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estevia
É um dos nomes de uma planta herbácea, nativa do Paraguai, conhecida como grama diabética, grama doce ou grama
de mel. Também é conhecido em Guarani como Ka'a he'e. Pertence ao gênero Stevia ou Estevia e à família
Asteraceae. Significa dedicado a Esteve, em homenagem ao médico e botânico espanhol que descobriu a planta e
seus usos, chamado Pedro Jaime Esteve. O nome científico da planta é Stevia rebaudiana. Também é chamada de
estevia ou estevia um adoçante que é obtido da mesma planta.

estéril
Significa árido, improdutivo, infeccioso, pobre, deserto, genro. Falta vida. Também pode significar que não está
infectado ou contaminado, que é asséptico, esterilizado ou desinfetado. Outro significado válido é ineficaz, inútil,
infrutífero, vaidoso, descontaminado.

esther
Esther é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Esther ( nome )." sendo seu significado:<br>É um nome de
mulher. Éster de variante. Significa que a estrela que brilha. É de origem bíblica. Livro da Bíblia Sagrada no antigo
testamento. Acredita-se que o nome vem de Ishtar, a deusa do amor e da fertilidade na Babilônia.

estiaje
Hora da falta de chuva. Falta de água ou umidade. Seca, aridez, secura.

estigma
Refere-se a marcas, sinais, feridas ou cicatrizes sobrenaturais que aparecem nos corpos das pessoas ou Santos,
revelação de sua participação na paixão de Cristo. Vergonha, desonra difamação, ato ilícito, vergonha, insulto, ofensa,
mancha, ultraje. Marca ou sinal, feito com um ferro em brasa como um sinal de escravidão e dependência.

estiletazo
Ferida causada com um estilete. Apunhalar pelas costas, riposte, puntazo, Fabão e camuflado.

estilete
Espada longa ou muito fina. Espeto, Barb, soco, punhal ou faca fina. Também pode ser na medicina um cateter,
cateter ou uma sonda.

estilógrafo
É uma maneira de chamar uma bola, spherographic caneta, lápis ou caneta. Consiste de uma carcaça que pode ser de
metal ou plástico, e o interior é uma mina que é um tanque de tinta plástica e cilíndrico que é liberado por um metal final
em que lá é uma pequena bola. Penhora ou escola útil para escrita com tinta.

estimulantes
Nome genérico dado a substâncias que aumentam o nível de capacidade motora ou cognitiva, também aumenta a
capacidade de acordar ou alertar, fortalece a capacidade de cuidado. Substância que anima, desperta, excita,
incentiva ou provoca.

estipa
É um dos nomes comuns de uma planta na família Poaceae e é usado como ornamental. Ele também recebe os

nomes de rabo de cavalo, pena mexicana, Stipe do México, estopace, esparto. Seu nome científico é Stipa tuneifolia
ou Stipa tunissima . É também a castilianização do termo Stipa, que é o nome de um gênero botânico da família
Poaceae. Significa que na estepe ou fibra grega.

estipendio
É por isso que é pago por um trabalho. Isso significa taxas de pagamento, remuneração, salário, salário, salário,
Comissão, alocação.

estirón
É um tipo de exercício, que visa ampliar a extensão de um membro superior ou inferior, ou até mesmo do corpo.
Alongamento, alongamento. Exercício de alongamento. Voou a vara de pau um goleiro no futebol.

estirpe
Qualidade ou herança ancestral. Significa ascendência, ascendência, linhagem, origem, raiz, estirpe, linhagem,
porta-malas. O nome de um álbum musical da cantora e música colombiana Nancy Vargas.

estirpendio
O termo correto é stipend. Significa quantia de dinheiro que você paga por um trabalho feito. Custos, custo,
pagamento, benefício, salário, emolumento, subsídio, remuneração.

estitica
O termo correto é estítica, com til. Significa estreñida, que sofrem de constipação. Significa, também, de sabor
metálico e adstringente.

estitico
Na Colômbia e especialmente na área do café significa que ele sofre de prisão de ventre, que sofre de estiptiquez, frio,
prisão de ventre. Uma pessoa que não tem sido capaz de defecar em vários dias. Não fazer movimentos intestinais
com a frequência correta. Mesquinho, avarento, mesquinho tinha

estivación
É um tipo de adaptação fisiológica de alguns organismos vivos para superar a temporada de verão. Pode ser chamado
de dormência sthiathiage ou latência de verão. Stying. Durante esse período, o organismo vivo suspende a maior
parte de suas atividades e metabolismo, a fim de superar o verão. Um exemplo pode ser a queda de folhagens de
árvores de muitas espécies tropicais ou o enterro de espécies répteis entre a lama no verão.

estival
Significa que é quente, agradável, agradável, verão. Está relacionado com verão, verão ou calor.

estío
Significa que corresponde ao verão. Temporada de seca. Verão, stying, seca.

estíptico
Significa que cura, o que ajuda a secar e recuperar a pele. Adstringente, que disseca e contrai os tecidos. É também
um produto tópico e cosmológico que permite limpar, secar e contrair a pele. Isso fecha os poros. Astrictive, cura.
Também pode significar prisão de ventre.

estoa
Em arquitetura, é uma plataforma rectangular suportada por colunas ou pilares. Em grego significa pórtico. Capa
construída para se proteger do sol e da chuva.

estocadazo
Lança-lágrima. Ataque, ferimento ou ferimento causado pelo stoque, um tipo de espada. Aumento do pulmão.

estocolmizar
Significa induzir ou promover a Síndrome de Estocolmo. É fazer uma pessoa que é ou foi vítima de sequestro,
especialmente se ele é de natureza política, justifica a ação tomada, ser benevolente com seus captores ou que
começa a identificar e apoiar sua ideologia.

estofado
Cerne cozidas ou cozidas com legumes. Guisado de meios, alimentos cozidos, prato, prato.

estofar
Isso significa cozinhar carnes e legumes sobre um ferver. Sancochar, Cook. Pode igualmente significar bordar e
encher algo com algodão. Decorar e estilo em madeira. Na Espanha, o fogão é aquecido no fogão.

estofas
É o plural do forno. Significa qualquer tipo de tecido de seda ou lã. Por extensão, classe, classificação, espécie ou
condição de cada pessoa. Variedade, diversidade.

estofona
Mulher que gosta de estilo, tecelagem ou estofos de roupa ( 41 telas de seda; Em algumas partes dizem que estofona
para uma sala onde há saunas.

estofón
Estudante dedicado ao seu estudo. Concentrado, dedicado, aplicado, intelectual, nerd. É um termo usado pelos
Boricuas.

estoica
O termo correto é estoico. Uma pessoa que fica quieto ou calmo, apesar da adversidade. Isso significa que a calma,
tranquila, Serena. imóvel, imutável, firme, cheio, forte e robusto.

estolidez
Significa estupidez, falta de jeito, pendejada, idiotice, tolice, sandez, absurdo, amorosas, lixo, burro, estupidez, bola.

estolido
O termo correto é impassível ou impassível, sempre com telha. Isso significa que é desajeitado ou carece de boa
compreensão (é válido para pessoa ou animal). Manifesta sulticia, estupidez, idiotice, falta de jeito. Bobo, burro,. Falta
inteligência.

estolker

estolker é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Stolker", sendo o seu significado:<br>Stolker ou Estolker é
uma pessoa que espionar ou perseguir outra pessoa de forma furtiva, para saber seus movimentos integralmente.
Espião. Ele não é aceito pelo SAR. Stolker é também o nome de um ciclista holandês ( Michel ) Ele correu para
Espanha e ganhou um palco em 1964.

estomas
Tecnicamente, eles são duas células oclusivas que definem o ostiolo (poros). Poros nas folhas das plantas, onde a
respiração (troca de oxigênio e dióxido de carbono). Nariz das plantas.

estopa
Na Colômbia significa tecido de cânhamo cru. Nome comum para uma planta também chamada jara, Cistus, arbusto
de creosoto, estepilla. Seu nome científico Cistus albidus da família Cistaceae. Duo de música espanhola, formada
pelos irmãos David e José Manuel Muñoz.

estoperol
Na Colômbia, nós dizemos estoperol ou riscar a um botão de metal. Ornamento de metal para ser colocado em
jaquetas, calças, sapatos e até mesmo o estofamento de móveis. Aderência com cabeça grande. Também sobn
dispositivos reflexivos em forma de botão colocado nas estradas para marcá-los ou reduzir a velocidade.

estoposo
Tem a aparência da estepe. É áspero, bruto e ordinário. Que é tecido áspero.

estoque
É uma espécie de espada de lâmina estreita.

estoraque
O nome comum de uma árvore também conhecida como istoraque. Seu nome científico é Styrax guianensis e
pertence à família Styracaceae. A partir dele é extraído um bálsamo amplamente utilizado, que recebe o mesmo nome
ou snter líquido. Resina natural.

estorbero
Isso não funciona, os rebaixados, que provoca ou é um incômodo

estorbo
É uma inflexão de entupimento. Significa irritar, incomodar, irritar, obstruir, bloquear. Na Colômbia é usado como
sinônimo com obstáculos, travas, freio, imparidade, dificuldade e desconforto. Tamanco é qualquer coisa que impede
um deslocamento fácil.

estordir
Significa choque, deixando atordoado com um ruído. Atolondrar, atarantar, confuso, conturbado.

estordir
Significa choque, deixando atordoado com um ruído. Atolondrar, atarantar, confuso, conturbado.

estoria
Estoria Estoria de Espanha, é o nome de um livro de seu tipo, iniciado por Alfonso X. A edição de Melendez Pidal é
famosa e é conhecida como a primeira crónica geral. História.

estorninos
Plural de Starling. Nome de algumas aves migratórias europeias. Seu nome científico é Sturnus vulgaris e pertence à
família Sturnidae.

estorreja
É um prato mexicano de origem espanhola. Também chamado de torrejas. São fatias de torrada ao fogo e que pode
ser comido com doce ou sal. Eles podem ser de pão (marquesote) ou fatias de maçã.

estoy
É uma inflexão do ser. Usado como verbo auxiliar. Significa existe ser, vive, ser, fica, encontrado, fica, sente-se, cair.

estrado
É um site de importância ou de destaque, onde os personagens são de qualquer modo. Tablado, laminado, pisos,
parquet, plataforma.

estrafalaria
Na Colômbia significa raro, estranho, bizarro, bizarro, desalinhado, ridículo, desalinhado, grotesco, excêntrico.

estragado
É uma inflexão de estragar. Na Colômbia significa Araujo, completo, saciado, empalagado. Você também pode
significar estragar, corromper, viciar, corromper.

estrago
Danos de grandes proporções. Efeito prejudicial grave. Destruição, ruína, danos, tragédia de devastação, infortúnio.

estral
Tempo de zelo ou ovulação das fêmeas de todos os animais. Ciclo de tempo adequado para cópula e concepção entre
animais. Em relação ao estro.

estrambã³tico
estramba³tico é escrito incorretamente e deve ser escrito como Estrambotico. sendo o seu significado:<br>O termo
correto é bizarro. Significa vistosa, chamativo, rara, desagradáveis, chocantes.

estrambolico
O termo correto é bizarro (til). Significa ridicularizar, peculiares desalinhado, grotesco, quadrinhos, excêntrico, peculiar,
rara, impressionante. Você pode que eles gostariam de pedir Estrombolico ou melhor strombolico significado similar ou
semelhante a um pão italiano, repleto de queijos e carnes, semelhante a um Croissant (Stromboli).

estrambolo
É um dos nomes que recebe uma planta e suas frutas. Na Colômbia também chamamos de carambolo. É um arbusto

pertencente à família Oxalidaceae. Também recebe outros nomes, como: pássaro, carambolera, torombolo, chiramelo,
miramelo, tamarindo chinês, tamarindo culí. Seu nome científico é Averrhoa carambola. É uma fruta oval e estrelada.
Ao cortá-lo forma uma estrela perfeita de 5 pontas. É muito ácido e fibroso.

estrambótico
Na Colômbia significa raro, estranho, bizarro, peculiares, ridículo, desalinhado, grotesco, excêntrico.

estratagema
É ação inteligente, hábil e enganosa para tentar derrotar o oponente. Manobras para tirar proveito. Operação tática
militar. Truque, mana, táticas, técnica, estratégia, ardil, artifício, ardil, astúcia.

estrategias de nairobi
É uma série de recomendações que foram feitas na Conferência das mulheres mundo, em Nairobi, 1985, para melhorar
o tratamento das mulheres todos os dias, respeitando os seus direitos, mas acima de tudo, eliminando todos os tipos
de costumes que se aplicam a você por seu status como mulheres e ser humana.

estrato
Você pode ter vários significados: camada de sedimento, nível ou posição econômica ou social e um tipo de nuvem.
Na Colômbia são cobrados diferencialmente de acordo com os serviços públicos nível socioeconômicos. Classificação,
a categoria.

estravio
O termo correto é perdido, com x e til. É uma inflexão de perdido ou perdida, significa perdido, desorientado, enganar,
confundir, traspapelar, corrupto.

estrábico
Paciente que sofre de b hatrabismo. Bisco , pessoa que desviou opiniões. O Chosco.

estrecho
Significa apertado, estreito, apertado, apertado. A geografia é um local estreito entre dois mares, local onde duas
faixas de terra são separadas por uma fina faixa de mar.

estregado
Na Colômbia é uma inflexão de esfregar. Significa esfregar, esfregar, esfregar, esfregar, esfregar, raer, lixamento,
limpeza.

estregón
Na Colômbia é cada um dos fortes atritos ou atritos que são dados às roupas quando lavados.

estrellamiento
Na Colômbia, é o mesmo como choque ou estrelada.

estrellita
É um diminutivo de estrela. É o nome da canção infantil muito velho (autor Manuel M. Ponce, mexicano, 1912). É o

nome comum de uma planta de jardim, herbácea que produz muitas flores e cores sortidas (nome científico Pentas
lanceolata, da família Rubiaceae). Existem duas outras plantas com o mesmo nome comum de estrellita: Eryngium
carlinae, da família Apiaceae, que, no México, diz que o porco-espinho. É uma planta de arvense. A outra planta é o
Parietaria judaica da família Urticaceae que cresce nas paredes antigas. Estrellita também é nome de mulher. Nome
de um lutador mexicano, uma atriz e cantora espanhola (Estrellita Castro).

estreñimiento
É uma condição intestinal, representada na dificuldade de ter movimentos intestinais. Constipação. A maneira correta
de escrever em espanhol. é com s, quanto mais esclarecido em várias áreas da América Central é usado com x.

estrepa
É um nome comum para várias plantas do gênero Cistus e da família Cistaceae. Eles também são conhecidos como
frascos, estepes, jaguares.

estrepitosas
Significa que produzem muito barulho. Significa barulhento, estrondoso, bullosas. Também pode significar ostensiva,
pomposa ou exagerada. Plural de srausa .

estresarnos
Inflexão ou stress. Você quer dizer encher-se de stress. Exaustão ou fadiga mental. Se preocupe, se esforça.

estrépido
O termo correto é strep, com t em vez de d. Significa ruído alto e ensurdecedor ou som. Estrondo, barulho, agitação.

estrépito
Significa muito barulho. Debandada, trovão, estrôncio, rugido, rugido.

estrés
Significa tensão, ansiedade, nervosismo, inquietude, exaustão. É um humor que reflete os nervos ou exaustão.

estribadura
Parte da cadeira onde estão os suportes. Parte do monte onde os colchetes são definidos. Ser ação. Ação de colocar
os pés em rider de estribos. Um cinto de estribo para ammarra.

estribo
No estribo de Colômbia é a parte da sela onde o piloto colocar seus pés. Os suportes podem ser de metal ou couro.
"O suporte" é a última cerveja que um piloto é tomado antes de iniciar sua viagem. É também a etapa ou plataforma de
uma carruagem. Em anatomia o estribo é um osso do ouvido. Este grande também chamado estapédio. O estribo ou
estapédio é o menor osso do corpo humano.

estribón
É o nome de uma barragem e um parque de lazer, localizado em Yahualica, Jalisco, no México. É também o nome de
um zoocriadero de rã touro.

estricción
Engenharia significa encolher, constrição, uma diminuição ou a diminuição da seção de um corpo tendo um esforço de
tração. Estreiteza.

estricnina
Estricnina é um veneno de origem natural, extraído de plantas do gênero Strychnos e da família Longaniaceae. É
usado como um pesticida.

estricninas
Amplamente utilizado para acabar com as pragas, especialmente ratos envenenar.

estricote
Na Colômbia e na Venezuela significa desordem, caos, confusão. Muitas coisas desleixadas e bagunçadas.
Desburring, anarquia, desorganização.

estriduloso
É o mesmo que espasmódica. É um tipo de condição da laringe, que se manifesta com tosse. Estridor (ruído) também
é gerado para fazer a inspiração. Laringite com estridor, ruídos ou esparmos. Respiração ruidosa.

estripe
Flexão de striping. Você também pode usar RIP. Significa esmagar, picar, estourar. Eles também podem estar
perguntando sobre estirpe, o que significa ascendência, raiz, linhagem, origem, berço, alcurnia.

estriper
É um Anglicismo de stripper. Significa pessoa que se despir, que faz nus artísticos. nudista.

estriptista
Significa que fica nua e danças diante de uma plateia. Mulher dançando sensualmente despida. A palavra estriptisera
é a mais utilizada na Colômbia. Vem das palavras do inglês Strip-tease (seduzir com nu).

estro
É o tempo de zelo, ovulação ou acasalamento em animais. Ciclo de zelo feminino ou ovulação. Ciclo estral.

estrofa
Na Literatura é um conjunto de versos que são submetidos a uma medida e uma rima. É cada uma das partes de um
poema, composto por vários versos.

estrolear
Estrolear ou trolear é uma simulação, simulação, prate, rindo. Ridículo, brincar e desrespeito.

estrolín
Na Colômbia é uma forma vulgar de se referir ao membro viril. Pênis, pênis. Eles são igualmente vulgar uso chimbo,
Dick monda.

estropeadas
Plural de estragado, que é uma inflexão para estragar. Significa danificado, danificado, golpeado, danificado,
danificado, mau. Na Colômbia também pode significar exausto ou cansado.

estróbilo
É outra maneira de chamar um tipo especial de fruta de plantas coníferas. Eles também são chamados de cone,
arcéstide ou abacaxi.

estróbilos
Em botânica, é o tipo de cone de couro tipo cone ou em forma de abacaxi, que seca abre brácteas alguns para libertar
as sementes. É o fruto típico de plantas coníferas, também chamados de pinho.

estruario
O termo correto é estuário. É um lugar onde eles misturam mar e de água doce pela ação das marés. Eles geralmente
estão localizados na foz dos rios ou nas proximidades de pântanos costeiros. Eles são muito ricos em biodiversidade
pela abundância de nutrientes e alimentos. Eles são superficiais. Pântanos. Manguezal.

estructurado
Tem fortes fundamentos, que tem boa estrutura ou vontade. Quer dizer ordenou, organizado, armado, construído,
configurado. Preparado.

estruendo
Muito barulho. Trovão, boom, bang.

estruendoso
Significa causar ruído, causando barulho, barulho, bater, estridente.

estrupicio
O termo correto é espancamento. Significa caos, desordem, destruição e danos. Quebrazon de coisas com barulho.
Destruição de coisas com DIN.

estube
O termo correto é que eu era, com v. É uma virada para a vida. Significa viver, assentar, existir, ficar, residir, morar.

estudiosa
Mulher dedicada a estudar. Intelectual, aplicado, concentrado, pare.

estudioso
Na Colômbia significa dedicado ao estudo, aplicado, concentrado, intelectual, escárnio, nerd.

estufa
É um bit, mobiliário ou aparelho que está na cozinha e usado para cozinhar alimentos. Aquecedor, fogão, fogão,
lareira, estufilla, cozinha, fogão, braseiro, candela.

estulticia
Significa estupidez, falta de jeito, pendejada, idiotice, tolice, sandez, absurdo, amorosas, lixo, burro, estolidez, bola.

estulticia estolidez
Eles são sinônimo de estupidez, falta de jeito, pendejada, idiotice, tolice, sandez, absurdo, amorosas, dois dos
desperdícios, burro, estupidez, bola. Eles são termos utilizados no Chile.

estulto
Isso significa que é desajeitado ou carece de boa compreensão (é válido para pessoa ou animal). Manifesta sulticia,
estupidez, idiotice, falta de jeito. Bobo, burro,. Falta inteligência.

estupa
Em Arquitetura é um tipo de templo, quiosque ou gazebo. É uma pequena estrutura que consiste em teto, suportes e
sem paredes. Eles são construídos principalmente para fins religiosos e são muito típicos da religião budista.
Geralmente é circular e abobadado.

estupefacta
Ele não conseguiu reagir. Ele ficou atordoado. Significa espantado, surpreso, maçante, atordoado, letárgito,
enlameado, insensível. Quieto, petrificado.

estupefacto
Você quer dizer atônito, atordoado, turulato, atontado, lelo, surpreso, espantado, turuleto.

estupideces
O que o estúpido faz. Plural de estupidez. Significa bobagem, estupidez, falta de jeito, estolideces, Estulticias. Ações
ou pensamentos que vão contra a lógica ou inteligência. Coisas absurdas.

estupidez
Característica do estúpido. Significa idiotice, falta de jeito, absurdo, Estolidez, Estulticia. Ação que é realizada
contrariamente ao lógico ou inteligente. Brutalidade.

estupor
Afeta os sentidos. Significa que ele não pode reagir. É um estado de espírito letárgico. Espanto. Significa
engarrafamento, atordoamento, letargia, moder, insensibilidade.

estupro
Na Colômbia é um crime. Acesso carnal com hoax de uma pessoa adolescente. Abuso de profanação, estupro,
impureza, perversão.

esturpo
O termo correto é stupro. Na Colômbia é um crime. Acesso carnal com engano em uma pessoa adolescente. Abuso
de profanação, estupro, defloramento, perversão.

estúpido

Isso significa que é desajeitado ou carece de boa compreensão (é válido para pessoa ou animal). Manifesta sulticia,
estupidez, idiotice, falta de jeito. Bobo, burro,. Falta inteligência.

esu
É a sigla para uma empresa em Medellín. Significa companhia de segurança urbana. Na Mitologia Yoruba é uma
divindade, que também é conhecida como Eshu, Exu. Orisha do grupo de guerreiros.

esvalotar el galliner
É uma expressão da língua catalã, similar àquele usado na Colômbia "perturbar o vespeiro". Significa que a discussão
se armando, causar confusão, gerar descontentamento, provocar, perturbar, agitar o ambiente. Monte o despelote.

eszett
Em alemão é afiado ou afiado. É o nome de uma carta exclusiva do alfabeto alemão. Esclarece-se que não é nem
latino B nem o Beta grego. É substituído pelo duplo s(ss), embora os alemães continuem a usá-lo.

etcétera
É uma palavra de acepção Latina e outros e ainda outros, tem mais.

etcho
É um dos nomes comuns de um cacto (cacto), no México. Seu nome científico é Pachycereus pecten-aboriginum da
família Cactaceae. É comestível e com vários doces, as refeições são preparadas e tem usos medicinais. É também
chamado de cardon, kardum, eco, feito.

etelvina
O termo correto é Etelvina. É um nome próprio de mulher, é de origem germânica e significa que é verdadeiro e nobre.

etéreo
Quer dizer que carece de consistência, que é invisível, que acredita-se que existe, mas que você não pode ver ou
tocar. Imaterial, intangível, incorpóreo, sutil, vaporosos, voláteis, irreal. Pura, intocada, sublime, celestial, imaculado.

etimologia de aparcar
O estacionamento é um anglicismo que foi aceito como localizar um veículo ( qualquer classe ) ou transportador,
estacionado em uma área disposta a fazê-lo. Localizado em um parque. Parque. Parque. Você pode pensar
remotamente em 40 Parricus; em latim 41 aves de capoeira; talvez a origem do parc em francês e mais tarde no parque
inglês.

etimología de amigo
A própria palavra é derivada do latim, amicus, amicitia ou amicitas. Não há nenhuma necessidade de dividi-lo para
descobrir o seu significado.

etiopatogenia
Em Medicina é o estudo ou análise da origem e comportamentos de uma doença, ou seja, os sintomas ou desconfortos
que gera no paciente, bem como sua causa ou origem.

etna
É o nome de um vulcão ativo na ilha da Sicília (Itália). Era o nome de duas antigas cidades gregas na ilha da Sicília
(também chamado de Catana e Inesa). É o nome de várias cidades nos Estados Unidos (Estados da Califórnia, Maine,
Wyoming, Pensilvânia e Ohio). Também é o acrônimo da École des Technologies Numériques Appliquées (escola de
tecnologias numéricas aplicadas - uma escola de engenharia na França), Ivry-sur-Seine. O mesmo que Edna ou
Rebecca também é usado como um nome de mulher. É de origem hebraica e significa alegria, diversão e prazer.

etnarca
Um personagem que governa ou dirige uma etnia, pessoas ou comunidade. Líder de uma étnia, comunidade, tribo ou
povo. Posição política, chefe de um grupo ou agrupamento, coletividade.

etnia
Significa pessoas, um grupo de pessoas que têm a mesma raça, cultura e linguagem. Em grego significa pessoas,
nação.

etnometodología
É uma forma de metodologia, tendo em conta as tradições e a cultura de um grupo étnico ou etnia. A etnometodologia
respeitar suas tradições ancestrais dos povos para estudar.

etogenico
O termo correto é etogenico, com til. É uma característica antropológica que determina a causa pela qual se origina
uma qualidade, personalizado e cultural hábito dos seres humanos.

etoico
O termo correto é estóico. Significa que ele está agindo com estoicismo. Que possui muita força e domínio sobre si
mesmo diante dos infortúnios, que ele suporta, que ele carrega.

etología
É a ciência que estuda o comportamento, seja humano ou animal, dentro de seu ambiente ou habitat natural.

etologos
O termo correto é etólogos. É o plural de um etólogo. É o profissional de biologia, especialista em etologia, que é o
ramo da biologia que estuda o comportamento dos animais em seu ambiente natural.

etomologia
O termo correto é etimologia. Significa a fonte e origem das palavras, como elas são formadas, que estão enraizados.

etopeya
É uma breve descrição dos costumes e hábitos de uma pessoa. Biografia, esboço biográfico.

etringita
É um mineral considerado especificamente uma aluminosulfonato de cálcio (com sulfato de alumínio e cálcio), que
hidratam foma cimento. Significa também nascidos ou residentes na cidade de Ettringen, no estado da Renânia,
Alemanha. Etringenita.

etrusco
Significa que um nativo, residente, ou relacionados com a Etrúria. A Etrúria era uma antiga região no centro da Itália.
Também foi chamado de Thyrrenia ou tirrenia. Tirreno. Inclui o que é agora aproximadamente, Toscana, Lazio e
Umbria. Nome de um antigo povo que habitava o centro da Itália. Etruria é também o nome de um município argentino
da província de Córdoba e uma cidade em Staffordshire, Inglaterra, famosa pelo seu artesanato.

etsy
É uma deformação coloquial no Equador de Etsa, dizendo Etsy, Etsie ou Etsi ( para dar semelhança de Nessie na
Inglaterra e Yeti no Himalaia ). ETSA é o nome de um monstro lendário, também chamado Iwia é comer todos os
animais da selva, ( Tradição indígena Shuar ). Etsy também é nome de mulher, variante de Betsy, gengibre, que
significa " trazendo alegria " e é derivada do latim.

etxatze
Não é a língua espanhola, mas a palavra Basco e significa fazenda, pomar, energia solar, atrás da casa.

euarcontos
Significa verdadeiro ancestral. É o nome de uma grande ordem ou clado de mamíferos placentários, ancestrais
primários, entre outros mamíferos ancestrais, dos primatas atuais.

eucaristía
No rito religioso ou religião católica comunhão, Sacramento em massa, de ocupação, estabelecido por Jesus Cristo na
última ceia. Parte da massa em que é oferecida a sagrada comunhão.

eudaimonia
Na língua grega significa felicidade, felicidade.

eudora
É um nome de mulher de origem grega. É a variante feminina do nome de Eudoro masculino, que foi um dos líderes do
exército de Aquiles na guerra de Troia. O nome significa amável, generoso. Eudora é também o nome de 2 cidades
nos Estados Unidos, uma no estado de Kansas e outro no estado de Arkansas e os três condados (Kansas, Mississippi
e Missouri). É também o nome de uma estrela na constelação de Taurus.

eudoxo
O termo correto é Eudoxo ou Eudoxo de Cnido. Foi um filósofo, matemático, médico e astrônomo da Grécia antiga,
discípulo de Platão. Ele nasceu em Cnido, que hoje pertence à Turquia.

eufemismo
Significa rodeio, indireta, ambiguidade, tapujo, disfarce. Algo que é dito, mas não claramente. Estou me relevo.

eufonía
Refere-se para falar bonito e divertido. Ao som de uma língua. Bom som.

euforizantes
Os produtos da euforia geral, este tipo de estimulantes costumam ser os opioides. Legal eufórico são medicamentos
prescritos e ato no cérebro centros de prazer. Eles devem ser controlados porque eles podem ser usados ilegalmente.

eufónica
Significa melodioso, agradável, harmônico, divertido. Tem sons agradáveis ou melodiosos.

eufórica
Ele tem euforia, o que engana sua alegria. Alegre, exaltado, animado, animado, otimista.

eufrates
O termo correto é o Eufrates. Rio que define o limite oeste da Mesopotâmia. A fronteira leste é o rio Tigre. Nascido na
Turquia e garrafas vazias no Golfo Pérsico.

eugenesia
É a aplicação das leis biológicas de herança para o aperfeiçoamento da espécie humana.

eugenésica
Em relação à eugenia. Isso se relaciona com a perfeição da raça humana.

eugénico
Significa que ele é um defensor da eugenia. Ele concorda com a boa origem ou estar bem relacionado ou
geneticamente relacionado. É uma filosofia social que visa melhorar os traços hereditários dos seres humanos através
da manipulação genética e métodos seletivos. Algumas propostas de higiene social e até mesmo genocídio. Também
pode significar em relação a Eugenio.

eulalia
É um nome de mulher, é de origem grega. Significa bom orador, bom discurso.

eulices
Também pode ser Eulses ou Ulisses. É um nome masculino de origem grega. Significa aquele que desconsterou seu
avô ao nascer.

euménide
Na Grécia Antiga era a personificação da vingança. Eles também foram chamados de Erinias e para as antigas Fúrias
Romanas.

euphemia
Eufêmia é a versão em inglês do nome em espanhol Eufemia. É um nome de mulher de origem grega e significa que
fala bem.

euphractus sexcinctus
Significa um animal de seis listras bem protegido. É o nome científico de um animal da família tatu. É conhecido como
ttoú poyú, tatú peludo, peji, tatu tatu ou gualaclate. Pertence à família Chlamyphoridae. É encontrada apenas na
região de Gran Chaco, na América do Sul, embora uma população isolada tenha sido encontrada no Suriname.

eupneica normocoloreada
São termos médicos. Isso significa que em relação à respiração, é normal e tem cores normais (na face ou lábios).

eurinome
Na mitologia grega é o nome de inúmeros personagens. Eurynomo também é usado. Nome de um dos Oceanos. Ela
era a esposa de Ofion, um dos Titãs. Com Zeus ela era a mãe das Três Graças ou Cáritas. Era uma das formas de
chamar Artemis ou Delia, deusa da caça, da vida selvagem e da virgindade. Nome da esposa do último rei de Attica,
Codro. Ela era filha de Doriclo de Lemnos. Nome de uma filha de Afito, o famoso arqueiro e esposa de Tálao, o rei de
Argos e eram pais de Adrasto. Nome da filha de Niso, rei de Megara. Ela era a esposa de Glauco, um monstro
marinho. Com Poseidon, ela era a mãe de Belerofonte. Nome dado à Princesa da Morte, também conhecida como
Kabus. Fora dos personagens acima, havia também uma Ninfa, filha do rei Arcamo da Pérsia, um servo de Odisseu e
esposa do rei Licurgo de Arcádia.

euritmia
Significa que mantém a regularidade, que mantém o ritmo, que o ritmo é igual. É sinônimo de harmonia, equilíbrio,
messura. correspondência, proporção.

euríale
Euríale é escrito incorretamente e deve ser escrito como Euryale. sendo o seu significado: era o nome dos maiores das
Górgonas, filha de Fórcis e Ceto. É caracterizada por suas boas ações.

eurítmica
Significa harmonioso, equilibrado, proporcional, ressegurado, correspondente.

eurofilia
Atração, apreciação ou atração para europeus ou europeus. Atração por culturas ou costumes europeus.

europa
Na mitologia grega, o nome de uma princesa fenícia sequestrada por Zeus. Ela era filha de Ajenor y Telefasa. Mãe
dos Danaides, com Danaao. Nome de uma filha de Ticio, que com Poseidon era a mãe de Eufémus. Nome de um dos
Oceanos. Nome de um satélite júpiter e um asteroide. Nome de uma província romana na época do Dioclesiano.
Nome de um dos continentes. Nome de uma ilha entre Madagascar e Moçambique no Oceano Índico. Nome de uma
dica ou capa perto de Cádiz na Espanha. Nome de picos de montanhas no norte da Espanha na Cordilheira
Cantabriana.

europa occidental
Europa Ocidental é uma maneira de se referir a países europeus que não faziam parte da cortina de ferro ou países
dominados pela União Soviética. Países europeus membros da OTAN.

euryanthe
É o nome de uma ópera alemã de libretos de Carl María von Weber e Hermina von Chézy. O nome é devido a
princesa Eriant de Saboya.

eurydike
Eurídice também é válida. É o nome de vários personagens da mitologia grega. Nome de uma Ninfa na Trácia que era
esposa de Orfeu. Euridike de Óbas, foi a sogra de Hércules, esposa do rei Creon e mãe de Mégara. Euridike de Argos
era filha de Lacedemón e Esparta. Esposa de Acrísio, o rei de Argos e mãe de Dánae. Nome de uma filha do rei
Pelios de Yolco. Nome de um dos Nereidas. O nome da esposa de Nestor, que era filha do rei Climeno. Havia
também Eurídike de Nemea, Pilos, Tróia e Micenas. Havia pelo menos quatro ou cinco outros personagens com esse
nome.

eurynome
É o nome de vários personagens da mitologia grega. Nome da mãe de "As Três Graças" (Os Três Cátos), com Zeus.
Ela era uma das Oceanóides, filha de Ocean e Tethys. Eles também chamaram artemis de Figalia, Eurynome, Artemis
ou Delia. Nome de uma filha de Doriclo de Lemnos. Ela era a esposa de Codros, o último rei da Ática. O nome da
esposa de Glauco, filho de Poseidon. Com Poseidon ela era a mãe de Belerofonte. Ela era filha de Niso, um rei de
Megara. Nome da esposa de Tálao, rei de Argos e mãe de Adrasto, que também foi rei de Argos. Ela era filha de
Ampho, um arqueiro famoso. Há pelo menos cinco outras chamadas de eurínomo, incluindo uma empregada de
Odieseo, uma filha ninfa de Arcamo, esposa de Órion e mãe de Urano e esposa de Licurgo um rei de Arcadia. Outro
dos nomes de Kabus, a princesa da morte, um ser mitológico demoníaco. O nome de um asteroide.

euskadi kasko
Eles não são as palavras da língua espanhola. São dois termos da língua basca. País basco significa um país e cidade
( em vez de 41 Kasko; Quero dizer às pessoas.

euskarrikasko
euskarrikasko é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Eskerrik Asko" sendo seu significado:<br>Não é um
termo da língua espanhola. É um termo da língua basca, melhor escrito como Eskerrik asko. Você quer dizer obrigado.

eusquera
O termo correto é Basco. É o nome oficial na língua da língua basca ou vascuense. Basco, vascuense. Basca não
existe e não deve existir.

eustefia
É um comum de uma espécie de lírio com o nome de Andes. É a mudez de um género botânico pertencente à família
Amaryllidaceae. O termo técnico é Eustephia. Eles são semelhantes aos lírios e lírios. Planta bulbosa na América do
Sul.

eustrés
Em Medicina e Psicologia é um estado de alegria, alegria ou forte prazer. Estresse positivo. Gera satisfação, prazer e
energia vital. É o produto do relaxamento.

euterpe
Na mitologia grega, musa da música e especialmente da arte de tocar flauta. Ela era filha de Zeus e Mnemosine.
Nome da mulher de origem grega que significa o mais harmonioso. O nome de um asteroide. Em Botânica é o nome
de um gênero de palmeiras. Pertence à família Arecaceae. Sexo das palmeiras americanas.

eutrofia
Eutrofização é escrita incorretamente e deve ser escrita como a eutrofização. sendo o seu significado:<br>O termo
correto é a eutrofização. É um estado de desenvolvimento de um meio ou ambiente, representado por uma muito boa
nutrição, a tal ponto, que o excesso se torna prejudicial à espécie por falta de oxigênio. É tão bom estado nutricional
que excede os requisitos. A eutrofização finalmente altera a qualidade da água. Ele pode ser considerado como
obesidade ou sobrepeso de um ambiente aquático.

eutsi goiari
Eles não são termos da língua espanhola. São termos de Basco que significa ficar lado a lado.

euxenita
Um torcedor ou adepto de Heracleia Euxeno, um filósofo do século i grego. Uma pessoa que segue as doutrinas ou
ensinamentos de Euxeno. Apolônio de Tianes foi uma euxenita reconhecida na antiguidade.

eva
De acordo com a Bíblia Sagrada, o nome da primeira mulher. Nome da mulher de origem bíblica que significa aquele
que dá vida. Coloquialmente feminina. Na Astronáutica é abreviação de Atividade ExtraVeicular, que em inglês
significa atividade extraveicular, e que é a maneira de tecnicamente chamar a caminhada espacial de um astronauta.
Nome de um asteroide que foi descoberto por Paul Pierre Henry.

evangelio
Significa boa notícia. É a narrativa da vida, obras e doutrinas ensinadas por Jesus, de acordo com a fé cristã.

evangelístico
Significa que pertence ou se relaciona com o Evangelho ou o processo de evangelização. Relacionadas com o
Evangelho, a palavra de Deus. Relacionadas com a pregação do Evangelho ou do seu conteúdo.

evaporacion
Trata-se de um processo físico, no qual uma substância líquida submetida ao calor é convertida em gás ou vapor.

evaristo
É um nome de um homem de origem grega e significa que se destaca entre os melhores, bons entre a boa, agradável,
acomodando.

evádete
Inflexão para evadir ou fugir. Significa fugir, fugir e fugir. Afasta-te, foge, afasta-te.

eve
Eve é um videogame, no qual você pode pilotar naves espaciais. É o nome de uma mulher em inglês, o que significa
Eva. Também pode ser o apocope de evelia ou Evelyn. O nome artístico de uma cantora de rap e atriz, cujo nome
completo é Eve Jihan Jeffers.

evelyn
É o significado do nome de uma mulher que fornece o alimento. Variante de Evelina. De origem inglesa.

eventero
Pessoa que incentivou ou gosta de assistir a eventos.

ever after high
Depois de sempre...

evergreen
É um termo em inglês que significa folhas sempre verdes, sempre verdes ou folhas bonitas. É o nome de uma planta
ornamental somente de folhagem.

evertoniana
Em relação ao Everton. Pode se referir ao time de futebol da cidade inglesa de Liverpool (Condado de Merseyside) ou
a um distrito da mesma cidade. Também significa originalmente de Everton, nascido em Everton. Esclarece-se que
nos Estados Unidos existem duas aldeias chamadas Everton (Missouri, Arkansas) e na Inglaterra há três locais com
esse nome (Condados de Bedfordshire, Hampshire e Nottinghamshire). Há times de futebol chamados Everton no
Chile, Argentina e Colômbia. Everton também é o nome de um futebolista brasileiro que joga pelo Heracles, da
Holanda. Seu nome completo é Everton Ramos da Silva .

evertoniano
Significa Everton. Pode se referir ao clube de futebol chileno, com sede em Viña del Mar ou ao clube de futebol inglês
da cidade de Liverpool.

evidente
Significa que não deixa dúvidas. É muito claro, óbvio, palpável, inegável, tangível.

evocar
Trazer para memórias agradáveis de mente. Significa lembrar, Miss, recordar, reviver.

evocarte
É uma inflexão de evocar. Significa lembrar, invocar, chamar, lembre-se, reviver, rever.

evoe
É um dos nomes comuns dados na América Central e Colômbia para a árvore de Dipterys da família Fabaceae
panamensis. Também conhecido como tonga, tonka, baru, cumaru. Evoé árvore atinge até 60 metros de altura e é
típica de climas muito úmidos.

ex alumno
Ex-aluno é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Aluno", sendo o seu significado:<br>Passado o
estudante ou já fora do estabelecimento de ensino. Pós-graduação, pós-graduação, aposentado.

ex director
A pessoa que ocupou o cargo de diretor e deixou de ser assim. Ex-diretor que já foi substituído.

ex presidente
ex-presidente é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ex-presidente", sendo o seu
significado:<br>Presidente, que deixou de exercer as suas funções. O Presidente terminou seu período de governo.

ex professo
O termo correto é deliberado. É uma expressão latina que significa deliberadamente, intencionalmente, a propósito,
deliberadamente, expressamente, express, premeditado, apenas.

ex-señorita
Mulher que perdeu a qualidade de Miss. Ex-rainha de beleza. Rainha dos anos anteriores e que já entregou o cetro ao
seu sucessor. Rainha ou representante de um reinado que se recusa a sua candidatura. Jovem mulher, que deixou de
ser virgem ou é recém-casada. Recém casados.

exacto
Significa justo, preciso, rigoroso, pontual, cheio. Também pode significar elogio, minucioso.

exactos
Pode significar idêntico, igual. Plural de exatas, o que significa igual, idêntica, justa, precisa, rígida, pontual, cabala.
Também pode significar elogios, minuciosos. Eles têm as mesmas características.

exagregado
Pessoa que ocupou o título ou posição de agregado, mas que ficou aliviada e não o exerce mais.

exalcalde
Significa oficial que em um passado ele serviu como prefeito, que não é mais prefeito. Prefeito há muito tempo, de um
período anterior.

exalero
Significa que ele era escuta e não é mais um ou parou de fazer isso porque estava aposentado. Um jogador de
basquete ou outro esporte coletivo (futebol, vôlei ou hóquei) é dito que ele é caracterizado por jogar por bandas ou
laterais.

exaltaciones
Você proclama ou vive que são feitas por alguém ou em favor de alguém. Torcendo.

exalumnos
É o termo usado para se referir aos alunos que se formaram em uma instituição de ensino. Usado para se referir aos
estudantes de uma faculdade que se formou ou movidas para outra instituição. Eles eram estudantes e deixaram de ser
assim.

exangüe
Quero dizer que esta completamente fraco, falta de forças. Fraco, esgotado, exausto, desmadejado, Lich, perecendo,
nocauteado, desmaiou, tonto. Sem sangue, sem força, sangrados, anêmica.

excandidata
Significa que ela era candidata e não é mais candidata, seja porque não foi eleita, porque já passou seu tempo de
reinado ou representação, ou porque já conseguiu ou substituiu uma nova. Na Colômbia, significa que ela era uma
rainha, que representava um apartamento em anos anteriores.

excedido
É uma curva a exceder. Significa exceder um limite. Significa superar, superar, superar, sobra, passar.

excelcitud
É a qualidade do 8. Tem grande categoria, de grande qualidade ou grande dignidade. Alteza ou alta qualidade,
excelência.

excelsius

Lujo incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Xcelsius.", sendo o seu significado:<br>A maneira correta de
escrever é Xcelsius. É um programa de computador que facilita a elaboração de imagens e log com as informações
fornecidas. É um nome ou código que os desenvolvedores foram nomeados para ele.

excelso
Significa excelente, ótimo, magnífico, excelente, imbatível. Que é o melhor, que é de qualidade superior. Requintado,
excepcional, puro.

excento
O termo correto é livre, sem o c. Dizer que não é obrigado a cumprir. Significa que é uma exceção para obedecer a
um imposto, um dever ou um termo, como uma situação ou status especial.

exceresis
exceresis é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Remoção", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
extirpado. Na medicina, a remoção é a remoção de um tecido ou um órgão não vital.

excesivas
Plural de excessivo. Significa demasiados, que há demasiados, desmedidas, exageradas, enormes, grandes. Eles
excedem ou poupam.

exceso
Em excesso, excedente excedente, excesso, também quer dizer abuso, exagero, deboche.

excéntrica
Significa original incomum, incomum, peculiar, rara, bizarro, loucura, bizarro, impressionante. Comportamento estranho
ou anormal. Significa, também, que não coincide com o centro ou hub. Que ele sai normal.

excéntrico
Significa que parte do que o normal, que é fora do centro ou centro. uma pessoa de comportamento estranho ou
incomum. Estranho bizarro, estranho, estranho, incomum, invulgar.

exclusiones
Exclusão plural. Significa ação ou exclusão de efeito que significa excluir, descartar, descartar, excluir . Também
significa deixar de lado, discriminar, exceto, rejeitar, separar.

excolonia
Significa que antes era uma colônia de um reino ou um império. Território que antes fazia parte de um império e agora
é livre ou independente.

excrementos
É o plural de excrementos. Resíduos, expelido após a digestão. Quer dizer, matéria fecal, esterco, fezes, cocô, cocô,
merda, detritos, esterco.

excresion

O termo correto é excreção, com c e til. Ação ou efeito de excrete. Significa lançar resíduos, expelir resíduos do corpo.
Fezes, excremento, fãs do emissário.

excresion
O termo correto é excreção, com c e til. Ação ou efeito de excrete. Significa lançar resíduos, expelir resíduos do corpo.
Fezes, excremento, fãs do emissário.

exculpación
Ação e efeito das queixas. Você quer dizer sinto muito, livre de encargos, isentar de culpa.

excusa
É um pedido de desculpas que é apresentado para justificar qualquer violação. Pretexto, evasivo, justificação,
desculpa, desculpa, Disclaimer, subterfúgio.

excusado
Inflexão para desculpar, o que significa perdoar, pedir desculpas, defender. Dependência da casa destinada a realizar
necessidades fisiológicas, como urinar e defecar. Na Colômbia ainda é usado e é sinônimo de água, banheiro,
banheiro, banheiro, banheiro, banheiro, banheiro, banheiro, pia, banheiro.

execrable
Significa abominável, horrível, horrível, nojento, assustador, odioso, tenaz, repreensível.

exequias
Na Colômbia é sinônimo de enterro, funeral, funeral, enterro e funeral.

exesposo
Ex, ex-marido. Homem divorciado, homem separado, em relação à ex-mulher ou ex-mulher. Que ele era um marido.
e não é mais.

exégesis
Significa comentários, contação de histórias, contação de histórias, interpretação, explicação. Descrição de uma obra
literária.

exfoliarse
É uma prática estética que consiste na remoção de células mortas da pele, através de atrito ou fricção. É um pouco
semelhante ao escarificar.

exfutbolista
Significa jogador aposentado. Geralmente se refere àquele jogador profissional que parou de jogar o esporte como
profissão. Ele não faz mais parte de um time profissional ou da liga. Também pode ser um jogador de futebol que não
pode mais jogar pelos efeitos de uma lesão grave. Jogador de futebol, que não pode mais praticar seu esporte ou que
mudou sua profissão. Jogador de futebol agora morto.

exhalación

É a ação ou efeito da expiração. Significa ejetar, atirar, atirar, jogar. Jogando ou expulsando ar dos pulmões. Na
Colômbia é usado como sinônimo de muito rápido, rápido, prensado, vertiginoso, rápido. Estrela cadente ou meteorito.

exhausto
Isso significa que ele tem sem forças. mesmo desmaiado, exausto, cansado, exausto, cansado, sem derramamento de
sangue.

exhibirse
Você quer dizer mostrar a si mesmo.

exhortar
Significa estimular, incentivar, aupar. Dê um incentivo. Faça razões para estimular ou encorajar. Na Colômbia : dê
coba .

exhuberante
O termo correto é exuberante meios férteis luxuriante, pródigo, abundante, rica, opulenta, abundante e profusa.

exigir
Significa reivindicar, Sue, chorar fora, impor, enviar, encomendar, exigem, precisar, pergunte.

exigua
Tem pouca importância, curto, reduzida, falta, falta insuficiente, pobre, pequena, insignificante.

exiguo
Isso significa muito pouco, pequeno, mesquinho insuficiente, falta. pequeno.

eximido
É uma deflexão para isentar. Significa que ele foi perdoado, exceto, dispensado. Que você não deve cumprir com algo
que foi ordenado aos outros. Também significa excluído, perdoado, dispensado, redimido, exonerado, solto.

eximio
Isso significa que ele é excelente, eminente, excelente, ideal, top, flagrantes, exaltado, ilustre, notável, prestígio,
importante.

eximir
Significa que você não deve cumprir algo que é exigido de todos os outros. Significa exonerar, entregar, perdoar,
perdoar, dispensar, dispensar, dispensar, exceto.

exintendente
Significa que ele ocupou o cargo de prefeito e não o exerce mais. Na Colômbia foi quem governou uma divisão
trimestral, que era uma divisão territorial de segundo grau. Agora só há departamentos e seu regente é o governador.
Atualmente prefeito é o nome dado a um agente policial de menor escalão.

exito
sucesso é escrito incorretamente e deve ser escrito como sucesso. sendo o seu significado:<br>Na Colômbia é o
nome de um grande grupo económico, grandes cadeias de lojas que já nem tem escritórios ou filiais em vários países
da América do Sul.

exitoso
Significa que ele consegue, que ele consegue, que ele é um vencedor. Vitorioso, laureado, famoso. Vencedor.

exjefe
Significa que ele deixou de ser chefe. Ele era chefe, não é mais e foi substituído por outro.

exmaest ro
O termo correto seria exmaestro. Significa ensinamento que já não exerce. Pessoalmente, penso que um mestre
deixa de ser assim, como ele vai sempre tentar ensinar algo, assim, concedeu.

exministro
Derivado do Ministro. Ex-ministro ou ex-ministro, significa que uma autoridade oficial ou política em qualidade de
Ministro, deixada suas funções e foi demitido. Ele também é usado em posições religiosas. É equivalente no México
para os cargos de secretários de estado.

exnovio
Jovem terminou o caso com a garota. Foi namorado e já não é. Ex. Exprometido. Podemos dizer que um cônjuge
torna-se um namorado.

exo esqueleto
Exo-esqueleto é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Exoesqueleto", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é exoesqueleto. Usado em biologia especialmente. Isso significa que o organismo vivo não tem seu esqueleto
internamente, sobrepondo-se a tecido que tem externamente por meio de shell. Isso geralmente ocorre em artrópodes
e insetos. Muitos devem ter mudas ou ecdise para melhorar a sua força. Na gíria militar exoesqueleto é uma especial
trajes de proteção adicional a ser usado às vezes de alta confrontação.

exoceto
Significa peixes com barbatanas peitorais muito desenvolvidas. Significa que ele está deitado. Peixes que podem
voar. Peixes voadores. Seu nome científico é Exocoetus volitans e pertence à família Exocoetidae. Pertence à
Família Exocoetidae.

exofitica
exofíticas escrita incorretamente e deve ser escrita como "exofíticas ( com til )." sendo seu significado:<br>É uma lesão
da cavidade oral, que faz relevo na mucosa oral. É um termo utilizado na odontologia.

exorbitante
Significa que excede em grande dimensão ou proporção o normal ou corrente. Muito grande, grande tamanho. Pode
ser considerado sinônimo de excesso, massivo, também, excessivo, exagerado, enorme.

exordio

É o prefácio ou preâmbulo de uma obra literária. Princípio de introdução, comece .

exorreico
O termo correto é exorrenic, com tilde. Significa que eles fluem para fora, eles vão para fora ou para o mar. É um
termo usado em Geologia, para designar os fluxos de água que drenam para o mar.

exón
Em Biogenética é o nome da parte dos genes que contêm as informações de codificação para produzir proteínas ou
aminoácidos.

exótica
O que é estranho, de fora, que não é daqui, que não é nosso ou nossos costumes. Não é típico da região. Significa
que ela é excêntrica, estranha, estranha, singular. Curioso, estrangeiro, alienígena, remoto, incomum, extravagante,
estrangeiro, distante, bárbaro, incomum.

exótico
Isso é lá fora, não está aqui, não é nosso ou de nossos costumes. Dizer que é estranho, raro, exclusivo. estranho,
incomum, excêntrico, extravagante, estrangeiro, alien, alienígena, controle remoto, distante, bárbaro, incomum.

exparcio
exparció é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Dispersas", sendo o seu significado:<br>Escrito
incorretamente, deve ser repartido. Inflexão de propagação-verbal, que significa: espalhar, espalhar, estender, galpão,
água, desperdigar, divulgar, divulgar, espalhar. Também tem aplicação para se divertir, recriar, mimar, distrair. Polvilhe
o verbo, é usado para dispersão de líquidos ou pulverizá-los...

expedites
Significa a acelerar o desenvolvimento e a falha de um julgamento. Clarear a solução de um litígio ou reclamação.
Acelerar o giro (acelerar, simplificar, clareamento). Dar agilidade ou pressa para um acordo.

expedito
Significa livre, clara e desobstruída. Solta, ampla, eficaz, ativa, ágil, rápida, prioridade, rápida.

expelido
É uma inflexão de expelir. Significa joga, joga, descartar, ejeta.

experiencias
É o plural da experiência. Significa habilidades, habilidades, conhecimento, experiências, prática. Também pode se
referir a pesquisas ou ensaios, testes ou experimentos que são feitos em laboratório.

expertice
Ação e efeito de expertizar, preparar ou treinar alguém para fazê-lo um especialista. Geração de experiência ou retorno
especialista uma pessoa. Dá experiência.

experticia

O que faz o perito ou peritos. Quem sabe faz, quem sabe manipular operar ou manipular. Isso significa que ele tem
experiência, conhecimento, habilidade, capacidade, conhecimento.

experticial
Com habilidade, experiência, com conhecimento, com a prática, com experiência. Perito. Ele diz que a qualidade de um
perito. Parecer de um perito.

expertis
É o mesmo como competência, experiência, conhecimento e experiência. Especialização em latim significa perito,
conhecedor.

expira
É uma inflexão expirando. Significa morrer, morrer, acabar, tornar-se atual. Expire, finja.

expiro
É uma inflexão de expirar. Significa o fim, acabamento, vitória. Significa, também, que morrendo, morrendo, fenecer.
Termo de um prazo.

explayarse
Significa espalhar, molhar, espalhar, transbordar. Geralmente significa ser muito extensa ao falar, explicando muito
para detalhar e na maioria das vezes de uma forma desnecessária.

explícito
É um adjetivo que significa enorme de qualificação, franco, manifesto, express, claro, sincero. Ele expressa ou
explicado claramente.

explotación sexual
É beneficiar economicamente do exercício da prostituição por parte de outras pessoas. Pimping, é sobre as pessoas.
Forçar os outros a realizar a prostituição, através de chantagem ou sequestro, é um crime.

expositor
Significa que ele fala ou mostra algo ao público. Na Colômbia é o mesmo que palestrante, orador ou palestrante. Uma
pessoa que dá palestras em frente a um auditório. Que disserta uma audiência. Pessoa que expõe algo ao público.

expositora
Significa que ele fala ou mostra algo ao público. Na Colômbia é o mesmo que palestrante, orador ou palestrante. Uma
pessoa que dá palestras em frente a um auditório. Que disserta uma audiência. Pessoa que expõe algo ao público.

expósita
Significa órfão, abandonado. Pessoa que está em um hospício ou albergue. Você está em um asilo. Inclusive,
guacha, órfão, abandonado, indefeso.

expresividad
É uma qualidade que mostra vivacidade ou eloquência. Capacidade de expressar ou comunicar-se. Comunicação,

effusivity, veemência. Facilidade de expressão.

expresivos
Plural de expressivo . Ele manifesta com vivacidade e intensidade seus sentimentos, pensamentos ou suas
expressões. Significa eloquente, veemente, amigável, carinhoso, comunicativo, loquaz, efusivo. Eles refletem
claramente como se sentem.

exprés
Você quer dizer rápido. Rápido. Ele funciona prontamente, o que é feito em muito pouco tempo.

exprimida
Inflexão para espremer. Significa esmagar para extrair o suco ou suco. Na Colômbia espremido também significa
exausto, cansado, exausto (coloquialmente morto, boquete).

exsajerar
O termo correto é exagerado. Significa dar maior valor a algo que realmente não tem. Ampliar, aumentar,
supervalorizar, ponderar, inchar, inchar, inflar, exceder.

exsedi
exsedi é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ultrapassado", sendo o seu significado:<br>A palavra correta
é excedida. É uma inflexão verbal no passado e primeira pessoa a exceder. Significa que eu tenho excedido, em frente,
superação, ultrapassado, out-feito, propasado, desmandado, abusados ou algo limitando regra excedido.
Exagere.libertinaje. Vice.

exseminarista
Refere-se a uma pessoa que estudou em um seminário, com o propósito de se tornar padre, mas que se aposentou.
Ele estudou em um seminiary conciliador. Que deixou de ser seminarista ou que se aposentou do seminário.

exsenador
Pessoa que foi senadora em legislaturas passadas. Senador de períodos anteriores e ele não é mais um senador.
Pessoa que perdeu o título de senador por razões legais.

extanuantes
O termo correto é extenuante. Isso significa que eles produzem muito cansada, muito cansaço.

extasiado
É uma inflexão de extasiar. Significa ser encantado, encantado, extasiado. Imerso em uma emoção muito intensa. É
que tal estado de euforia que impede reagir adequadamente. Encantado, eufórico, eu espanto, pasmo, apaixonado,
lúcido, completo. Intensa claridade, máxima plenitude.

extasiarse
É a ação de sentir a máxima admiração ou prazer com alguma coisa. Engravidar, Bloat, barbear, embebedar-se.

extavagante

É sinônimo de original, peculiar, singular, caprichoso, excêntrico, engraçado, extraordinário, peculiar, ridículo,
incongruente.

extendió
É uma inflexão de estender. Significa estender, ampliar, estender, esticar, implantar, abrir, espalhar, dispersar.

extenuado
Significa que é fraco. Mesmo desmaiado, exausto, cansado, cansado, exausto, sem derramamento de sangue.

extenuantes
Exaustão, cansones.

extenuarte
É uma inflexão extenuar. Significa de exaustão, pneus, enfraquecer e fadiga. Deixe sem derramamento de sangue,
molemente, Lich. Fazer algo sem moderação.

externstein
O termo correto é Externsteine. É o nome de um complexo megalítico localizado perto da cidade de Detmold, na
Renânia do Norte-Vestfália (Alemanha).

extinguidor
É um elemento metálico em forma de garrafa que contém química pressão e é usada para extinguir incêndios ou
incêndios. Extintor de incêndio.

extinta
Significa que não existe mais, que não é. Morto, morreu, fenecida, falecido.

extirpe
É uma inflexão para remover, o que significa remover, remover, remover, inicializar. Também pode significar suprimir
ou erradicar.

extornar
Extornar é a mesma coisa reverter um jogo do orçamento. É compartilhar uma conta de débito, crédito ou vice-versa.
Tornam-se um passivo de conta de ativo ou vice-versa. Também é válido se você cancelar uma compra de um artigo
de dedilhado ruim de um fato ou porque o comprador não decide tomar o artigo e ele já tinha sido marcado.

extorsivo
Que é destinado a extorsão. Em relação à extorsão.

extra
Você quer dizer lá fora, não faz parte de algo. pessoa que trabalha muito circunstancialmente em um filme, que não faz
parte do elenco. Isso também significa suplemento, suplemento, adicionado, adicional.

extra futbolístico -ca
Significa que ele está fora do futebol, que é independente do futebol. Afeta o futebol.

extrabagantv
extrabagantv é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Extravagante", sendo o seu significado:<br>Acho que é
mal escrito a palavra, deve ser extravagante. Significa original, único, exclusivo, caprichoso, excêntrico, extraordinário,
curioso, peculiares, ridículo, incongruente, grotesco.

extraccurricular
O termo correto é extracurricular. Significa fora do processo acadêmico, não regularmente ensinado na escola ou
centro educativo. Fora o currículo acadêmico.

extractivo
O processo de usar um recurso, removendo-o de onde você estiver. Geralmente refere-se aos encontrados no interior
da terra, como minerais e petróleo ou gás. Um processo que envolve a remoção de um recurso que pode ser
esgotado. Mineração de processos ou óleo.

extracto
Na Colômbia é o boletim bancário que é recebido com a contabilidade se move de um mês. Também significa a
síntese do resumo, compêndio, resumo, suco, suco concentrado de essência.

extradeportivo
Significa que está fora do esporte. É independente ou isolado daqueles relacionados ao esporte e competição
saudável. Afeta o esporte.

extrafalario, ria
O termo correto é peculiar ( a ), com s . Significa ridículo,, cômico, grotesco, raro extravagante, excêntrico. O que é
estranho ou ridículo.

extrafutbolística
Significa que produz efeitos sobre o futebol, mas que não faz parte de suas regras ou costumes.

extralarga
Significa mais dimensão do que o normal. Mais do que o normal. Muito tempo.

extralargo
Você quer dizer muito tempo. Muito longo, grande comprimento. Comprimento exagerado.

extralimitatarse
Significa exceder o permitido ou autorizado. Ultrapasse os limites.

extramuros
Significa lá fora, fora de uma instituição. Geralmente se refere a atividades que são realizadas fora das dependências
de uma instituição, quase sempre de natureza educacional.

extranjero referenciado
estrangeiro referenciado é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Veneráveis no exterior." sendo seu
significado:<br>Acho que essa é uma pergunta " 34 reverenciado no exterior; É um modo de ser dos colombianos que
às vezes criticamos muito, faz referência ao colombiano é muito amigável com os estrangeiros, que acreditam que são
superiores e não suficiente para servir muito bem e eles têm sabor. Passado de bom anfitrião.

extrañitis
Doença coloquial ou condição causada pela ausência de alguém amado. Nostalgia, tristeza, sentimento intenso de
faltar alguém. Sofrimento intenso com a ausência de um próximo.

extrapsicologico
extrapsicologico é escrito incorretamente e deve ser escrito como Extrapsiologico (com sotaque). sendo o seu
significado: o termo correto é extrapsiologico (com sotaque). Significa ignorando o psicológico, não-mental. alienígena
ou estranho ao seu eu interior, sua mente ou pensamento. Na teoria da aprendizagem de Vygotsky é a necessidade ou
a necessidade de interagir e usar a comunicação com outras pessoas (sociedade) para aprender.

extrarregional
Isso significa que você deixar as fronteiras de uma região definida. Ele ocupa ou afeta várias regiões.

extraterrestre
Significa originalmente fora da terra de outro planeta, outro mundo. Alien, extraterrestre, Galática.

extravertido
escrito incorretamente extrovertido e ele deve ser escrito como extrovertido também é aceito. sendo o seu
significado:<br>Que é derramado, transforma ou é refletida para fora. Extrovertido. Refere-se a uma pessoa sem
complexos e com relações sociais muito facilmente. Na Colômbia, dizemos simpático, amigável, saída, compinchero.

extremofilas
O termo correto é extremófilo ou melhor ainda extremófilo. Eles são as agências que estão adaptadas a viver em
condições extremas de vida..--pode muito bem ser temperaturas muito altas ou muito baixas, pressões muito altas ou
mídia raras como extremamente salinos, ácidos e tão tóxico para outros seres vivos. Outras condições extremas são
dadas para a total ausência de água ( condições anidra ou dessecação ) que também é incrível. Como há uma
variedade de formas de adaptação, tecnicamente dado nome diferente ( eu dar 3 exemplos ) : Halophilic, aqueles que
vivem em meios extremamente salinos. Acidophilus, que vivem em meios altamente ácidos. Xerophiles ou Anhidrofilos,
aqueles que vivem em extremamente seco a mídia.

extreñido
Significa que ele sofre de extretition. Você não pode evacuar fezes em tempo hábil. Constipado.

extrinseco
O termo correto é extrínseco, com til. Significa externo, estrangeiro, estrangeiro, supérfluo, acessório, incidental,
circunstancial.

extrínsecas
Plural de extrínseco. Significa exterior, externo. Também pode significar supérfluo, incidental, acidental, circunstancial,
supérfluo incidental. Adquire ou sobrepõe o natural.

extrobertido
extrobertido é escrito incorretamente e deve ser escrito como saída. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
extrovertido. Uma pessoa que é dado aos outros, vivendo de acordo com os outros. É alegre, dicharachera, alguém
que sempre expressa o que ele sente, que faz amigos facilmente e não inibindo a fazem comentários negativos, é
muito útil e não inseguro ou com medo. É sinônimo de amigável, amoroso, carinhoso, compinchero, amiguero.

extrovertir
Significa literalmente entregar ou dar, molhar para fora. Isso significa que ele tem instalações para conversar e interagir
com os outros, fácil de comunicar. Ter a facilidade de ser conhecido ao máximo; Para expressar-se facilmente aos
outros. Extrovestirse significa desfrutar da boa atmosfera, ser alegre, divertir-se. Eu esclarecer que é usado na
Colômbia, muitas vezes, mas não aceito pela Academia real.

extrudo
É uma inflexão para extrude. Significa moldar uma matéria gelatinosa, cremosa ou plástica ou um metal derretido,
fazendo-o sair através de um sulco de um saco que contém.

exuberancia
Significa abundância, plenitude, profusão, excesso, plettivo. Limpeza, quantidade. Que há muito.

exuberante
Significa ubérrimo fértil, pródigo, abundante, rico, opulento, abundante, profuso.

exudar
Ele é bem intencionado, depois sair dos poros ou fissuras na crosta. Sudorese, destilação, comerciante, manar.

exudó
É uma inflexão do lodo. Significa suar, rezumar, destilar, filtrar, extravasar ser, sair, brotar, manar.

exultante
Significa alegre, feliz, satisfeito.

exuniformada
Termo para designar uma pessoa que pertencia a um corpo armado uniformizado como a polícia, o exército, a marinha.
Exmilitar, mulher exmilitar.

exuverante
O termo correto é exuberante, com b. Significa abundante, exuberante, profusa, pródigo, profusa, abundante, fértil,
rico.

exvoto
Promessa, oferecendo isso é feito por promessa ou gratidão. Significa oferecer, doação, doação, presente, presente.

eyaculador
Significa que ejacula. Fornece sêmen ou fornece sêmen. Garanhão. Também pode se referir ao órgão que produz o

sêmen, ou seja, a vesícula seminal ou os músculos que o conduzem quando a ejaculação.

eyección
Significa que é impulsionado pela ação de gás de pressão. Tipo de unidade que os pilotos usam para sair de suas
aeronaves durante uma emergência. Ação ou efeito de ejetar, o que significa ejetar, catapultar, impulsionar.

eyrá
Em algumas partes da América do Sul Roh é o nome de um gato médio também conhecido como Oz, Jack moro,
Carlos Siqueira gato, leão ou jaguarundi. Seu nome científico é Puma yagouaroundi e pertence à família Felidae. É
um termo de origem Tupi-Guarani que significa escura ou bronzeada.

ezequiel
É um nome de homem de origem bíblica e hebraica. Significa que Deus tem dado à força. Ele recebeu o poder de
Deus.

ezkere
Em basco linguagem significa Enfim, enfim, de qualquer forma. No entanto, eu acho que isso pode se referir a "Skere"
ou "eskere", que é um anglicismo que são rappers populares e isso significa tudo, tudo vai bem ou está tudo Okey, isso
seria equivalente a calma ou latinos bacano.

ezkuzabala
É uma palavra da língua basca, o que significa incrível.

ébola
É o nome de um rio que permanece no antigo Zaire (hoje Congo). É um afluente do rio Mongala e, portanto, do Congo.
É o lugar onde um vírus transmitido de morcegos para humanos foi detectado pela primeira vez. É o nome
simplificado para uma doença infecciosa causada por um vírus do gênero Ebolavirus. Esta doença é causada pelo
vírus Ebola e é conhecida como Doença do Vírus do Ebola (EVD) ou Febre Hemorrágica do Ebola (EF).

échale leña
A expressão " Confira a lenha " É uma forma coloquial usada na Colômbia para insinuar que é conseguida com um
ligeiro impulso para desbastar. Usado quando os ânimos das duas partes estão em guerra prestes a discutir e que com
uma fonte de luz é montada a guerra de Troia. Incentivar, estimular, incentivar, Excite induzir, instigar, provocar, incitar,
seduzir. inflama.

égica
O termo correto é Égica, Égica ( nome próprio ). Ele era um rei de Toledo, rei dos visigodos, cônjuge de Cixilo.

élide
Nome de uma unidade periférica da Grécia Antiga. Também se chamava Elis. Região da Grécia. Até alguns anos
atrás, existia como prefeitura. Sua capital é a cidade de Pirgos.

énfasis
Significa intensidade, vivacidade, veemência, vigor, sotaque. Destaque, dar maior intensidade ou importância.

épulos
Eles também eram chamados septenviros. Nome dos membros do último colégio de sacerdotes da Roma Antiga.
Epulones. Os épulos foram convites ou sacrifícios para aplacar a ira dos deuses e foram feitos durante alguma
calamidade.

équidos
É outra forma de se referir a cavalos ou animais pertencentes ao gado de cavala. Cavalos.

érrimo
É um sufixo que é usado para formar superlativo. Significa excesso de alguma coisa. Por exemplo: Pulquérrimo é um
superlativo de puro e significa muito arrumado, excessivamente arrumado. Você deve sempre usar til como ele forma
palavras bizarras.

éter
É um grupo funcional químico do tipo r-o - R'. Átomo de oxigênio, juntou-se com dois aluguel radical. Em química é
também éter éter etílico, éter sulfúrico, etoxietano ou etoxietano. É o nome de um composto orgânico que tem um
oxigênio e dois radicais de hidrocarbonetos (pode ser sólido, líquido ou gasoso). É um produto muito volátil e
inflamável. Éter é também o céu, céu, espaço. Ele é suposto para ser o fluido que preenche o espaço no cosmos.

étimo
Linguística é a maneira técnica de chamar a raiz ou palavra, de onde vem uma palavra. Origem linguística de um
termo ou termo. Serve como prefixo para a palavra etimologia.

étnea
Etnea é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Etnea.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Etnea. Meios através do Etna. É o nome de uma rota entre a cidade de Catânia e as encostas do Monte Etna. Foi
baseado no desenvolvimento da cidade, após o terremoto destrutivo em 1693 destruiu quase toda a cidade.

étnias
Plural de etnia. Significa pessoas, um grupo de pessoas que têm a mesma raça, cultura e linguagem. Em grego
significa pessoas, nação.

éxito
Bem-vindo. Significa conquista prêmio, objetivo, troféu, vitória, laurel, resultado, coroação, fama, notoriedade, final,
aprovação, glória, fama, boom.

éxtasis
Emoção muito intensa. É que tal estado de euforia que impede reagir adequadamente. Embeleso, euforia, pasmo,
embobamiento, clareza e plenitude. Intensa claridade, máxima plenitude. É também o nome de uma nova droga
usada pelos jovens, MDMA, pertence a anfetaminas e quimicamente é 3, 4-metilenodioximetanfetamina.

fa
Na música é a quarta nota da escala. Localizado entre Mi e sol. FA é uma taça ou um campeonato de futebol jogado
na Inglaterra (FA Cup). Oficialmente chamado Football Association Challenge Cup. Abreviatura da Associação de
futebol.

fabela
É um pequeno gaiado que se forma em alguns mamíferos atrás do joelho (no joelho). Pode ser encontrada em cães,
gatos e, por vezes, nos seres humanos. É também um sobrenome: Isidro Fabela foi um escritor e jornalista mexicano.
Favela, v, no Brasil é um tipo de assentamento irregular e desordenado. Favela.

fabia
É uma linha de carros de passageiros fabricados pela Skoda. É o sucessor da Felicia.

fabiano
Nome de um futebolista brasileiro que é nacional espanhol. Seu nome completo é Luis Fabiano Clemente. É o nome
de um socialismo reacionário inglês criado para combater o socialismo científico. Ele pretendia passar do capitalismo
para o socialismo com a ajuda da burguesia e do proletariado. Quem é um seguidor de Fabio, que pertence ou se
relaciona com Fabio. É considerado uma variante dos nomes Fabio (aquele que cresce feijão) e Fabian (ele que é
cumprido), ambos os nomes de homens de origem latina.

fabina
É o nome de uma proteína que é encontrada em plantas Fabaceae, especialmente nos feijões.

fabricenses
De fabricensis a Latina: armeiros. As pessoas envolvidas na construção de armas. Os fabricenses nos tempos antigos
eram os trabalhadores de uma fábrica de armas.

faca
É um tipo de faca. Na Colômbia, é uma forma coloquial e apocopada de referir-se a cidade de Facatativa.

facazo
Quer dizer camuflado, barra. Ferida causada com uma faca.

facción
Significa lado, grupo, seção ou divisão. Parte de um grupo majoritário que tem diferenças de pensamento ou opinião.
Festa, gangue, grupo, grupo.

facería
Na Espanha é um tipo de gestão da terra onde há pastagens para uso recíproco entre várias instalações ou fazendas,
sejam públicas ou privadas.

facha
Na Colômbia, quer dizer parece, presença, apresentação, degustação, carimbo, porte, figura, aparência. Apresentação
pessoal. Modo de se vestir para cima e surgem. Também pode ser uma marionete, espantalho, monstruosidade,

facha bruta
Cara mau, careraja. É dito muito má aparência de uma pessoa. ( Há uma fábula, chamada o príncipe feio e seu
motaleja, é que nós não deve ser enganados com a primeira imagem ou 41 aparências;. Malacaroso.

fachenda
Significa com ostentação, vaidade, ostentação, pompa, postín. De muita elegância e distinção. Fachosa, fachenta.
Ele está orgulhoso demais de suas ações. Na América Central significa alegre, feliz.

fachento
Na Colômbia também dizemos fachoso. Você quer dizer vaidoso, acreditado, presunçoso, blefe, orgulhoso. Ele gosta
de se mostrar como o melhor, que gosta de ser admirado.

fachera
Pessoa que cuida muito bem de sua apresentação pessoal. Ele cuida de sua aparência e se veste elegantemente.
Você se preocupa com sua facha (apresentação).

fachina
É o mesmo que fajina ou faxina. É um tipo de sembradio em terraços seguindo os contornos na encosta de uma
montanha. Eles estão definidos para evitar a erosão da água em solos encosta.

fachinero
Na gíria da linguagem significa determinado, corajoso, ousado, destemido, decidiu. É usado na Argentina.

facilitadores
Facilitador plural. Pessoa que interpreta um mediador ou intermediário em um conflito. Isso facilita ou facilita um
acordo.

facilona
É um tratamento pejorativo de uma mulher. Pode ser considerado sinônimo de fácil, buscona, promíscuo, liberado,
casquivana.

facineroso
Uma pessoa que age contra a lei e as regras estabelecidas. uma pessoa que comete crimes. Infratores, agressor,
rufião, bandido, assaltante, pistoleiro, vilão, bandido, bandido, malfeitor.

facista
O termo certo é fascista. Significa autoritário, chefe, imposto, imposição, ditador, ditatorial. Pessoa que segue as
diretrizes do fascismo. Palco histórico da Itália, no qual o ditador Benito Mussolini dominava. Tipo de governo que se
caracteriza por ser muito autoritário e repressivo. O que é autoritário. imposta pela autoridade através do uso da força.

faconina
É o nome de um gênero de aranhas que pertence à família Corinnidae. Eles são caracterizados por ter grande
acuidade visual e ser venenoso. Eles são conhecidos como aranhas de saco. Encontra-se no Brasil, Paraguai e norte
da Argentina. Nome de uma substância (proteína) encontrada na lente do olho.

facón
Arma branca de grandes dimensões. Cone Sul da América do Sul é uma grande faca, uma faca grande. Adaga,
punhal, faca.

factocracia
É uma ditadura gerada por um golpe de estado, ou por abandono dos governantes substituídos. Eles geralmente
assumem violentamente. Na verdade 40 governos; Governos de facto ).

factor sorpresa
É uma expressão que indica a vantagem de agir quando o adversário ou adversário menos espera.

factores tanatogenos
fatores tanatogenos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "fatores tanatogenos", sendo o seu
significado:<br>Eles são os fatores que acabam com a vida. Fatores que causam a morte: generalizadas sepse,
insuficiência cardio-respiratória severa, metástase do cancro.

facu
É a maneira familiar e amorosa de chamar Facundo. Facundo é um nome masculino de origem latina e significa
falante, eloquente. Facu Díaz é um comediante espanhol e apresentador de origem uruguaia. Seu nome completo é
Facundo Díaz Troncoso. Apelido de um jogador de basquete argentino que joga na NBA. Seu nome completo é
Facundo Campazzo .

facultades
Eles são unidades diferentes que definem as carreiras escolhidas pelos alunos em uma universidade. Dean, carreiras
e profissões. Isso também quer dizer qualidades, capacidades, competências, habilidades, potenciais, autorizações,
licenças, poderes, autorização, poder, talento, prerrogativas, cadeiras.

facunda
É o nome de uma mulher de origem latina. Significa que tem o dom da eloquência, a facilidade da expressão verbal, a
conversa, a fluência, a facúnia. Conversacionista, eloquente.

facundia
Na Colômbia significa eloquência, facilidade para se expressar verbalmente, conversa, fluência,bia.

facundo
É um nome masculino de origem latina, o que significa aquele que tem o dom da palavra, eloqüente. Também como
um adjetivo significa falador, parlanchín, charlatão, loquaz, eloqüente, verboso.

faena
Na Colômbia é usado como sinônimo de trabalho, tarefa, trabalho, trabalho, ocupação, trajín, artesanato, trabalho,
movimento . Também pode significar touradas.

faenado
Produto do trabalho. Animal abatido, garganta. Pode significar trabalho, trabalho, elaborado. Sacrifício, abate, morte
(referindo-se ao desarmamento dos animais)

faetórnido
Significa que pertence à família Phaetornidae. É a histização do termo técnico, o que significa pássaro brilhante ou
pássaro que brilha (brilha).

fafa
Na Engenharia sanitária representa o filtro ascendente anaeróbio. É um componente opcional de uma planta de
tratamento. Visa reduzir a carga poluente das águas residuais.

fafero
É um termo usado em Guatemala e El Salvador e faz referência a corromper ou sobornables jornalistas que transmitir
notícias ou publicações contornadas ou distorcida, de acordo com uma compensação econômica, manipulando a
essência da história de acordo com a conveniência de quem paga. Com baixa credibilidade.

fagácea
Nome castiliano genérico e família botânica de plantas pertencentes à família fagaceae. Geralmente são arbustos e
árvores muito grandes. Esta família pertence a castanheiras, faias, carvalhos e carvalhos holm.

fagáceas
É o a mudez do termo latim Fagaceae, que é uma família de plantas. Geralmente estas são árvores e arbustos. Inclui
7 géneros e cerca de 670 espécies. Incluem os gêneros: Castanea ( Castanha-) , Quercus ( Carvalho, ) , 40
Trigonobalanus; Black Oak - endêmica na Colômbia, para então ser alterado em breve para Trigonobalanus ) ,
Castanopsis ( Semelhante da castanha, ) , Fagus ( Você tem ).

fagédico
Significa gangrenoso ou ulcerativo. Paciente que sofre de úlceras ou gangrena. É geralmente uma complicação de
pacientes diabéticos. Ele tem feridas que não o curam.

fagina
Fagin é escrito incorretamente e deve ser escrito como Fascine. sendo o seu significado: na agricultura é uma forma
de proteger o solo da erosão, são na sua essência, varandas ou terraços diagonal que são feitos na encosta de uma
colina. Pode ser usado como um sinônimo para dique, terraço (na agricultura) ou fortificação. Na Colômbia podemos
usá-lo como um fascine (derivado de Strip) embora o termo faginus em latim. Faixa estreita e plana que protege o solo,
controlando a velocidade de torrentes de água de chuva. Ele também diz que fascine a pouca proteção ou fortificação
que é feita nas sarjetas ou canais para manter o curso de chuveiros de água, que são fabricados com pacotes (feixe)
de palha ou com pequenas mesas de madeira. Em Espanha também usam o termo hacina.

fagocitos
É o nome das células livres presentes no sangue que têm a função de capturar e ingerir partículas nocivas.

fagocitosis
Em Biologia, é o nome dado a um processo no qual certos organismos unicelulares e algumas células capturam e
ingerem partículas ou alimentos nocivos.

fagofilia
É um distúrbio alimentar que se caracteriza por comer de forma não medida. Paixão não medida por comida ou
comida. Gula, gula, voracidade, ganância.

fagot
É o nome de um instrumento de sopro que tem língua dupla. Grosso em forma de tubo e tem uma duração aproximada
de um metro e meio. É feito de madeira e tem um som grave.

fagot
É o nome de um instrumento de sopro que tem língua dupla. Grosso em forma de tubo e tem uma duração aproximada
de um metro e meio. É feito de madeira e tem um som grave.

fagüeño
Favorável, benéfica, favonius, significa macio.

faifa
É uma palavra que deriva da palavra inglesa pipe que significa tubo, tubo ou tubo. Em algumas regiões da América
Central é usado para designar uma lesma ou cachimbo de fumo.

fainá
É o nome de um prato típico italiano. É típico de Savona e Gênova. É uma preparação de farinha de grão de bico, sal,
água de pimenta e azeite. A diferença entre os dois é que o fainá de Savona também tem farinha de trigo. Na
Argentina é usado como um companheiro de pizza.

fair
Fair é uma palavra inglesa que significa limpo, justo, justo. Também pode significar feira, exposição, verbena.

faisanera
Em relação aos faisões. Pode referir-se a um incubatório faisão ou um grupo de faisões. Um faisão pode ser um grupo
de faisões, um incubatório faisão ou uma mulher que levanta faisões.

faja
No camarim é uma faixa de tecido largo elástico é colocado ao redor da cintura. Largura-correia vestindo pelo clero na
cintura. Faixa de terra de forma alongada. Virando fajarse. Isso significa que colocar algo em torno da cintura.
Também em boxeril de gíria, significa para atacar o adversário à ponta de muitos sucessos.

fajadura
É a ação ou efeito de colocar uma faixa. Ação pela qual o estômago de um bebê está protegido, colocando uma faixa.

fajardo
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É o nome de uma região e um município em Porto Rico. Eles
estão localizados a leste da ilha e são considerados para ser o centro de desportos aquáticos.

fajo
Na Colômbia é algo comprido que pode amarrar com uma fita, fita ou corda. Que pode caber entre as mãos. Que você
pode embrulhar, embrulhar, atar, amarrar ou cercar com uma faixa (fita). Isso significa que existem muitos ou muitos e
que podem atar ou amarrar. É sinônimo de bando get, amarrado, palmadas, punhado.

fajonazo
É um aumentativo de faixa. Na arquitetura é o arco que detém a cúpula ou o também o largo e plano gesso moldura
que é colocada próximo de uma porta ou janela.

fajón
Faixa ou pacote augmentative. Na arquitetura é um tipo de arco abobadado na forma de costela e serve como reforço
para uma estrutura.

falaces
Plural de palaz. Significa mentirosos, mentirosos, falsos.

falacro
Do antigo falandum Etruscan. Significa celestial, celestial, em relação ao céu. Era um epíteto de Júpiter (como dizer
Deus do céu). Gênero taxonômico de insetos Coleoptera.

falacrose
Isso significa perda de cabelo ou perda de cabelo. Calvície, alopecia.

falaguera
É um dos nomes comuns do comum masculino samambaia, samambaia ou dentabron. Seu nome científico é
Dryopteris filix - mas e pertence à família Dyopteridaceae. Há também uma outra planta chamada da mesma forma
(também samambaia), também conhecido como Célio aquilina ou feto de Eagle. Pertence à família Dennstaedtiaceae
e seu nome científico é Pteridium aquilinum

falange
Parte ou divisão de um destacamento do exército ou tropa, Legião, coorte, anfitrião, piquete, corpo, batalhão,
esquadrão. Organização ou formação tática do exército da Grécia antiga. Parte de um dedo, cada um dos ossos que
compõe um dedo. Osso mais longo dos três que compõem um dedo (falange proximal): os outros são falangina
(Falange média) e falangeta (falange distal). Partido político fascista espanhol.

falangeta
É o nome específico da falange distal, que compõe a ponta dos dedos e onde as unhas estão localizadas. Osso do
dedo distal.

falangina
É o nome específico das falanges médias ou intermediárias dos dedos.

falangita
Diminutivo de falange. Unidade ou membro de uma falange. Soldado ou miliciano de um falange (um falange era um
grupo tático dos soldados de Greece antigo).

falangosis
É um termo médico e especialmente Oftalmologia usado para chamar a paralisia da pálpebra inferior.

falar
É uma palavra da língua portuguesa que significa fala, falar.

falaz

Significa que ele está trapaceando ou mentindo. Quem comete ou incorre em falácias. Quer dizer mentiroso, falso,
mentiroso, artman.

falca
Significa berço. Em colombovenezolanos a planície é um barco ou canoa longa usada para navegar nos rios. Serve
para o transporte de cargas e até os animais. Tem um telhado. Maneira muito familiar de chamada Falcao Gracía
dentro de futebol da seleção da Colômbia.

falcada
Isso significa que você tem a forma de foice. Em botânica é um tipo de folha.

falcadina
Significa originário ou relacionado a Falcade, uma região e uma cidade de Italy (província de Belluno, região de
Veneto).

falcado
Isso significa que ele tem uma semelhante a uma forma de foice. Curvatura na cabeça.

falcafort
Em náutica é a capa do presente nos forros dos barcos menores. Sua função é impedir que aqueles que viajam em
barcos caiam na água.

falcaldina
Significa origem ou relacionado a Falcade, uma região e uma cidade da Itália (Província de Belluno, Região do Veneto).

falcaria
É o nome de um gênero de plantas na família Apiaceae, como é monotípica, também chamado Falcaria para o tipo de
planta cujo nome científico é Falcaria vulgaris. Suas flores são inflorescências em umbel branco e geralmente são
encontradas na borda das estradas.

falcata
É o nome de um tipo de espada curva e longa usada pelos árabes. Arma branca que se assemelha a um alfange. Tipo
de espada fluted usada pelos antigos ibéricos (embora realmente esse nome não seja o original e foi colocado muito
mais tarde).

falco
É o nome de uma série de televisão telemundo, estrelado por Michel Brown. Alejandro Falco, é um detetive que estava
em coma por muitos anos e se recupera, conseguindo recuperar seu trabalho e carrinhos utilizando métodos
ultrapassados.

falconido
O termo correto é falta, com tilde. É a castellanização do termo Falconidae. Significa que pertence aos falcões, que é
um falcão. É o nome espanhol da família de falcões, aves de rapina de tamanho médio.

falcón
Falcão está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Falcon ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Falcon ( nome próprio ). Sobrenome de origem espanhola. É o nome de um estado
da Venezuela, cuja capital é o coro. Último nome do político e militar venezuelano chamado Juan Crisóstomo. Falcão
é o nome de municípios nos Estados de Cojedes, Lara e Falcon na Venezuela. Falcão sem til em latim significa
Falcão. Falcon sem til é uma classe de 40 aviões, Dassault em França e Lockheed em EUA ) , uma classe de carro (
Ford ).

falda montaña
Parte inclinada serra ou montanha. Encosta, encosta, declínio, ladeira, rampa, inclinação, declive, descida, descida.

faldas
Na Colômbia é uma maneira de chamar as encostas das montanhas. Plural de saia. Vestido feminino que é usado da
cintura para baixo.

falente
Falente é um adjetivo qualificativo de uso comum na Colômbia. Tem vários significados: o primeiro é em relação a
qualquer máquina ou dispositivo e dizer que está com defeito, que não está funcionando corretamente, apresentando
falhas, que está quebrado. Popularmente, também é comum dizer fallengue. Por outro lado falente também quer dizer
enganador, mentiroso, pouco confiável, que gera dúvidas...

falete
Falete é o nome artístico de um cantor espanhol de Copla e Flamenco. O nome dele é Rafael Ojeda Rojas e é nascido
em Sevilla.Falo, fino e pequeno.

falla
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Na Valência na região de Espanha é uma festa, celebração. É
também um monumento bem humorado (também chamado ninot) de materiais combustíveis que queima depois da
celebração. Em geologia, é uma fratura do solo, descontinuidade nas camadas do solo.

fallecido
Significa que ele parou de viver, morreu. Significa morto, morto, bom, ocidente, interfect, vítima.

fallecidos
É o plural do falecido. Significa que pararam de viver, morreram. Significa mortos, mortos, mortos, abençoados,
interfects, vítimas.

faller
Não é uma palavra na língua espanhola, mas inglês e significa cair. Faller é também um sobrenome americano. Há
uma marca registrada como Faller, que fabrica tudo relacionado a produtos ferroviários a escala, modelo do trem.

falpismo
Na Colômbia e na Venezuela é uma forma coloquial e irreverente de se referir à abstinência sexual. Falta de relações
sexuais.

falsa creencia
Significa erro frequente e popular. Convenceu-se de algo que acaba por ser falsas ou enganosas.

falsa escuadra
A milícia é um esquadrão de incompleto. Nome de um pouco de carpintaria. Suporte regulável, para medir ângulos
diferentes.

falsete
Em Música, é um tipo de canto em que as cordas vocais são vibradas. Eles são usados para alcançar um tom mais
alto do que o normal na cantora. Nota ou tom alcançado com esforço nas cordas vocais, variação do registro normal
no canto.

falta de sueño
É a definição de insônia. Acorde, vela, acorde.

faltaría menos
É uma expressão equivalente a " É a altura " " É inaudito ".

faltã³n
falta³n é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Fulton", sendo o seu significado:<br>O termo de interrogatório
é desrespeitoso. Na Colômbia, significa falso personagem, indigno, traiçoeiro, desleal, infiel, falso testemunho, traidor,
ingrato.

faltonear
Em meios de Colômbia desrespeitar um acordo Miss, violar, quebrar, quebrar, desobedecer, contrários, desrespeitam.
É deliberadamente para quebrar o que havia sido acordado previamente. .

falucho
É um tipo de bote, veleiro e tendo um (Stern) inclinado a vara do arco. Tipo de 2 pinos de chapéu.

falúa
Tipo de pequeno barco velho. Barco, barco, barco. Faluca também é usado. Pequeno barco de vigilância usado pelas
autoridades portuárias.

fama
A Colômbia é um açougueiro ou um lugar para cortar e vender carne ou carne. Reconhecimento, fama, notoriedade,
prestígio, popularidade, reputação, celebridade, triunfo, boom, sucesso.

famele
famele escrito incorretamente e deve ser escrito como "Fêmea", sendo o seu significado:<br>Não é uma palavra em
espanhol. O termo correto é feminino, que é uma palavra da língua inglesa e significa fêmea, feminina.

famélica
Significa que ela parece estar com fome, desnutrida. Significa magro, squalid, smite, esquelético, scratic, anêmico.

Falta a nutrição exigida para ter a boa saúde. Mal alimentado. Doente por falta de uma boa dieta.

familia de palabras
É o conjunto de palavras que compõem um vocabo ou palavra promitiva e todos os seus derivados, têm uma raiz
comum, ao qual são adicionados sufixos, prefixos ou ambos. Todos eles têm a ver com um mesmo significado.

familias dev la palaabra ojo
Acho que você pode ter três famílias com o olho da palavra. O primeiro são as palavras formadas com o prefixo grego
oftálmico que olho (exemplo de Oftalmologia). A segunda são as palavras formadas com o prefixo latim Ocu, Oculus
(exemplo de médico de olhos). Finalmente que são formados com o olho da palavra em espanhol (exemplo no
momento, olhos grandes)

famulla
famulla é escrito incorretamente e deve ser escrito como Famula. sendo o seu significado: o termo correto é famula.
Significa doméstica, garçonete, camareira, serviço, servo de garota, empregada.

fan
Significa seguidor, fã, fã. O plural pode ser fãs ou fãs.

fanado
Em língua galega significa fanático. Também pode significar nervoso, cansado ou preocupado. Outro significado é
mueco, Desdentado, sem dentes.

fanaticada
É o nome dado ao grupo de seguidores de alguém ou de um time de futebol. Inchado, bar, pedra.

fanática
Significa fã, seguidor, fã. Significa que você gosta de uma equipe ou é um amador ou seguidor de um determinado
esporte ou atleta.

fandom
Significa amigo de passatempos ou seguidores de passatempos. Domínio fanático. É o apócope das palavras Fan
Kingdom (Reino de fãs ou fãs).

faneroprefijo
O prefixo Faner, é grego (Phaneros) significa que se pode ver, que é mostrado, que brilha.

fanerógamas
Plural de fanerógama. Plantas que produzem sementes. Eles também são chamados spermatophytes (tecnicamente
Spermatophyta).

fanfarria
Na Colômbia papayera banda, charanga. Grupo musical composto basicamente de metais (ventos) e percussão.
Retiro ou música tocada por uma banda. Cortina musical que é usada para iniciar um evento.

fanfarrias
Plural de fanfarra . Peças musicais interpretadas por uma banda. Banda musical composta por instrumentos de metal
e percussão. Eles geralmente se apresentam em festas populares. Banheiro musical.

fangal
Lugar onde a lama abunda. Quagmire, pântano, Pantanal, atoleiro, lama. Na Colômbia também dizemos Chuquia,
Cunchal ou Pichal.

fangirleando
É inflexão de fangirlear. É um anglicismo. Significa inchar, seguir, fazer bar ou gritar para animar um time. Atividade
realizada por um grupo de meninas que fazem bar, snkeepers. É usado principalmente quando é realizado por
mulheres (é por isso que a menina). animar.

fango
Significa solo percolado. Mistura de solo saturado com água. Lama, lama, lama. lodo, lodo. Ele também é usado para
denotar o esfregaço, descrédito, desonra.

fanny
É um nome de mulher, o que significa coroado pela vitória, vitoriosa e triunfante. Ganhador do prêmio. É de origem
grega. Em inglês significa fundillo, bunda ou na vagina.

fanon
Sobrenome de um psiquiatra e filósofo francês chamado Frantz Fanon. Era natural da Martinica. Nome dado às
dobras do pescoço do carneiro.

fantasías
Plural de fantasia. Significa ficção, ilusão, imaginação e criatividade. A capacidade é de seres humanos mentalmente
representam eventos, histórias ou imagens das coisas que não existem na realidade.

fantasmas
Espírito do passado. Aparência, apareceu, espectro, visão, sombra, espantalho, Goblin, horror. Na Colômbia há
também sinônimo de medo de fantasia, de imaginação.

fantochar
Na Colômbia é o mesmo que se vangloriar, ostentando o que foi feito ou o que você tem. Também dizemos blefes.
Fugir com alguma coisa. Mostre, vanglorie-se.

fantoche
Na Colômbia, significa presunçoso, vaidoso, blefante, crente, presunçosa, ostentação.

fantochería
Na Colômbia significa se gabar, fanfarra, petulância, vaidade, presunção. Ações realizadas pelo fantoche.

faquires

É o plural de faquir. Faquir também é usado. É um tipo de religioso, principalmente Hindu, praticante de ioga, que vive
em grande austeridade, caridade pública (beneficente), em permanente oração e fazendo atos de penitentes
automortificaciones às vezes é muito arriscado e surpreendente. Na Colômbia, dizemos "fazendo curso de faquir", a
pessoa que resiste à fome, sobrevivendo em condições mínimas, em muita pobreza. Pobre, miserável, magro,
esquelético.

fara
Na Colômbia e especialmente nas planícies do leste é uma forma de chamar a Chucha ou cuíca, um marsupial
mamífero carnívoro. Diz-lhe também comum gambá, gambá, raposa, runcho, chucho. Seu nome científico é Didelphis
marsupialis e pertence à família Didelphidae.

farandulero
Significa que ele vive até o mundo do espetáculo, ou seja, do showman. Em relação aos artistas e ao show.

farar
Deslize involuntariamente, geralmente com perda de equilíbrio. Slide. Dreno. Na Colômbia, é comum dizer a patinar. Na
Colômbia, há um mamífero chamado Felipe, que é muito bom para o equilíbrio.

farc
Anteriormente, significava apenas Fuarzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que é um grupo guerrilheiro
colombiano. Agora também significa Força Alternativa Revolucionária Comum, nome do partido político fundado por
ex-combatentes das FARC, após os acordos de paz assinados com o governo. Pela dualidade de conceitos e imagem,
o partido político está pensando em mudar seu nome.

fardear
Significa dar a aparência de fardos. Embalar, embalar produtos ou tecidos na forma de fardos, pacotes, fardos ou
pacotes.

fardel
Saco, bolsa, mochila ou pequeno pacote de tecido. Bale, pacote, saco, chuspa, petrel, Cagarra.

fardela
É um derivado do Bale, algo pejorativo. Saco, bolsa, mochila, chuspa. Saco onde as costureiras manteve restos de
tecido. Em biologia, é um grupo de aves marinhas que vivem muito longe da costa. Eles pertencem à família
Procellariidae... e ele também diz que os patins, petréis e pardelas. Eles têm um bico curto e comem o que encontram
na superfície do mar.

fardo
MAÇO de achatada, embalado e limite de materiais. Monte de papel, pano ou papelão prensado e amarrado. Na
Colômbia, também significa pacote, pacote, em massa, bala, saco, saco, envoltório.

fardos
É o plural de Bale. Pacote a pacote, saco ou a granel, geralmente significa grande e muito apertado. PACA, lio, Bale,
saco, bolsa, mochila, jiquera.

farfadel
Pode ser considerado um anglicismo e significa duendes ( farfadet ). É um ser mitológico popular da cultura francesa
especialmente em Loire. É pequeno e muito. Também na França está o nome de uma cidra brilhante.

farfan
Farfan escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Farfan ( é um sobrenome ). sendo o seu significado:<br>O
termo correto é 40 Farfan; é um sobrenome ). É um sobrenome de origem espanhola, comum na América Latina.
Christian Spaniards com costumes árabes.

fariana
Na Colômbia, significa em relação às FARC ou às FARC.

farináceas
Isso significa que você pode transformar em farinhas. Plantas que possuem frutos que você pode marinar ou trituração
e transformá-los em farinha. Plantas que podem produzir amidos, féculas e espessantes.

fariña
Na Colômbia é o nome de uma farinha que é extraída da mandioca. Cassade, cassecana. Amido de mandioca. Na
Espanha, é o nome de uma série de televisão. Na língua galega significa farinha.

farmacia
Na Colômbia é um local onde medicamentos ou drogas são vendidos. Farmácia, boticário. Nome de especialização
em Ciências da Saúde. Farmacologia.

farmacofobia
É o medo de usar drogas ou drogas em geral. Rejeição do uso de medicamentos a serem curados . Reflete-se em
pacientes que estão sempre procurando efeitos colaterais graves em cada droga que é formulada a ele. .

farmacolexia
Significa que a escolha do remédio. É formado com 40 Farmakon; remediar ) e lexia, lexis lego ou seguir ( futuro ou eu
escolher )

farmacotaxia
É a classificação de drogas, a classificação das drogas. Se trata do termos grego farmakon ( medicina ) táxi e ( ordem
41.

farnero
Farnero ou harnero é uma espécie de cedazo, peneira ou cernidor. É uma parte do moinho como um tanque de
farinha.

faro
É uma luz colocada sobre uma torre que à noite orienta os navegadores. Significa luz, foco, lâmpada. Luz de um
veículo. É também o nome de uma cidade de Portugal na Algarva.

farol
É uma caixa de metal, com ou sem vidro que é colocado uma luz para iluminar. Cajeta de caixa com windows onde
uma vela é colocada. Farol, luz. É sinônimo de rua, refletor, luz e lanterna. Também pode significar fanfarrão,
vangloriando-se, mentir, mentir. Nome de um Tango. Iluminação pública.

farolo
Na Colômbia significa fantoche, presunçoso, vaidoso, fanfarra, acreditada, presunçosa, ostentação.

farolos
Plural de farolo. Na Colômbia significa arrogante, soberba, petulante, fantoche, presunçosa, vaidoso, fanfarron,
acreditado, presunçoso, ostentação.

farot
É o nome de uma banda de rock chilena. Farot é também o nome de um medicamento para problemas de próstata.

farragoso
Significa que falta clareza. O que é confuso e emaranhado. Complicado, irritante, pesado, bagunçado, cansado,
cansado.

farragua
Significa desleixado, desarmado, desregulado. Significa que ele não está bem vestido.

farria
Cansaço físico causado pelo calor, o principal sintoma de desidratação. Insolação. Inflexão de Farriar (vulgarismo de
farrear). Isso significa que você está festejando, folia, carnavalear.

farro
É o nome de um cereal. É uma variedade de trigo antigo, também chamado de emmer ou trigo macio. Seu nome
científico é Triticum dicoccum e pertence à família Poaceae. É muito semelhante ao trigo escanda há quem escaneia o
trigo com o qual muitas vezes é confundido.

