental, berrinchosas, selvagem, ranzinza, cantaletosas.

enomano
O termo correto é Enomano. Era o nome de um rei de Pisa, na antiga Grécia, pai de Hipodâmia. Ele era filho de Ares
e Aroina. Uma pessoa que se sente uma predileção para o vinho.

enorgullecerse
Cheio de orgulho. Assim a vangloriar-se, vangloriar-se, vangloriar-se, carregar no, se gabando, Alegrai-vos.

enoturística
Significa que se relaciona com passeios em áreas onde os vinhos são produzidos. Turismo que se relaciona com a
produção de vinhos. Turismo através de vinhedos ou adegas de vinho. Turismo de degustação de vinhos.

enómano
Quer dizer amigo do vinho, você é apaixonado por vinho.

enplago
enplago é escrito incorretamente e deve ser escrito como Empalago. sendo o seu significado: Eu acho que a pergunta
é por empalago. Significa cansaço, tédio, eu repulsa, incômodo, indigestão ou desconforto causado por uma refeição
muito doce ou pesada. Ele também é usado para denotar que você não quer consumir mais alimentos para ser
saciado ou assediado.

enqueirado
Na língua galega significa seco, desidratado e seco.

enquinche
É uma inflexão de enquinchar. Isso significa a construção de casas ou casas com esteiras de bambu coberto de lama.
É um sistema de construção muito antiga e estável que foi usado pelos indígenas.

enrachada
Significa que você está em uma raia, corrente ou seguir. Você teve um acompanhamento ou cadeia de eventos de
efeitos iguais ou similares (pode ser favorável ou desfavorável).

enrachado
Significa que você tem uma raia ou um acompanhamento de eventos semelhantes em pouco tempo. Ele tem um
número de eventos semelhantes. Você tem uma explosão ou reescreve.

enrastrojar
Na Colômbia é parada cheia de erva um campo, deixá-lo enmonte ou preenchimento com barba por fazer.

enrebullar
Significa estragar, rolo, emaranhar, desbarajustar, revólver, embarullar, embrollar. Retorne uma enxurrada, os ovos
mexidos.

enredaderas
Também chamado de guia de plantas ou guiders. Caules de plantas finas e flexíveis, permitindo que seus ramos são
suportados pelos tutores ou cumes. Plantas que podem envolver-se mesmo por falta de fortes caules grossos.
Existem vários tipos de escalada, cipós, escandentes, gavinhas e gramíneas.

enredado
É uma inflexão do emaranhado. Significa Desfiadora, mistura. embrollar, confusa, complicar, dificultam. Na Colômbia
significa também intriga, murmurando, fofoca, envolver, envolver. Envolvidos, envolvida, misto, invadimos,
comprometida.

enredo
Nó que ocorre entre várias fibras ou fios. Marana. Na Colômbia é sinônimo de intriga, fofoca, história, amour,
confusão, bagunça, nó, eu embrollo, rolo.

enredos
Em média fofocas de Colômbia, fofoca.

enredó
É uma inflexão do emaranhado. Então agite, mistura, viaje, confundir, dificultar, envolvem.

enrejado
Na Colômbia, significa trancado com grades. Tem bares. Dizemos-lhe grade para uma embalagem protetora do metal.
Hastes ou invólucro metálico.

enrejar
Pode significar pegar ou amarrar com uma fatia ou também cercar ou proteger um terreno com uma cerca ou cerca.
Coloque uma cerca como proteção adicional em um estabelecimento.

enrique
É um nome de origem germânica masculino. Variantes de Henry. Quer dizer o príncipe.

enriqueser
enriquecer é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Enriching", sendo o seu significado:<br>Riqueza, tenho
lucros, tesouro.

enriqueta
É um nome de mulher de origem germânica, derivado do nome masculino Henry. Significa princesa em suas terras.
Henryetta variante ou Henrietta.

enrolarse

É a ação de inserir os militares, entrar para a milícia. Alistar-se recrutar, envolver, incorporar, registre-se.

enrrabiarse
Quero dizer, ficar com raiva, ficar chateado, ficar irritado, ficar doente.

enruanarte
É uma inflexão para enrolar ou enrolar. Significa colocar uma ruana para se proteger do frio. Cubra com uma ruana.
Armazém de Artesanato .

enrunar
Significa mugrite, sujo, mancha. Também gerar lodo, lama, lama ou sedimentos que enchem o fundo de um córrego de
água. É usado em algumas partes da Espanha.

enruran
enruran é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Roteado", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
roteado. É uma inflexão de roteamento. Significa guia, direto, orientar, ensinar, ir.

enrurar
enrurar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Rota", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
roteado. Significa direto, direto, orientar, definir o caminho ou o caminho a seguir.

enrutado
Significa que você está no caminho certo, na rota certa. Ele está indo para alcançar seus objetivos. No caminho certo.

enrutarse
Significa definir o caminho certo para chegar ao destino escolhido ou obter um propósito. Escolha a rota. Pegue o
caminho certo. Cabeça, cabeça. Por extensão, defina-se, faça uma decisão, escolha.

ensada
Acho que pretendiam pedir salada. Preparação de frutas frescas, verduras e legumes em tiras ou em cubos, sal, limão
e vinagre.

ensalzarse
Significa louvar, dar grandeza, fazendo propaganda, é loar, louvado seja, hype dar ( na Colômbia 41. Louvado seja,
exaltar.

ensañarse
Significa agir com violentamente ou ferocidade contra alguém. Atacando brutalmente, cruelmente ou implacavelmente.
O encarnizarse. Perseguir implacavelmente.

ensarapado
Pessoa coberta ou protegida com um poncho. Na Colômbia, diríamos por meio de imitação enruanado ou emponchado
( Com ou ruana Poncho ). O sarape é um tecido de algodão retangular, colorido, com uma abertura linear no centro e é
usado como um abrigo. É usado no México.

ensenada
É o nome de várias cidades ou cidades da América Latina. Eles são dois locais de Argentina (província de Buenos
Aires) e província de Santa Cruz. Nome de uma cidade chilena na província de Llanquihue. É um acidente ampla
costeiro, onde uma grande entrada do mar na terra é formada. O nome de uma cidade mexicana do estado de Baja
California. Como um substantivo que significa rada, baía, Golfo, Porto, ancoradouro.

ensibismado
ensibismado é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Egoísta", sendo seu significado:<br>Acho que a
questão está em egocêntrico. Significa abstraídos profundamente incorporado, concentrado, absorto, engajados,
alienado, meditativo, pensativo.

ensimado
Bolt é escrito incorretamente e deve ser escrito como coberto sendo seu significado:<br>É uma inflexão da seco. Na
Colômbia, significa algo dado ao comprador a título de incentivo, para convidá-lo adicionando continua comprando no
mesmo local. O que é coberto chamado sobreposições, napa, atadura.

ensimismarse
É o mesmo que se concentrar, abstrair. Faça introspecção. Medite, fique surpreso, meditativo, seja absorto.

ensinas
O termo correto é carvalho. Plural de carvalho. É o nome de uma árvore da família Fagaceae. Seu nome científico é
Quercus ilex e recebe outros nomes comuns: Alsina, carvalho, noz, carvalho, Chaparral, chaparro, marrasca.

ensolvado
Isso significa que permeiam o ambiente com odor geralmente desagradável ou irritante, fragrância exagerada, cheiro
de patchouli.

ensuciarse
Significa murmurar, engravidar-se com sujeira ou sujeira. Também sinto algo imundo, cheirando matéria ruim ou fecal.
.

entablar
Isso significa assegurar ou proteger com tabelas, formaletear. Começar a realizar, organizar, preparar, começar. Dê o
primeiro passo em uma atividade ou conversa.

entalle
Em Gemologia é uma técnica para gravar em um buraco em pedras ou pedras preciosas. Tipo de gema gravada em
oco. Às vezes é usado como selo ou marca. Medido você tomar na cintura das pessoas. Ajuste que a costureira faz
na cintura de um vestido.

entamebas
entamebas é escrito incorretamente e deve ser escrito como 'Entamoeba', sendo o seu significado:<br>O termo correto
é Entamoeba e melhor ainda Entamoeba histolytica. É o nome científico de ameba. Entamoeba é um gênero de
microorganismos protozoários. É um parasita que causa diarreia e colite.

entarimado
Tablado, bainha, chão coberto com tabelas. Assoalho de madeira.

enteco
Na Colômbia significa entecado fraco doente, fraca, anêmica, esquelético, esmirriado, magro, magro, apito.

entelerido
Na Colômbia tem dois significados. Um é bobo, burro e o outro é gelado, frio, dormente, afetado pelos 20.

entenado
Significa que é apenas um dos dois membros do casal, produto de uma relação anterior. Enteado. Filho de político.

entenao
É o mesmo como um enteado. Na Colômbia, significa que é apenas um dos dois membros do casal, produto de uma
relação anterior. Enteado. Filho de político.

entendera
Na Colômbia é uma forma coloquial de se referir à cabeça ou mente. A capacidade mental das pessoas, a inteligência.

entente
É um tipo de pacto ou acordo de confiança mútua entre vários países. Nome dado ao Pacto de Londres, entre França,
Inglaterra e Rússia e alguns de seus aliados na Primeira Guerra Mundial. Foi oficializado em 5 de setembro de 1914.

enterarse
É a ação de ter conhecimento de algo. Sabe, perceber, entender, saber.

entereza
É a qualidade de uma pessoa que enfrenta problemas com tranquilidade e firmeza. Agindo com serenidade e força.
Na Colômbia é usado como sinônimo de caráter, temperamento, bezerro, gênio, humor, natureza, força,
encorajamento, força, ousadia, decisão, firmeza.

enternecerse
A ação é sentir ternura, tornar-se sensível. Quer dizer que mudou, mudou-se, suavizar, impressionado, queixar-se.

enterón
Aparelho digestivo (normalmente quando falado de um embrião ou uma coelenteretas). Sistema digestivo que vai
desde a boca até o ânus. Estômago. Trato intestinal.

entierro
Na Colômbia funeral, enterro, funeral e enterro. Cova, sepultura, cova, grave. Tesouro, salvado, guaca. Em sentido
figurado, deixa cair algo, rescisão ou difamação de um regime.

entimema

É um termo usado em Lógica. Significa que está na mente, que está na mente ou pensamento. Algo óbvio, lógico ou
implícito. Isso deveria ser conhecido. É um silogismo que é eliminado pela conclusão ou uma de suas premissas.
Também é chamado de sylogismo truncado.

entonado
Na Colômbia significa meio bêbado, crista, chapeto, Dizzy pelo álcool. uma pessoa que conhece seu tom na música,
altura bem afinado de cantor. Inflexão de canto, que significa cantar.

entongar
Significa organizar, organizar, pilha. É a ação de fazer algo em ordem e com cuidado, ir encarrando ou empilhamento
algo.

entornadas
Significa meio fechado ou não completamente fechado. Você pode consultar algumas portas ou janelas, por exemplo.
Incline alguma coisa, vire-se, mude a posição normal. Desviar.

entornista
Pessoa que promove a Filosofia do Meio Ambiente. É uma nova escola filosófica que visa eliminar o atavismo ou
libertar o indivíduo do atavismo, o que o torna dependente e compulsivo.

entosta
É um pedaço da parede ou bloco que entrou em colapso. Fração de qualquer parede de material, amontoar.
Fragmento, cascalho, seixo. Significa também esterco, estrume seco. Exasperante, cola ou resíduo de estrume que é
anexado para a sola do sapato quando pisamos em fezes. Este termo aparece na Bíblia.

entradera
É o nome de uma forma de roubo na Argentina. Ladrões agem sobre suas vítimas quando correm para sua casa.

entradoras
Plural de ingeta. Na Colômbia diz-se que entra a pessoa que é facilitada para se comunicar com os outros. Isso não é
assustador começar uma conversa. É tímido ou tímido.

entrape
É uma inflexão de ficam presos. Significa molhar, sature um pano de água. Mergulhe.

entrar en vigor
Isso significa que ele começa a governar daquele momento, entrando em efeito ou aplicativo. Isso é alta ou habilitação.
Notificado. Força executória. Que ele deve começar a conhecer.

entre
É uma das preposições da nossa língua. É também uma transformação para entrar. Significa entrar, penetrar, entrar,
passar, entrar.

entre bambolinas

Está incorretamente escrito entre bambolinas e ele deve ser escrito como nos bastidores sendo seu significado:<br>O
termo correto é nos bastidores. O mesmo é como entre cortinas. Significa que internamente. O que as portas para em
um recinto. Só significado interno.

entre banbalinas
O termo correto é "entre Bambalinas", com m . Tem como significado interno, por dentro, por dentro. Outra
interpretação é secreta ou reservada. Também pode se referir ao mundo do teatro e do cenário.

entre mompox y magangué
Entre Mompox e Magangué, significa muito distante, oposto, pólos opostos, que é muito difícil juntar-se ou
reconciliar-se. Ambos Mompox e Magangué são portos colombianos sobre o rio Magdalena, mas eles estão
localizados em bancos opostos e não há ponte.

entreala
Significa frente centro, golpe de aríete, centrodelantero, punta de lanza, artilheiro, jogador que permanece perto do
arqui-rival. No passado, quando ele estava atacando no futebol com 5 jogadores estava lá dentro que pode ser certo
ou frente de esquerda que estava localizado entre o centro da frente e um ponteiro.

entreloazadas
entreloazadas é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Entrelaçado", sendo o seu
significado:<br>Amarrados por vários e fortes laços. Interseção, entremeada e entrelaçadas.

entremezclados
Você quer dizer mexidos, misturados.

entrenable
Treináveis refere-se à pessoa ou animal que a formação técnica e adequada ou treinamento, você pode melhorar muito
o nível competitivo. Isso significa que ele tem potencial para ser bem sucedido em algo. Um engenheiro de cetim ou
Junior é treinável e torná-lo um engenheiro sênior.

entrene
É uma inflexão para treinar. Na Colômbia trem é o mesmo que o treinamento. Significa alistamento, preparação,
ensaio, exercício, treinamento, instrução, treinamento. Atividades de pré-preparação para a competição ou para
aquisição de competências.

entresijos
Parte do galliner ou das entranhas do cordeiro. Mesenteria, intestino. Dobradura do peritoneum. Por extensão oculto
ou parte desconhecida de uma pessoa (característica, qualidade ou aparência desconhecida).

entretenimiento
Significa diversão. Ação e efeito de entretenimento. Significa diversão, recriar, distrair, animar.

entreverando
É um ponto de viragem do lay. Significa inserir, mistura, suplente. Uma coisa de lugar seguido outro alternadamente.
Como um verbo, leigo que é envolvente, bloqueio, entra numa discussão.

entrojar
Você quer depositar os cereais ou plantações em um celeiro. Salvar ou depositar em um troj ou uma troja.

entrompar
Na Colômbia significa enfrentar sem medos, rosto, opor-se, lutar, lutar, defender.

entronización
É o ato pelo qual um rei ou rainha assume seu mandato, ou seja, que sobe ao trono. Coroação.

entronizar
É a ação de bajular alguém para colocá-lo sobre um pedestal ou em um trono. Extol, coloque, ungir, instalar, coroa,
implante, exaltar.

entropía
Na Ciência da Computação é uma medida de incerteza diante de uma infinidade de mensagens das quais apenas uma
é recebida. Em Física é a magnitude termodinâmica que indica o grau de desordem molecular de um sistema.
Desordem de um sistema, caos. Nas Ciências Sociais, ações necessárias para eliminar a incerteza.

entubado
Na Colômbia significa estreito, apertado. É em forma de tubo. Em medicina refere-se ao paciente que está respirando
assistedcom ajuda mecânica.

entubado
Na Colômbia significa estreito, apertado. É em forma de tubo. Em medicina refere-se ao paciente que está respirando
assistedcom ajuda mecânica.

entucar
Na Colômbia significa começar um trabalho com grandes espíritos. Dê-lhe um disjuntor ou entusiasmo para o que você
faz. No Valle del Cauca também significa beijar, tomar a iniciativa. Aja, faça.

entuerto
Prejuízo ou danos causados a uma pessoa. Ato ilícito, difamação, calúnia, emaranhado, afronta, ultraje, insulto, cólica,
dor.

entumecido
Na Colômbia, significa afetados pelo frio excessivo. Aterido, gelo, gelo, entumido, encalambrado, cura, engarrotado,
rígido, duro.

entumido
É uma inflexão de anestesiar. Na Colômbia, significa afetados pelo frio excessivo. Aterido, gelo, gelo, entumido,
encalambrado, cura, engarrotado, rígido, duro.

entusado
Na Colômbia, significa uma penalidade de amor-rasgado. Dor, desespero, nostálgico, triste, arrependido, aflitos,

ressentido, desiludido, desanimado.

entusar
Na Colômbia significa destruir por uma pena de amor. Causar ou gerar sua. Causar dor, dor ou nostalgia, desovar,
lamentar, afligir, ressentir-se, desapontar, desanimar.

entusiamado
É uma inflexão enthusise. Significa ter entusiasmo, encorajamento, paixão, fervor. É um clima em que reflete paixão,
emoção, fervor, frenesi, fieryness, exaltação.

entusiasta
Mostra entusiasmo. Parece muito alegre ou gera entusiasmo nos outros. animador. Alegre, animado, animado.

entusista
O termo correto é entusiasta. Isso significa que você tem entusiasmo. Que você sente paixão, emoção e fervor para o
que ele faz. Arrebatou, frenética, ardente e fervorosa, exaltado.

envalentonado
Significa que de repente adquiriu valor ou coragem. Ousado, decidido, animado, resolvido. Indomável.

envanecerse
Tornar-se vaidoso ou arrogante. Significa orgulho vaidoso vangloriar-se, vangloriar-se, vangloriar-se, vangloriar-se,
marginalizam.

envase
Pode significar pode, garrafa, invólucro, tampa, recipiente, garrafa, caixa, caso. Um recipiente que contém algo dentro
e é usado para transportá-lo ou protegê-lo. É também uma inflexão de embalagem. Significa inserir ou armazenar
dentro de um recipiente.

envases
Embalagem plural. Recipientes que contêm algo dentro e são usados para transportá-lo ou protegê-lo. Pode significar
pode, garrafa, invólucro, tampa, recipiente, garrafa, caixa, caso. É também uma inflexão de embalagem. Isso significa
inserir ou armazenar algo dentro de um contêiner.

envelice
Acho que a pergunta é por que degrada. Inflexão de degradante, o que faz ou fazer vil, novamente algo insignificante
ou indigno. Pode também significar a desvalorizar, desvalorizando, desvalorizar, subtrair o valor ou o preço de alguma
coisa. Diminuindo.

envero
É a cor que muitas frutas tomam quando maduras, mudam de verde para a cor da fruta madura. É fácil para todas as
frutas, mas é mais usado em azeitonas, uvas, etc. Cerveja.

envés

Em botânica é o nome dado à parte inferior abaixo em uma folha. Lado errado de uma folha. A parte direita ou
superior é chamada de feixe. Parte traseira ou do lado errado de uma folha é geralmente mais clara e menos brilhante
do que o feixe.

enviabamos
O termo correto é que enviamos, Tilde. É uma inflexão para enviar, o que significa enviar, para a frente, direto,
despachar.

enviar a lo profundo
No jogo de beisebol gírias, fazer Home Run. Voando, Quadrangular. Em segundo plano.

enviudar
É a ação de perder a esposa ou o marido por sua morte. Mudança para viúva, estado civil alcançado pela perda de
parceiro ou cônjuge.

envocaciones
envocaciones é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Invocações.", sendo o seu significado:<br>A palavra
está incorreta. O certo é invocações. Refere-se à prática, ou mágica ou religiosa chama um espírito, chamado para ser
um superior ou especial. Ele pode ser chamado de Deus ou um Santo. Feitiçaria, mandato, petição, súplica, oração e
feitiço.

envocaciones
envocaciones é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Invocações.", sendo o seu significado:<br>A palavra
está incorreta. O certo é invocações. Refere-se à prática, ou mágica ou religiosa chama um espírito, chamado para ser
um superior ou especial. Ele pode ser chamado de Deus ou um Santo. Feitiçaria, mandato, petição, súplica, oração e
feitiço.

envotado
O termo correto é maçante com b e, portanto, também com m. Isso significa que ele não entende bem o que está
acontecendo. Você quer dizer perturbado, atontado, tonto, tonto, sonolento, entumido.

envuelto
Na Colômbia é um tipo de massa de milho cozido, que pode ter ingredientes adicionais como queijo, uvas, passas e em
alguns casos, outras frutas. COB lá embrulhado ou milho ou espiga de milho. É muito típico no centro do país.
Inflexão do envoltório. Significa cobrir, proteger, abrigar circulando com algo.

envulsionarse
O termo correto é ser involutionado (a menos que seja outra palavra da língua glicólica de Cortazar). Significa recuar.
Não avance no desenvolvimento ou evolução e de outra forma tenha um retrocesso.

enxlenque
enxlenque é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Covarde", sendo o seu significado:<br>Enxlenque não
existe em espanhol. É um erro de digitação, porque eles queriam pedir fracote. Significa enteco canijo, fraco, doente,
atrofiado, Alves, esmirriado, fraco, fosforito, tilico.

enzarzarse
Isso é enredado entre as silvas. É uma inflexão do Meandro que significa várias coisas. Meandro é incitar outras duas
pessoas para lutar, que eles riñan uns aos outros. Meandro é também colocar uma acácia ou teto para algo.
Envolver-se também está envolvido em negócios ou atividades que não são legais, ou que não garantem um bom
resultado.

enzimas
Eles são proteínas (moléculas de proteína), que podem catalisar reações químicas no corpo.

enzo
É um nome masculino de origem alemã e significa Príncipe da terra. It é amplamente utilizado na Itália e alguns países
sul-americanos.

enzunchador
É um dispositivo que é responsável pela colocação de zunchos (tiras ou fitas metálicas ou plásticas) durante a
embalagem das cargas. O operador disso também é chamado. Aparelho.

eobalaenoptera
Significa abaixo dos rorcuals branco-branco ou cetáceos com dobras na garganta. Rorcual pré-histórico
branco-branco. É uma classe de cetáceos extintos ou rorcual que existia no Mioceno na América do Norte.

eofelis
É o nome de um gênero extinto de felinos que viveu entre o Eoceno e o mioceno. A palavra significa primeiro felino ou
antecessor de felinos.

eolitico
política é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como "Político ou vento." sendo seu significado:<br>O termo
correto é político ou do vento. Eólio, das Ilhas Eólias. Significa relacionadas com o vento, com o movimento do ar. Na
pré-história é a idade da pedra, quando o homem começou a usar o Flint sobre utensílios.

eomicrobiotherium
Significa primeiro microbiotherces, ancestrais de microbioteres. Era um gênero de marsupiais extintos que viviam no
Eoceno.

eotaria citrica
Espécie de lobo-marinho fóssil do gênero Etaria encontrado na Califórnia. Eotaria significa primeiro pinnipeds ou
primeiro otarios. Precursores de otarios ou ancestrais de otarios. Eram pinnipeds extintos que viviam no Mioceno.
Eles são ancestrais de elefantes, lobos e leões marinhos.

eozostrodon
Significa o dente do leste da Aurora (dente muito velho de China). Refere-se a fósseis encontrados na China, que
pertenciam ao Triássico. Ancestrais de mamíferos também conhecidos como Morganucodon de acordo com alguns
autores.

eólica

Significa em relação ao vento (Por Eolo). Tipo de energia gerada aproveitando as correntes de ar.

eón
É um período de tempo muito longo e indefinido, difícil de determinar com precisão. Este termo utilizado em geologia.
É também, para os gnósticos, o mundo espiritual. Cada eterno sendo emitido unidade divina e que situa-se entre a
grande divindade e matéria.

epafos
Na mitologia grega, fundador da cidade de Memphis. Também se chamava Eparco ou Epaphos. Ele era um rei do
Egito, filho de Zeus e Io de Argos. Casou-se com Najad e era o pai da Líbia.

eparquía
Era um tipo de subdivisão de uma diocese da igreja bizantina. Civil eleitoral do Império Romano do Oriente, que
equivaleria a que chamamos de uma paróquia.

epazoyucan
Epazoyucan é escrito incorretamente e deve ser escrito como Epazoyucan (com sotaque). sendo o seu significado:
Epazoyucan é o nome de uma cidade e um município mexicanos no estado de Hidalgo. Seu nome significa lugar que
pertence ao epazote, Wormseed-cheia. Lugar de muito epazote. Epazote é uma erva medicinal, que também é usada
como um condimento. É muito aromático e tem outros nomes comuns: Paico, acahualillo, milpa chá. O nome científico
de epazote ou paico é Dysphania ambrosioides e é pertencente à família Amaranthaceae. Na Colômbia, há uma vila
chamada Paicol. . . . . . . podem ser sinônimos.

epeira
Epeira foi a velha maneira de ligar as aranhas em taxonomia Animal. Atualmente é chamado de aranha.

epéndimo
É o nome dado a uma camada ou membrana cobrindo a medula espinhal e cérebro em massa. Vem da palavra em
latim Ependimócito e a mesma palavra grega que significa estar por cima, cobrindo, cobrindo ou vestuário sendo na
parte superior, acima.

epéntesis
É o nome de uma figura retórica na Literatura. Consiste em adicionar fones ou letras dentro de uma palavra.

epéntico
Acredita-se que o termo tenha sido inventado por Federico García Lorca e refere-se ao tratamento homossexual
masculino ou ao amor. Em relação ao epente. Você também pode usar epentetic.

epiclese
Significa invocação ou chamada ao Espírito Santo ou a um ser divino. É um termo religioso e refere-se à invocação do
padre durante a elevação, na Santa Missa. Epiclesis.

epicrisis
É uma palavra de origem grega significa determinação ou julgamento. Na medicina parecer ou história médica.
Período de tempo após a doença. Também na Colômbia é um novo programa de saúde que permite que você veja a

história clínica do paciente, através do acesso à Internet (prontuário eletrônico).

epicuro
Em grego significa aliado, camarada. É o nome de um filósofo grego, criador do epicurismo, praticante e divulgador do
hedonismo e do atomismo.

epicyon
Quero dizer, mais um cachorro, mais do que um cachorro. É o nome de um canid pré-histórico, semelhante a um cão.
Pertencia à família Borophaginae. Sua cabeça era mais semelhante à de um leão do que a de um cão. Ele viveu na
América do Norte há cerca de 15 milhões de anos, no Mioceno.

