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

friseta
Frieze depreciativo. Tecido original de Friesa. Tipo de tecido feito de algodão com fios muito finos, muito popular em
Friesian, província dos Países Baixos.

fritanga
Na Colômbia, é todos os tipos de frituras que são vendidos em todo o lado. Cozinha de colesterol. É todos os tipos de
frituras como torresmos, linguiças, salsichas, tripas recheadas, fritas, etc. Eles são, geralmente, carne de porco. Local
onde se vendem alimentos fritos.

fritilaria
É a castilianização do termo Fritillaria, que é o nome de um gênero de plantas bulbosas e perenes pertencentes à
família Liliaceae. O termo é de origem latina e significa xadrez ou quadrado (que é uma das características das flores).
Deriva do termo fritillus que significa cubículo. Flores xadrez.

friz
Na Demografia é um índice que reflete o estado da população no sentido de sua juventude. Reflete o percentual da
população menor de 20 anos (se a taxa for alta, a população é jovem e se está abaixo da população é envelhecida).
Nome dado à flor da árvore de Haia.

frizo
O termo correto é friso. Significa faixa, guarnição, edge. Tira, tira, orla, moldagem, cornisamiento.

frizz
Não é uma palavra da língua espanhola, mas inglês. Significa Frizz. É o nome de um problema de cabelo que pode
estragar o penteado. Consiste em cabelos crespos, friso e impermeabilização (abaulamento do volume) do cabelo,
devido à estática ou eletricidade do corpo.

frígido
Significa que é frio, rigoroso, sorvete, cru, inclemente. Hibernal, inverno.

fríjol gandul
É o nome de um arbusto e suas frutas. Os frutos são vagens e seus grãos são altamente nutritivos. Também recebe
outros nomes comuns, como guandú, feijão de vara, feijão de ervilha, vara gandules, quinchoncho, kumanda. Seu
nome científico é Cajanus cajan e pertence à família Fabaceae.

fríjol mungo
É uma variedade de feijões. Também é conhecido como mung, moong, soja verde, feijão verde, loctao, feijão chinês.
Seu nome científico é Vigna radiata (anteriormente Phaseolus mungo , Phaseolus radiatus ). Pertence à família
Fabaceae.

fríos
Plural de frio. Significa congelamento, baixa temperatura. Na Colômbia coloquialmente atordoado, estático, perplexo,
impactado, espantado, surpreso, estranho.

froilán
Froilan escrito incorretamente e deve ser escrito como "Froilan ( É o nome de ). "sendo o seu significado:"<br>É típico
do nome masculino. É de origem alemã ou Germânico e significa Senhor das terras, senhor do país. Froylan, Fruela,
Fraujick variantes.

froliña
Gama média, filial, reunião conjunta. É uma palavra de origem galega.

fronda
A folha é toda a folhagem de uma árvore, ou as árvores de uma floresta. Ramos, galhos, folhagens, floresta, floresta,
bosque.

frondesa
frondesa é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 FRONDESA; é um acrônimo )" sendo seu
significado:<br>É uma fundação que tende para o desenvolvimento do sector agrícola na fronteira da Colômbia e
Venezuela. FRONDESA é a sigla para Frontier Foundation para o desenvolvimento.

fronemofobia
É o medo de pensar. Pânico pensamento irracional ou insalubre.

frontear
Significa dar-se ares, acredito que é o melhor ou superior. Gabar-se, sendo arrogante, se vangloriar. Ser vaidoso,
orgulhoso, ou perturba.

frontera
Quer dizer, borda, limite, linde, limite, limites, frontão, frente, fachada, fachada. Linha que divide ou limitado a dois
países ou territórios.

frontiando
Na Colômbia, usado para determinar o que é pañetando o gable de uma casa ou um prédio. Que está cobrindo a
fachada com cimento. Empañetar, cimento. É possível que você também perguntar para Frentiando ou Frenteando,
que são também colombianos termos que indicam que o parceiro irá colocar o rosto ou enfrentar qualquer risco,
problema ou distúrbios que surgem sem medo, com convicção, decididas. Isso leva o porta-voz para os outros que eles
falar assustador.

frontman
É uma palavra da língua inglesa que significa líder (ou diretor). Acima de tudo, refere-se ao líder de uma banda
musical.

frostia
É o nome de um gênero de besouros da família Cantharidae (Subfamília Malthininae). São besouros com corpos

alongados. Significa frio, gelado em norueguês. Há 20 espécies deste gênero. Em Astrofísica é o nome de um
asteróide. Significa dedicado ou em homenagem a Frost (um professor da Universidade de Chicago, chamado Edwin
Brant Frost).

frugal
Que denota a frugalidade. Significa luz, dieta, sóbria, parco. suave, modesta, simples, moderada, económica.
Moderada ou dieta alimentar.

frugalidad
Significa alimentação lisamente ou através da dieta. Como pouco, tentando manter a linha. Tendo a qualidade de
frugal. Sóbrio, modesto, controlado, fácil, moderado.

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

fruición
Muito agradável sensação de prazer. Prazer, satisfação, gosto, prazer, alegria, felicidade.

frulla
É o sobrenome de um físico e físico argentino que lidera programas de satélites para A pesquisa climática (Saocom
1-A). O nome dela é Laura Frulla.

fruncida
É uma inflexão de enrugar. Significa que psiquiatra, enrugamento, dobramento, plissamento, dobra. Plissados, pregas,
encolhidas, com dobras. Tecido mal costurado ou mal.

fruncír
O termo correto é fruncir, sem tilde. Significa enrugamento, pregação, dobra, dobra, dobra, dobra.

fruslería
Na Colômbia, significa algo que não tem nenhum valor, algo de muito pouco valor. É sinônimo de Bicocca, bugiganga,
quinquilharia, banal, trivialidade, insignificância, furrufalla, borrufalla.

fruta estrella
É um dos nomes que recebe uma planta e suas frutas. Na Colômbia também chamamos de carambolo. É um arbusto
que pertence à família Oxalidaceae. Também recebe outros nomes, como: averroa, strambolo, carambolera, torombolo
, chiramelo, olhe para mim, tamarindo chinês, tamarindo. Seu nome científico é Averrhoa carambola. É uma fruta oval
e estrelada. O corte forma uma estrela perfeita de 5 pontas. É muito ácido e fibroso.

frutabomba
É o nome dado em Cuba a papaia. É uma fruta da árvore do mamão, cujo nome científico é Carica papaya e pertence
à família Caricaceae. Recebe outros nomes como papayon, mamão, árvore de melão, Mateus, olocoton ou abahai.

frutada
Significa que ela é feita com várias frutas diferentes. Contendo pedaços de fruta. No México é qualquer fruta com um
pouco de suco doce. É a mesma coisa que chamamos de salada na Colômbia. Bebida adoçado com polpas de frutas.

fruteritos
Plural de fruterito. Diminutivo de produtores de frutas ou produtores de frutas. pequenos recipientes onde as frutas são
colocadas. Na Colômbia é o nome de algumas aves pertencentes à família Fringillidae. Aves ou aves que se
alimentam de frutas.

frutilla
É outro nome que é conhecido para o morango. Seu nome científico é Fragaria sp. Há muitas espécies e variedades.
A variedade mais conhecida é Fragaria Ananassa x. Pertence à família Rosaceae.

frutiño
Na Colômbia é um tipo de refrigerante que é vendido em pó, para adicionar água.

ft
É a abreviatura de pés em inglês, que significa pés. Pé: medida inglês, equivalente a 30, 48 cm de comprimento.

fucha
É um tipo de ferramenta agrícola usada para colher os tubérculos (batata, batata doce, etc.). É o nome de uma
estação, um bairro e um rio em Bogotá. O rio Fucha, também é chamado de Rio San Cristobal.

fuchila
Fuchila, fuchilas, é o mesmo que fuchi ou fuchifo que usamos na Colômbia. É uma expressão que denota repulsa ou
descontentamento. É expressa quando sentir um cheiro ou um cheiro muito desagradável, nauseante. A em vários
países da América Central, Colômbia e Peru. Gás ou fuchifo. UFF. (expressão de asco usado na Colômbia).

fucuciento
Pode significar medo, medo, covarde. Ele acha que está sendo amaldiçoado ou feitiçaria. Você também não tem
sorte.

fudge
É uma palavra do inglês que significa língua com calda. Trate. Doces muito macios.

fuego
É um dos quatro elementos básicos da natureza, ao lado da água, da terra e do ar. Conjunto de partículas
incandescentes originadas em um material combustível que geram calor, luz e energia. Fogo, chama, luz, vela, chama.
Por extensão de impulso, vehemência, calor, entusiasmo. Na esfera militar, significa diferente. Na Colômbia é uma
maneira de chamar herpes ou erupção cutânea. Pústula no canto dos lábios.

fuego griego
Foi o precursor do lança-chamas, usado na Grécia antiga. Era uma mistura incendiária de resinas vegetais e alcatrão.
Esta mistura era letal para naves inimigas.

fueme
É uma forma complexa de viragem para ir. Quer dizer que eu era. Usado para manter ou rimas ou escritos de um
verso.

fuentes
É o plural de fonte. Em fontes de Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É um município espanhol na
província de Cuenca. Significa origem, Primavera, venero, fontana, fornecedor, mana, nascimento, Brook, pilha, oásis,
prato, bacia, bandeja, tigela, patena, princípio, Fundação, origem, germe, Cunha, mudas, fundo, documentos.

fuereño
Uma pessoa que não é nativa ou nativa de uma região. Isso é alheio à cultura. Na América Central significa
estrangeiro, estrangeiro, estrangeiro. Não é típico da região, estranho. Nas planícies orientais da Colômbia é dito
guate .

fuerte
Tem muita força ou vigor. Resiste o uso contínuo. Vigoroso, robusto, firme, estável, corajoso, intenso. Também pode
significar força, fortificação, bastião, Redoubt, forte, murado, guarnição (em gírias militares).

fuerte apache
Na Colômbia é um conjunto de jogos infantis que são instalados em um parque. Eles geralmente são construídos em
madeira laminada ou troncos de madeira e cordas.

fuertes
Isso significa que eles são saudáveis, vigoroso e saudável. Dura, dura, firme, forte, encorpada, intensa, violenta, som,
estável, consistente, sólida, rigorosa, fortaleza, fortaleza, fortaleza.

fuertote
Cada vez mais forte, muito forte, forte, forte. Muito vigoroso.

fuetear
Puna com dinheiro. Puna com uma correia ou tira de couro. Chicote.

fuetera
Na Colômbia, foi medo de crianças maiores: punição violada com um chicote ou cinto. Cílios. Castigo físico que violou
os pais há algum tempo. Eles também disseram que lapos (cílios).

fufia
Significa em relação a Fufio, (para Cayo ou Cayo Fufio Gémino) um senador romano, do primeiro século. Nome de
uma Lei, sobre a Libertação de Escravos, que foi proposta por Fufio, juntamente com Lúcio Canínio Gaul, por isso é
conhecida como a Canínia Lex Fufia, que restringiu a manumion dos escravos. Pode significar a palavra sozinha,
contradição, confronto, briga.

fufurufa
Na Colômbia significa mulher fácil, vida alegre. Meretriz prostituta, Fox. É usado nos departamentos de Boyacá e
Santander.

fugarse
É a ação de fuga, fuga, fuga.

fugazza
É uma maneira genoesa de chamar foccacia ou seja, pão de cebola. É uma variedade de pizza argentina que combina
Pizza Napolitana e Foccacia. Foi inventado pelo argentino Juan Banchero, no bairro de La Boca. Ele era filho de um
genoese.

fugitibo
Arcangel escrito incorretamente e deve ser escrito como "Fugitivo", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
fugitivo. Isso significa que ele foge, ele escapou.

fuguras
fuguras é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Figuras.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
figuras. Figuras são corpos geométricos que ocupam espaço. Confluência de pontos no mesmo lugar ou espaço.
Personagens de destaque.

fuile
É o nome de uma pequena cidade e uma praia na Itália sobre o Mar de Tirreno. Pertence ao Golfo de Orosei. Casa
Fuile é um hotel na mesma cidade.

fuji
Fuji é o nome de uma montanha no Japão. É um cone perfeito, coberto de neve. É um estratovulcão activo, é 3776
metros de altura e é o pico mais alto da ilha de Honshu e por todo o Japão. É um símbolo para o Japão e os
japoneses.

fula
É o nome de um povo nômade africano da parte ocidental do continente negro. Também é conhecido como fulaní,
peul, fulbe, pular.

fulani
É o nome de uma ecnia da África Ocidental, que habita territórios do Senegal, Camarões e também no Sudão. Eles
geralmente são nômades e permanecem mais tempo no Sahel. É também o nome da língua que eles falam. Também
é chamada de língua fula, peul, pulaar, fulbe ou fulfulde.

fulaní
É o nome de um povo nômade africano da parte ocidental do continente negro. Também é conhecido como fula, peul,
fulbe, pular.

fulbe
É o nome de um povo nômade africano da parte ocidental do continente negro. Também é conhecido como fula, peul,
fulaní, pular.

fulera
Dizer que é feio, desagradável ou de má qualidade. Ordinário. Usado na Colômbia.

fulgido
Significa brilhante, brilha, é luminoso, brilha.

fuliginoso
Significa fuligem, tingido, sujo.

fulita
Quer dizer, dar-lhe um tempo difícil, suborno, coima. Também pode significar gorjeta. Em Cuba é uma maneira de
chamar um dólar e você também pode dizer fula.

fullero
Uma pessoa que tenta enganar ou enganar. Enganar, golpista, golpista, jogador, mentiroso, mentiroso, enganador.

fulminante
Meios de grande impacto e súbita, repentina. Enfático, dramático, grave, mortal. Significa, também, explosiva,
detonante, carga.

fulvia
Significa que é o nome Latino de mulher, linda, linda. Fúlvia era uma senhora da Roma antiga, cujo rosto enfeitou as
moedas do seu tempo, sendo a primeira mulher que fez.

fum
Em Bogotá, na Colômbia, é a abreviação da Fundación Universitaria Monserrate. É também chamado de
Unimonserrate.

fumet
É um grosso, branco (semelhante a gelatina) fundo que é preparado como base na cozinha, com pedaços de peixe,
seus espinhos e frutos do mar. Gelatina de caldo de carne, caldo grosso.

funa
É uma palavra de origem mapuche e no Chile significa podre, danificado, corrupto. Isso também é chamado de
protesto que ocorre em frente à casa de um criminoso ou abusador.

funar
Significa denunciar, denunciar, descobrir, acusar, desvendar. É o Chile, é uma palavra de origem mapuche (funa pode
ser podre, danificado, corrompido, contaminado). Funar é denunciar alguém que comete um crime ou abuso. Protesto
em frente à casa de um criminoso.

funámbulo
Artista do circo que anda ao longo de um Tightrope. Acrobata, artista do trapézio ou equilibrador de um circo que ande
um Tightrope. Balança.

funcho marino cenoyo de mar
São dois nomes de uma planta herbácea. Também é conhecido como salsa do mar, erva-doce do mar, sampier. Seu

nome científico é Crithmum maritimum e pertence à família Apiaceae. É muito rico em minerais.

función fatiga
Atualmente na era da tecnologia de le, humanos pretende deixar de ser e vai tentar comparar com máquinas: isto está
se tornando comum em forma de conversa dizer am modo tais ( actividade exercida ) ou estou com base no que está
fazendo dizer que a atividade. Fadiga função significa que você está exercitando ou trabalhar duro ( ) algo que pode
causar fadiga.

fundados
É uma virada para encontrá-lo. Significa basear ou sustentar algo que é expresso ou dito. Estabelecer ou constituir
uma cidade, uma aldeia. Nas Planícies Orientais da Colômbia, significa estabelecer um terreno para aproveitá-la,
colonizar- se, colonizar. Faça um rancho para consertar um terreno ou um paddock com gado.

fundamentarse
Isso significa basear-se, têm argumentos convincentes e suficientes para suportar ou dizer alguma coisa.
Conhecimento dos fatos.

fundar
Significa estabelecer, erguer, construir, inaugurar, iniciar algo. Nas planícies do leste da Colômbia, é estabelecido em
um território para formar uma fazenda, conuco ou rebanho. Coloniza.

fundeu
Fundéu escrito incorretamente e deve ser escrito como "Fondue", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Fondue. Fondue é um queijo suíço, servido em uma panela comum tempero ( panela de fondue ou caquelon ) em um
portátil fogão ( rechaud ) aquecida com uma vela ou espírito.

fundillo
Na Colômbia é sinônimo de cauda, volta, cauda, nádegas, traseiro. Ano.

fundingue
Significa Festival, festa. Carnaval, Jolgorio. Partido Popular ou festa da vila. Lugar onde a festa é realizada.

funebre
O termo correto é funeral. com til. Significa funeral, trágico, funerária, fatídica, sombria, funesto, triste, sombria,
macabra, sinistra, sombria.

funeral
Rito exequial ou fúnebre. Rito pelo qual são celebradas as honras fúnebres ou o enterro de uma pessoa falecida.

funesta
Você quer dizer para causar tristeza, arrependimento, tristeza. É um adjetivo qualificativo significa infausta prejudicial,
trágico, calamitosa, infeliz, lamentável, infeliz, terrível, infeliz, infeliz.

fungicidas

Eles são substâncias tóxicas, geralmente produtos químicos, que são usados para eliminar fungos ou bolores. Como os
fungos atacam plantas, animais, homem e até mesmo objetos, existem muitos tipos e diferentes graus de fungicidas de
toxicidade. São substâncias que devem ser usadas com cautela, porque eles são riscos para os seres vivos e o
ambiente. Eles são geralmente cobre sais.

funguelar
Significa cheiro fedorento e feio. Cheiro desagradável, cheira mal.

funileiro
É uma palavra em português e galego, que significa cigana. Geralmente se refere àqueles ciganos especializados em
fixação de vasos ou vasos metálicos em geral, seja cobre ou alumínio. Calderero, tinsmith. Especialista em pequenas
fundições.

funio
É um erro de pronúncia de alguns camponeses na Colômbia, quando querem dizer 40 junho; o mês ) e eles dizem
funio. Também ocorre com outras palavras que começam com J, por exemplo em vez de suco eles dizem fugo, em vez
de dizer jiquera dizer fiquera. Por outro lado, quando as palavras são com F, a pronuncia-se com j, por exemplo em vez
de dizer fazenda, dizem Tayanne e em vez de dizer Fontibón ( um sector de Bogotá ) Dizem que Jontibon.

funkos
É o nome de uma série de bonecas de vinil minúsculas. São de cores, formas variadas e muito atraentes para
crianças. Eles podem custar acidentes sufocando crianças. Eles quase sempre representam personagens de séries
infantis.

fuñar
Significa apertar, agitar, apertar, comprimir. Fuñar é uma palavra de origem catalã.

fuñir
É a ação de incomodar, irritar ou incomodar alguém de propósito (deliberadamente). Quer dizer incomodar, irritar,
foda-se, irritar, incomodar, pneu, hastiar.

furancho
Tavernas populares que originaram as sobras de vinho colhe vendas quase clandestinas. Eles estavam expandindo a
gama de produtos que foram vendidos e tornou-se pequenos restaurantes muito procurados e visitados. Fonda.

furcio
Significa erro fatal, equívoco, erro, erro. Erro, erro, imprecisão.

furero
Uma pessoa que atrai a atenção do público com narrativas divertidas que trazem muito conhecimento com senso de
humor. O termo deriva de "La fura dels Baus" uma companhia de teatro catalã formada por Alex Ollé e Carlos
Pradissa.

furgon
O termo correto é van, com Tilde. Na Colômbia é o nome dado a um veículo de carga, que tem corpo de metal na

forma de um cubo e hermético.

furgón
Na Colômbia são camiões ou caminhões com carroceria de metal e fechada. Eles são utilizados para o transporte de
carga. Tem o corpo em forma de caixa e ter apenas a porta traseira.

furibunda
Significa furioso, brava, zangado, raivoso. Cheio de fúria. Friric.

furibundo
Significa raiva, raivoso, raivoso, peludo, coletivo. Cheio de fúria, cheio de raiva, cheio de raiva.

furruco
Em Maracaibo, na Venezuela é uma espécie de tambor pequeno, preparado usando métodos tradicionais e para
algumas festas especiais. Artesanato e instrumentos musicais de percussão.

furrufalla
É uma coisa inútil ou insignificante. Quer dizer lixo, borrufalla, curio, trivialidade, insignificância, bugiganga, Bicocca,
ninharia, bagatela.

furrusca
Na Colômbia significa parranda festa divertida, diversão, folia, farra, parcimonioso, pachanga. Significa, também, a
luta, confronto, jaleo, agitar.

furtibo
O termo correto é sorrateiro com v. Significa que ele está escondido. Disfarçado, escondido, furtivo, escondido,
sobreposto, escapou.

furtividad
É a qualidade de fugir, ser capaz de esconder ou camuflar é fácil. Capacidade de ocultar, esconder, mascarados ou
fugir. Camuflagem, mimetismo.

furtivo
Significa que age no escuro ou na clandestinidade. Para trabalhar às escondidas. Disfarçado, escondido, oculto,
stealth, sobreposição, taimado, indescritível.

fusagasugá
Na Colômbia, é que o nome de um cacique de Sutagaos os indígenas habitava o vale do Sutagaos e o planalto de
Chinauta. O nome da terceira maior cidade no departamento de Cundinamarca.

fusayola
É o nome de uma peça, geralmente de cerâmica, argila ou osso, que serve como suporte para um fuso. Também é
chamado de tortera, malaca, volante. Parte componente dos teares velhos.

fusca
É uma palavra latina que significa escuro. Esta palavra é usada como um epíteto de alguns nomes científicos de
animais ou plantas e define a conotação de l para espécies de sua tonalidade escura.

fuscar
Embora seja verdade que o SAR aceita que o fuscar é remover a clareza ou a luz, escurecer, também é verdade que o
fuscar na língua Muisca é transformar cinzas, virar pó, queimar. A partir desta palavra deriva a palavra fusque, que em
Muisca é que : poeira, cinzas, acolchoado . Nesse sentido, é usado no Sabana Cundi-buacense .

fusco
É uma cor. Significa escura, puxando para o marrom escuro, escuro.

fuselaje
Parte do avião que tem a forma de um fuso. Carlinga ou cabine de avião. Parte interna da aeronave para onde vão as
tripulações, os passageiros e a carga.

fusible
Significa que derrete, pode derreter, derrete com calor. Na eletricidade é um dispositivo que contém uma folha de
metal de baixo ponto de fusão, projetada de tal forma, que ao exceder sua capacidade derrete, seja por um aumento na
corrente ou por um curto-circuito.

fusil
É uma arma portátil e de longo alcance, a mais usada pelos exércitos mundiais.

fusilada
Significa morto na parede. Executado por um pelotão de fuzilamento. Passou pela parede ou armas. Executado,
crivado, executado, atirou. Em tiro de Colômbia também significa copiado, copiado, imitado, replicados, falsificado.
Grosseiramente copiado.

fusionado
Significa Unido, colado, colado. É uma inflexão da fusão. Significa junção, grupo, unificando, combinação, mistura.

fusta
No hipismo há uma tira de couro que é usada para punir ou assediar as bestas. Cintura. chicote, alça, zurriago,
chicote, vara.

fustal
É um termo usado em Ciências Florestais. Refere-se a uma floresta povoada por árvores grandes, árvores de troncos
grandes e espessos. Floresta.

fuste
O eixo é o tronco de uma árvore. Fundação, medula, coluna, essência, valor e importância.

fustero

Significa carpinteiro, pessoa que trabalha com madeira. Também pode significar Turner, pessoa que trabalha com o
torno. Em Forestry Sciences fuste é uma maneira de chamar o tronco da árvore, para a parte arborizada, que confirma
que fustero é um carpinteiro, alisador ou serrado.

fusto
Em Ciência da Floresta, o nome dado a um pedaço muito grande de madeira serrada. Também é chamado de blocon
ou bloco duplo.

futear
Em algumas partes e usado por geralmente jovens, isso significa chutar, bater uma bola ou algo com os pés. É um
suposto desvio de futebol. Chutar ou chute (também derivado da palavra inglesa).

futón
É um tipo de mat dobrável multiuso. Pode ser usado como um assento ou como um colchão para dormir. O termo é de
origem japonesa.

futre
No Chile significa patrono, latifundeiro, dono da propriedade ou fazenda. Também significa elegante, bem vestida.
Futre é também o apelido de um futebolista português. Seu nome completo é Paulo Jorge dos Santos Futre, mais
conhecido como Paulo Futre.

fuyero
O termo correto é pesadelos. Na Colômbia é usado como um sinônimo para falso, enganoso. golpista, golpista,
desonesta, cheat, falador, rosto, imprudente, lenguilargo. Nós até mesmo usar uma palavra muito semelhante Fulero,
que significa vistosa, chamativo.

fuzz
Significa fiapo. Fiapo.

fúgate
É uma inflexão de scyping. Significa recuar, fugir, fugir, fugir.

fúlgido
Significa brilhante, brilha. Que é brilhante, brilha.

fúndete
É uma inflexão de mesclagem. Na Colômbia significa cansaço, fadiga, extenuar é.

fúrica
Pessoa que perde o controle pela fúria e se torna violenta. Significa furioso, raivoso, colérico, zangado, brava,
zangado, zangado, zangado, zangado, zangado, zangado, irritado, irascível.

fútil
Dizer que é de pouco valor, insignificante, irrelevante. Que carece de importância. Trivial, trivial, insignificante,

irrelevante, infantil, trivial, superficial, fútil.

gababillo
É uma maneira de chamar algum vermelho ou pretas frutas das árvores e arbustos de monte, que são no México
acerezada, redondo, carnudos e as cores vermelho, preto ou roxo. Eles são comestíveis e preparem sucos, sucos,
doces. Normalmente na montagem são consumidos por pássaros. Eles são de origem muito variada e ligeiro sabor
amargo: filho dos gêneros (família Myrsinaceae), Eugenia (família Myrtaceae) Ardesia, Mutingia (família Mutingiaceae),
Prunus (família Rosaceae) e Vitex (família Lamiaceae). Eles têm outros nomes dependendo do estado. Entre outros
nomes, dizem os capulines, abanicos, huztlan, guitumbillos, carecillos, capulincillos, charembas, querembas, pozolillos.
Existem espécies que existe do México para o Peru.

gabachos
muito é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Gavachos", sendo o seu significado:<br>O termo realmente
deve ser escrito como Gavachos. É uma maneira de se referir de forma depreciativa o francês ( que também lhes diz
gauleses, frenchies, francornos, francinerosos, etc. 41.; A origem do termo refere-se a ser vindo das margens do Rio
Gave, ( Se o Rio deu de Oloron; 39 ou ) Rio Gave de Pau, na França.

gabanearse
Na América Central significa agarrar alguma coisa, roubar, roubar, apropriando-se do alienígena.

gabardas
gabardas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Gabarda ou melhor Gavarda..." sendo seu
significado:<br>É o plural de gabarda. O termo correto deveria ser 40 Gabarda; ou Gavarda ) É que um município
valenciano é Espanha.

gabarra
Significa barcaça, barco ou barco plano, prancha. Na Colômbia em nome de uma correção do município de Tibú, no
Departamento do Norte de Santander.

gabarrot
gabarrot é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Gabarrot; é um sobrenome )" sendo seu
significado:<br>É um sobrenome uruguaio. Germán Gabarrot é que um Comunicólogo nacionalizada yb cientista
político mexicano.

gabata
Em Hebraico significa "El Empedrado". Lugar onde Pilatos sentou-se na quadra quando ele levou Jesus para
entregá-lo aos judeus.

gabatos
É o nome de um sector ou região em Cartagena, Murcia, Espanha. Nome dado para a prole de um veado ou um
veado. Diz-lhe também a jovem corça ou filhotes.

gabela
A gabelle era um imposto que foi pago em média para a idade do senhores feudais (proprietários de terra). Na
Colômbia significa oportunidade, presente, benefício, proveito, lucro, melhoria, utilidade, lucro, lucro. Gavela com v,
significa grupo musical. Gavela também é um feixe de significado de palavra em Português.

gabera
Na Colômbia é uma caixa de madeira que serve como molde na elaboração de queijos.

gabes
É o nome de uma cidade industrial e uma governação (ou interior) na Tunísia.

gabeto
É uma palavra de origem africana, que significa casa, moradia, casa. É o nome de um bar e restaurante de toque latino
e especialmente cubano, que está localizado em Londres.

gabia
É que a maneira popular é conhecida como o município de Las Gabias, Espanha (província de Granada, comunidade
autónoma da Andaluzia). Havia Gabia Grande e Gabia garota, que foram unificados desde 1973. Gavia com v,
significa gaivota, aves marinhas. É também o nome da vela do mastro ou mastro. Na antiguidade, gaiola elaborada
para fechar tudo louco.

gabil
Garcia é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Garcia ou Gabyl..." sendo seu significado:<br>Garcia, é o
nome de um personagem de jogos de vídeo, é o capitão da tempestade Hiryu, o ex-líder da incursão dos lagartos. Ele
sofre de complexo de superioridade

gabina
É um nome de mulher de origem Latina e quer dizer a filha do carpinteiro. Variante masculina: Gabino. Em Espanha,
especialmente na Andaluzia é um chapéu alto.

gabón
Gabão é o nome de um país Africano Central, com costas no Oceano Atlântico. Sua Capital é Libreville. É também o
nome de um rio e um estuário naquele país.

gabriel
Gabriel está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Gabriel ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Gabriel ( nome próprio ). Um nome de origem masculina bíblica e Hebraico, que
significa que é o único que tem o poder de Deus. Em árabe é chamado Giban, ou seja, o locutor.

gabriela
É um nome de mulher, que significa que tem o poder divino é de origem bíblica. Variante masculina de Gabriel.

gabrieles
Gabriel Plural. Nome de um Hotel e Restaurante de Neiva, no Departamento de Huila, Colômbia. Forma coloquial de
chamar grãos de grão-de-bico, depois de cozido.

gabriella
É um nome de mulher em Hebraico e bíblico. Isso significa ter o poder de Deus. Variante masculina de Gabriel.
Gabriella é a versão em italiano de Gabriela.

gabriero
É o mesmo que gabier. Pessoa responsável pela gestão da gavias em um barco e que guardava a partir deles. Mestre
das velas do pau maior. Vara onde as gaivotas poleiro.

gac
É o acrônimo da Guangzhou Automobile Company. Também é conhecido como Grupo GAC. É o nome de uma marca
chinesa de veículos.

gacela
É o nome de uma ponte sobre o Rio Sava em Belgrado, Sérvia. É o nome de um mamífero de tamanho pequeno ou
médio, de corpo elegante e muito rápido. O termo vem da palavra árabe Ghazal, que significa "rápido e elegante".
Eles são antílopes no género Gazella a que pertencem algumas 12 espécies. Eles vivem em rebanhos numerosos nas
savanas africanas. O nome científico é Gazella spp. e pertencem à família Bovidae.

gaceta
É um jornal, de médio porte, imprensa, newsletter, jornal, diariamente, notícias, notícias, notícias, boletim informativo.
Na fofoqueiro de forma coloquial, falador.

gacha
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Significa, também, a queda, dobrado, curvado, relaxamos,
inclinando-se, inútil, chato, desagradável, irritante.

gacheta
Mecanismo para fixar um trinco da porta. Tipo de alça ou um prato de uma maçaneta de porta. Na Colômbia, Gachetá,
assim, com o til, é o nome de um município no departamento de Cundinamarca. Em linguagem de Muisca, significa
terreno localizado atrás da fazenda.

gacho
Na Colômbia significa colocar, torto ou caído. Horn que tem a ponta para baixo. Também significa olho entorpecido ou
estrabismo.

gachò
Refere-se a uma pessoa de ordinário sem totalmente identificados. Tipo, tio, indivíduo, sujeito, cara, fulano de tal. No
desleixo de Colômbia ou abatido sem til refere-se aos olhos consiste ou cochilando.

gada
É o nome de uma cidade da Nigéria na província ou estado de Sokoto. É um tipo de maça que consiste de uma vara e
uma cabeça de bola de madeira ou metal. Maza de Roma da Índia.

gadejo
Na Colômbia é uma forma sutil de dizer sem tentar ofender "Sinto uma merda", para significar dar lata, causar raiva,
causar repulsa, irritar, incomoda, incomoda, hastiar, pneu, porra. Esclarece que a palavra "foder" para os colombianos
é desconfortável e considerado profano ou vulgar (nós não é tão familiar como por exemplo para os espanhóis).

gades,antonio

Era o nome de palco de um grande coreógrafo e dançarino espanhol, nascido em Elda, província de Alicante. Foi
esposo de Marisol, cantor espanhol.

gadé
É o nome artístico da atriz Argentina Analía Gadé, cujo nome verdadeiro é María Esther Gorostiza Rodríguez,
atualmente sediada em Espanha. Ele nasceu em Córdoba, Argentina, mas é de origem basca. Em crioulo haitiano
dizer olhar, observar (também em dinamarquês é Street e no cônjuge africâner, cônjuge).

gaditana
Significa que ela é nativa de Cádiz, na Espanha. Relacionado com Cádiz, que vive em Cádiz. Pode se referir tanto à
cidade quanto à província.

gaduine
Vem do bacalhau ( Gadus). É um dos nomes de um óleo amarelado extraído do fígado de bacalhau (peixe). Gaduín,
óleo de fígado de bacalhau. Com ele são feitas emulsões, ricas em vitaminas.

gaetano
Em italiano é um nome masculino de origem latina. Equivalente a Cayetano em espanhol. Significa que vem de Gaeta,
que é originalmente de Gaeta. Em relação a Gaeta. Gaeta é uma vila italiana da região do Lazio. É também o nome
de um golfo na costa oeste do Lazio.

gafa
Na Venezuela significa bobo, lerdo, trapalhão tolo. Na Colômbia é coloquialmente olhar, observar. Lente, telescópios,
antiparra (muitas vezes usado no plural).

gafar
Significa triturar ou corking seus dedos. Coloque os dedos rígidos e curvados, para efeitos de lepra. Também pode
significar enganchar, ywing com um gancho ou gancho e também grampo ou costurar com grampos.

gafe
Significa cocô de festa, censo. Também significa infeliz, azarado, infeliz, desapedado.

gafería
Sofrendo que as pessoas leprosa sofrem. Eles não têm nenhum movimento nos dedos das mãos e dos dedos dos
dedos dos deputados ou que têm torto ou curvado. Isso também significa na Venezuela boby, absurdo. Trabalho do
gafo, tolo ou tolo. Uma maneira de chamar um oftalmologista ou lugar onde os óculos são vendidos ou fixos.

gafete
É o mesmo que cacatua ou licença. É uma espécie de identificação de pessoas que realizam um trabalho ou aqueles
que participam de uma assembleia ou congresso. Geralmente é um papelão forrado em plástico. Você deve ter os
dados básicos da pessoa, como nomes de primeiros, sobrenomes, número de identificação, posição e empresa, no
mínimo. No Equador é chamado giff de um fechamento de metal formado por duas peças, uma das quais ganchos ou
cabe na outra. Broche. O feijão pode ser usado no peito, fixado com um gancho ou pendurado no pescoço por uma
corda.

gafos
Plural de gafo. Significa leproso, que encolheu e imóvel as pontas dos dedos dos dedos dos quais e mãos. Na
Venezuela e no Peru, significa tolos, burros, burros, brutos, imaturos, sniggers.

gaga
Mulheres com problemas de linguagem, mulher que vocalizaram incorretamente. Feminino de gago. Mulher que
gagueja. Tartajosa, tatareta, zazosa, farfullosa.

gaguey
Acho que a pergunta é Jaguey. Na América do Sul e particularmente na Colômbia e Venezuela, nas planícies, é um
oco ou profundo buraco no chão, onde recolhemos água por infiltração. Poço profundo, WC, piscina ou reservatório de
água. Também é uma árvore da família Moraceae, que também dizemos matapalo ou higuerote (Ficus pertusa).

gahets
O termo correto é gadgets. É o nome de um pequeno, prático e inovador dispositivos usados em moderna tecnologia e
ciência da computação.

gaire, en espeñol
GAIR é uma palavra em catalão, que significa em espanhol muito.

gaita
É um instrumento musical de vento de origem escocesa. A Colômbia é outro instrumento musical semelhante do
clarinete. Ritmo musical colombiano feliz.

gaitera
Significa que a gaita de fole toca um instrumento de sopro ou que executa ou dança o ritmo das gaitas de fole, um ritmo
musical e uma dança da Colômbia do norte. Também é nomeada uma mulher que usa pintinhos (saias longas ou
vestidos típicos) de cores marcantes.

gaitero
Uma pessoa tocando gaita de fole, um instrumento musical de sopro. Esclarece-se que existem dois tipos de gaitas de
fole do uísque que tem várias bocas e é de couro e o colombiano que é bengala de millo. O músico que toca o
instrumento também é chamado de flautista na Colômbia, a quem executa o ritmo das gaitas de fole ou a quem a gaita
de fole dança.

gaitik
Não é uma palavra espanhola mas Euskera, que significa o tópico.

gaja
Na Colômbia significa cluster, um grupo de bananas que estão conectados em uma extremidade. Fatia. É o nome de
um produtor de vinho italiano da região de Piemonte. Eles basicamente produzem vinhos de Barbaresco e Barolo.
Sobrenome italiano.

gajo
Um dos nomes comuns dados à planta Chenopodium é álbum, também conhecido como orache, cinzas ou goosefoot.

Pertence à família Chenopodiaceae. Significa cluster, pacote ou grupo juntas ou agrupadas frutas (uvas, bananas,
banana). Buquê, gaja. Filial de uma planta.

gala
Grande festa ou cerimônia que excede em importância para o outro. Reunião ou celebração com o mais selecionado.
Ostentação, graça, suntuosidade e brio. Fiesta, velada, celebração. Nome da imperatriz romana.

galabera
É um dos nomes comuns que têm o México para a árvore Cordia dentata. Ele também tem outros nomes comuns,
como zazamil, cinomose, gulabere, nanguipo, caveira, matzu. Pertence à família Boraginaceae. Tem frutos carnosos
comestíveis. Na Colômbia, dizemos Caujaro, Uvita. Na América Central, dizem Jiguilote e Chachalaco.

galactofago
O termo correto é galaactophagoth, com tilde. Significa que se alimenta de leite, que come leite. Isso ingere galactose.
Pode ser considerado como sinônimo de mamífero.

galadi
É o nome de uma localidade na Nigéria. É um gênero de marsupiais australianos extintos e o nome comum de um
desses marsupiais. Era semelhante a um rato, mas com um tubo alongado. Pertencia à família Peramelidae.
Também foi chamado de bandicut ou bandicoot. Galadi também é um sobrenome de origem árabe. Sobrenome de
um astrônomo amador espanhol, nascido em Córdoba. Seu nome completo é David Galadi-Enriquez kaj Amri Wandel
e mais conhecido como David Galadi.

galador
É um cinema de caráter mítico e caprichoso. Parece que nos romances de Tolkien. Irmão de Gilmith. Filho de Imrazor e
Mithrellas. Galador era o primogênito e o primeiro príncipe de Dol Amroth.

galambo
É uma espécie de fungo comestível também dizem que Guarin, barriga azul, semita ou oyamel, hongorado fungo,
cogumelo bom Baker.

galanes
Plural de Galán. Você quer dizer ator, estrela, artista, protagonista, bonito, galante, bonito, personagem.

galanina
Na Medicina, é o nome de um neuropeptídeo que está presente no sistema nervoso (cérebro e medula) e nos
intestinos. É composto por 29 aminoácidos. É um regulador comportamental na dieta e especialmente na ingestão de
gorduras. Tem efeitos estimulantes sobre o processo de liberação de hormônio do crescimento.

galanías
São ações que demonstram bravura ou cavalheirismo. Ações de um galante. Galanuras, finesse. Frases
pronunciadas com cultura e cavalheirismo. Plural de bravura, que significa elegância, bravura. O galesinato.

galano
Significa agradável, atraente, elegante. Garboso, alegre, disposto. gentio.

galanteos
Movimentos ou ações anteriores de um macho para cortejar uma fêmea (válida para todos os tipos de animais).
Flertando, namoro. A arte de se apaixonar. Demonstrações de cavalheirismo e cortesia. Halagos, requiebros, elogios.

galanuras
Plural de galanteio. Significa detalhes e comportamentos de boa elegância. Gentilezas, gentilezas, cortesias,
demonstrações de generosidade.

galapero
É outro dos nomes que recebe o mas selvagem, Piruétano, perotonero ou pêra. É uma árvore da família Rosaceae e
seu nome científico é Pyrus bourgaeana. Na Colômbia também significa um nativo de Galapa, um município do
departamento do Atlántico. Nascido, residente ou relacionado a Galapa (Atlântico).

galard
Galard é um sobrenome francês originalmente de Toulouse. Genoveva Galard foi uma enfermeira famosa francês que
estavaem em missão no Vitnam e condecorado várias vezes por seu trabalho dedicado.

galata
O termo correto é galata, com til. Refere-se à língua celta falada na Galácia, região da Anatólia (Turquia antiga). Fatia
ou trimestre do atual Constantinopla (Istambul), também conhecido como Galatasaray ou Karaköy.

galatea
Nome de um dos Nereidas na mitologia grega. Ela era filha de Nereo e Doris. Ela era amada por Polifemo. Nome de
uma estátua de marfim esculpida por Pigmalião, que ganhou vida de acordo com Ovídio e foi uma representação de
Afrodite. O nome da mãe de Luicipo e da esposa de Lampro. Nome de uma das luas de Netuno. O nome de um
asteroide. Nome de várias obras teatrais e literárias. Nome de um Romance Pastoril de Miguel de Cervantes . Em
Botânica é o nome de dois gêneros de plantas que também são classificados como Nerine, da família Amaryllidaceae e
do gênero Eleutherine da família Iridaceae.

galaza
Na língua basca é um mercado de trigo. Também pode se referir ao local de cultivo ou vale médio, oco.

galápago
Na Colômbia significa sela, sela e também uma espécie de tartaruga. É também a sela da moto ou da moto.

galba
Era o nome de um Imperador Romano. Seu nome completo era Servio Sulpicio Galba. Ele foi o primeiro dos Quatro
Imperadores do Ano 69. Ele se levantou contra Nero e foi morto.

galdón
É um sobrenome de origem espanhola. O Sr. Eugenio Galdón foi o fundador do ONO. É também um pássaro
insetívoros sabido também como um toutinegra ou um executor.

galeno
Na Colômbia é usado como um sinônimo para médico, médico, médico, médico, cirurgião, especialista. Nome do

famoso médico romano da antiguidade. É um nome de um homem de origem grega e significa que leva uma vida
saudável.

galera
Barco velho que foi impulsionado por remos. Cartola alta. Cartola. A matemática é um método muito antigo para
dividir.

galería subterránea
Caverna, caverna, passagem, corredor, túnel, um corredor que se encontra abaixo do solo. Passagem.

galerna
Significa tempestade, tempestade, vento muito forte, tromba, tempestade, tempestade, Gale.

galferias
Acho que eles pedem para galerias. Em Bogotá é um setor comercial na rua 53. Na Colômbia, plural de galeria, que
significa mercado quadrados. Também o site onde vendeu ou exibiu obras de arte.

galia
Nome dado pelos romanos para a região central na Europa, foi dos Alpes para o Oceano Atlântico e o Mar do Norte.
Terra dos Gauleses. O nome de um asteroide.

galiar
Significa inalar substâncias que produzem dependência ou dependência, inalando substâncias aromáticas, psicoativas
ou coladas. Coloquialmente viajar para a França.

galifardo
Em meios de Colômbia preguiçosos, preguiçosos, conservados, Playboy, buenoparanada, vago, solto, preguiçoso,
ocioso.

galilea
Em Hebraico significa a província. Área montanhosa localizada ao norte de Israel, entre monte Zebulom e a costa do
mar Mediterrâneo. É uma região de colinas, e sua mais famosa montanha é Monte Tabor e a altura máxima de Israel a
montagem Meron (1208 líquido). Hoje pertence a Israel. É também o nome de um mar interior de água doce em Israel,
que também é conhecido como mar ou lago de Tiberíades e Lago de Genesaré. Galileia é também um nome de
mulher de origem bíblica e refere-se à região de Israel. A versão masculina é Galileo e foi um apelido que tinha Jesus
de Nazaré, que pertence à Galileia.

galimatias
Na Colômbia que é usado para designar algo caótico, emaranhado, confuso, confuso. Confusão, sopro, jargão. Caos.

galimatías
Significa linguagem confusa ou emaranhada. Não é claramente compreendido. Jerigonza, fárrago, revoltura. Também
é usado como sinônimo de caos, entrelaçamento, desordem, confusão.

galitas
É o plural da galita. Na Colômbia é um tipo de ponque fatiado ou fatiado, pequeno em tamanho. pertencem à empresa
RAMO e é de um tamanho equivalente ao popular ou normal que é chamado de Ponqué "Gala". Os galos equivalem a
metade das galas.

galitero
Uma pessoa que faz galantes. Significa trapaceiro, patife, vigarista, trapaceiro.

gallada
Na Colômbia, grupo de amigos. Um grupo de jovens do bairro. Quando usado como um sinônimo para corrillo, turma.
Agora é substituído por patch ou combinação.

gallano
É um dos nomes comuns de um peixes coloridos que também recebe os nomes de gallito rei, galan, juiz. Seu nome
científico é Labrus bimaculata e pertence à família Labridae.

gallardo
É um sobrenome de origem espanhola. Último nome do treinador argentino e segundo chamado Marcelo Daniel
Gallardo, apelidado de "El Muñeco", é o atual treinador do River Plate da Argentina. Como um adjetivo que significa
bonito, lindo, lindo, Geminiano, gentil, elegante, nobre, corajoso, valente.

gallera
Na Colômbia é o lugar onde brigas de galos são feitas. Lutando contra o terreno fértil. Também significa briga, briga,
cabelo, escúnia.

galleta
Na Colômbia pode significar duas coisas opostas: isso é muito fácil de fazer algo, ou por outro lado, é muito difícil. Tipo
de pão geralmente doce, redondo e slim, como uma arepa.

gallina
Apelido para um torcedor do River Plate da Argentina. Na Colômbia significa covarde, preguiçoso, assustador. Nome
de uma avicultura que põe ovos. O galo é feminino.

gallinas
Aves de corral de fêmeas do gallo, mãe de frangos ou pintos. Seu nome científico é Gallus gallus domesticus e
pertence à família Phaisanidae ( faisanide-) É a ave mais comum no mundo, com cerca de 16. 000 milhões de cópias.
Um apelido que você tem fãs ou seguidores amadoras do clube River Plate da Argentina e Millonarios, na Colômbia.
Na Colômbia também é dito coloquialmente Piquisucias, plumiferas e gumarras.

gallinazada
É uma inflexão de gallinacear, atitude ou ação de um gallinazo. Desafiando o comportamento de um pedaço com uma
mulher. Na Colômbia, dizemos gallinazo um homem que constantemente flerta ou atormenta as mulheres. Namoro,
paquera, esmagamento, elogio, bajulação. flor, cortesia, cortejo, me apaixonei. Estrume de galinhas, nós chamamos
de gallinasa.

gallinazo
Na Colômbia, dizemos gallinazo um jovem que flerta com todas as garotas. Gallinazo é também nome científico
Coragyps atratus do pássaro ao tesouro, da família Cathartidae. Também é conhecido pelos nomes de goleiro, urubu,
chulo, guala, abutre abutre-preto, samuro, nopo, sucha, urubu. Costa. zoncho, guaraguao.

gallinejas
Significa tripas ou dobras do intestino. Em Espanha (Madrid), é uma fritura de intestinos de cordeiro.

gallineta
É também chamado de galinha da Guiné, coquense, cocolea ou pintado (Numida meleagris da família Numididae). É
também chamado de peixe-vermelho para um pássaro selvagem aquático, que é conhecido como o galo de água
(chloropus Gallinula da família Rallidae).

gallinita ciega
É o nome comum de um pássaro que é também chamado noitibós, guaitacaminos, nananca, Dozer. O nome científico
é Systellura longirostris e pertence à família Caprimulgidae. Está localizado na América do Sul. Jogo ou criança
redonda.

gallito de las rocas
Gallito de rochas ou simplesmente pedra-da-Serra, é um belo pássaro sul-americano. Também conhecido como rock
Andino-da-Serra, tunqui. Monte do Gallito, berreador ou acompanhante. Seu nome científico é Rupicola peruvianus e
pertence à família Cotingidae. É um dos pássaros mais coloridos e coloridas que está localizado na Colômbia.

gallito rey
É um nome comum de um peixe da família Labridae e cujo nome científico é Labrus Bodião. Eles também dizem
budion, solteira, viscosas. É típico das áreas costeiras da Europa. Tem dimorfismo sexual.

gallón
Em Arquitetura é um elemento decorativo. Também significa corpo forte, atlético, grande e estilizado. É também um
sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um ciclista colombiano da velha guarda, chamado Argemiro Gallón
Cañas. Ele estava concorrendo para o Departamento de Antioquia. Galo aumentado, galo grande.

galo
É uma maneira de chamar um francês. As pessoas se estabeleceram na Gália. Ele nasceu ou residiu na Gália. Na
Colômbia gaulesa é sinônimo de ganância, ladrão, ladrão.

galoPrefixo para denotar relativo ou pertencente à Gália (França).

galon
O termo correto é galão, com tilde. O recipiente que serve para conter líquidos, pode ser plástico ou metálico. Caneca,
tambor. Unidade americana de medição de líquidos. Equivalente a 3.875 litros.

galopa
Significa rápida passagem do cavalo. Galope. No Paraguai é uma dança nativa, muito tradicional.

galopero
Cavalo que tem condições para galopar, um passo de rolagem rápida.

galponera
Significa que vem de um galpão. Você viveu confinado.

galvan
Galvan é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Galvan; É um sobrenome ) "sendo seu significado:<br>O
termo correto é Galvan. É um sobrenome bastante usada na Espanha e América Latina. Há políticos, cantores,
jogadores de futebol da aclamação com esse sobrenome.

galvan
Galvan é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Galvan; É um sobrenome ) "sendo seu significado:<br>O
termo correto é Galvan. É um sobrenome bastante usada na Espanha e América Latina. Há políticos, cantores,
jogadores de futebol da aclamação com esse sobrenome.

galvana
É o nome de uma localidade em Portugal Há também a Palavra Galbana, com b, na língua asturiana e significa
preguiça, desgano.

galvis
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola.

gama
Significa amplitude, tira, escala, gradação, série, progressão, repertório, sortimento, espectro. Terceira letra do alfabeto
grego. Gama, ou melhor ainda gama é uma letra grega que corresponde ao g do alfabeto espanhol. Eles também são
um tipo de raios de radiação eletromagnética maior que o raio-x.

gama alta
Na Colômbia, o termo é usado para designar coisas de grande valor, cara e limitada de produção. Você pode se referir
a veículo ou dispositivos de tecnologia muito avançada. Significa que valores mais altos ou a gama mais exclusiva.

gamarra
Bosal, rédea, khakima dos cavalos. Flange, rédea. Na Colômbia é o nome de um município pertencente ao
Departamento de César. É também um sobrenome de origem espanhola. Nome de um famoso setor de Lima onde
vendem têxteis. Pertence ao Distrito de La Victoria. Sobrenome de um ex-jogador de futebol paraguaio chamado
Carlos Alberto Gamarra.

gamasida
Em taxonomia animal (especificamente em entomologia) é o nome de uma ordem de Micarothat tem 5 famílias:
Dermanyssidae, Parasitidae, Phytoseiidae, Spinturnicidae e Uropodidae. Muitos taxonomistas e entomologistas usam
os termos Gamasina ou Mesostigmata. Eles geralmente diferem de outros ácaros, por ter 6 cofres em suas pernas,
tendo Knotts e um par de espiracls. Eles são predadores de outros ácaros parasitas, portanto, eles têm importância na
agricultura.

gamay
É um tipo de uva roxa muito usado para fazer vinho tinto. Cresce no vale do Loire.

gamásido
É o nome dado aos ácaros da Ordem Mesostigmata. Eles são reconhecidos porque tem um espigão em ambos os
lados do corpo. Embora não sejam parasitas, criam relações simbióticas com abelhas, vespas e alguns besouros.

gamba
É uma classe de crustáceos (frutos do mar), muito parecido com camarão ou camarão. Pertence à família Alpheidae e
geralmente são dos gêneros Alpheus , Aristeus, Artemisia, Palaemon ou Parapenaeus. Na gíria popular 100 nota
(também usada em vários países como Argentina, Colômbia e Equador). Por extensão, prata, dinheiro. É também o
nome de uma série de anime japonês e o nome de um clube de futebol de Osaka no Japão. Nome de uma vila na
Costa Rica.

gamberro
Significa pessoa selvagem, Bárbara, incivilizada, inculta, rude, libertina, dissoluta. Que não respeita as regras, códigos
ou tags.

gambeteador
É um jogador de futebol que se caracteriza por agilmente iludir seus oponentes. Driblador. Jogador muito inteligente e
sorrateira no futebol. Fazendo o drible, drible grande, indescritível, driblador.

gamboa
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Nome de uma Cidade do Panamá, na área do Canal. É também
um dos nomes comuns de uma planta cujo nome científico é Cydonia oblonga da família Rosaceae. Também é
chamado de quince, quince, zamboa, gamboa ou cacho.

gamesof
JOGOSDE escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jogos de glória", sendo o seu significado:<br>Novamente, é
uma armadilha que fazemos sem escrúpulos nos fazer perder tempo para aqueles que realmente querem compartilhar
a experiência que temos de forma educacional. Neste caso, juntou-se as palavras do idioma inglês jogos jogos ( ) e de (
) Neste caso, eles levaram as palavras do nome de uma série de jogos de glória, jogos de glória.

gametosis
É o mesmo que gametogênese: é o processo evolutivo das células germinativas em gâmetas masculinas ou femininas.
É a formação de gametas por meiose de células germinativas.

gamia abelmosco
São dois dos nomes comuns de uma planta comestível Africano-baseada. Seu nome científico é Abelmoschus
esculentus e pertence à família Malvaceae. Ele recebe outros nomes comuns, como Molondrón, Gombo, quiabo,
Candia, quiabo. É como um pepino zukini.

gamin
O termo correto é Gamín, com til. Na Colômbia e especialmente em Bogotá, garoto de rua, sem-teto. Pelafustan. Por
extensão, linguagem vulgar, falta, pessoa rude.

gammones
É um termo inglês. Plural de gammon . Corte a carne de porco correspondente à perna e elas são curadas
rapidamente. Presunto. Em inglês também é uma espécie de insulto ou um tratamento pejorativo, é algo como porco
ou marrano, que é dado a políticos da direita. Para alguns significa irlandês, como um insulto. Tipo de granada ou
arma explosiva usada na Segunda Guerra Mundial (marranas). Classe de mísseis aéreos de superfície, de acordo
com a classificação da OTAN. No Náutico, amarras de mastro, com capas grossas. Nós grossos.

gamo
É um sufixo ou prefixo de origem grega, que significa União. Também é o nome comum de um cervo de tamanho
médio, caracterizado por ser muito rápido. É menor do que o veado comum e tem um grande chifre. Seu nome
científico é Dama dama, ou Cervus dama, pertence à família dos cervídeos. É típico da região mediterrânica.

gamoFora ser um prefixo ou sufixo que indica a União de gênero ou sexo, o gamo é um animal veado na região
mediterrânica, cujo nome científico é Cervus Dama dama dama (família Cervidae). .

gamon
O termo correto é gamon, com tilde. É um dos nomes vulgares de uma fábrica na Espanha. Também é conhecida
como varinha de São José, camurça ou asphodelo. Seu nome científico é Asphodelus albus e pertence à família
Xanthorrhoeaceae.

gamonales
Pessoas que impõem a sua lei e seu mandato em uma região ou uma cidade pelo seu poder econômico e político.
Pessoas influentes em cada região. Chefe, chefe. Eles geralmente só apoiam aqueles que defender os seus
interesses.

gamón
É o nome de uma planta herbácea mediterrânica, que também é conhecido com os nomes de Asphodel, San Jose,
gamoncillo ou haste gamon branco. Seu nome científico é Asphodelus albus e pertence à família Xanthorrhoeaceae

gamuza
É um tipo de pano ou veludo-como a tela. Pano, feltro. É também o nome de um animal da família dos antílopes. Vive
em bandos e montanhas muito robustos. Com curadoria do mesmo animal, com o qual são feitas as luvas e casacos
de pele. Rupicabra, antílope, camurça, camurça, sarria. Seu nome científico é Rupicapra rupicapra e pertence à
família Bovidae.

ganado
É o conjunto de animais que vivem em um pasto. Animais domésticos que são criados com o tratamento adequado.
Rebanho, rebanho, rebanho, cabeças, gado, vacada.

ganado escotero
É o gado de um rebanho, composto por vacas em transição ou descanso entre o fim de um período de lactação e o
próximo nascimento. Vacas horríveis ou vacas secas. Vacas em recesso, recuperação ou descanso.

ganapia, ganapión.
Na língua catalã significa grande, grande cara. Também uma pessoa que faz garotinhas ou babás.

ganarde la vida
A frase correta é " Ganhando ". É uma forma coloquial, costumava para referir-se a atividade da qual suporte é venceu
na Colômbia. Esta atividade é geralmente informal comércio ou reciclagem. Muito modesta forma de trabalhar.

ganarse el cielo
Na Colômbia, diz " Ganhar o céu " Significa que a pessoa falando é extremamente grato quem é seu parceiro. Muito
obrigado.

ganarse la lotería en sentido figurado
Ganhar na loteria figurativamente significa sofrer algo que não estava em nossos planos, o que é irritante ou
degradável. Ter que aturar algo muito desconfortável ou irritante. Te4ner para suportar laguien muito desconfortável.

gancho
Geralmente elemento metálico que é usado para fixar. Significa gancho, prego, sonda, arpão, espeto. Também pode
ser uma marionete, assinatura, gráfico ilegível rabisco, traço, legal. Garfo para o cabelo. PINO, não devem ser
perdidas. Aparelho atraente para promover algo, graça, don, estímulo

gandalla
É válido gandalla ou gandaya. Para dizer abusivo, fanfarrão, desonestos, lifestyler, virado, intimidar, malicioso. É um
termo usado no México.

gandul
No gandul Colômbia é o nome de uma árvore da família Fabaceae. Seu nome científico é Ailanthus altissima. Outros
nomes como ailantus falso sumagre, ailanto, árvore dos deuses, gandul de estrada recebe. Também é um sobrenome
de origem espanhola em Espanha. Significa velhaco, velhaco, preguiçoso. Nome que deu os ex-soldados em
Marrocos. O nome de um subúrbio para o sul de San Juan, Porto Rico. Planta arbustiva de Cajanus cajan, também
chamado de gandul feijão, feijão Guandu, Guandu. É da família Fabaceae.

ganesh
Ganesh ou Ganesha é um dos nomes de um Deus hindu. Ele é representado como um ser com cabeça de elefante.

ganesha
Ganesha é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ganesha ou Ganesh." sendo seu significado:<br>Ele é o
patrono das artes e Ciências e removedor de obstáculos. Divindade hindu representada com um corpo humano e
cabeça de elefante.

ganga
Na Colômbia significa oportunidade, bom preço, desconto e desconto.

gangas
Significa descontos, promoções. Prática comercial de redução de preços para vender mais . Plural de barganha.

gangazo
Na Colômbia, oportunidade única de comprar algo de boa qualidade muito barato. Oferta, queda, barato. Aumento de
barganha. Único negócio ou desconto extremo.

gango
Significa galpão ou sombra improvisada feita com galhos ou palha. Na Espanha é uma espécie de tienducha que faz
taverna ou cantina. O nome de uma canção do Snik.

gangocha
É uma palavra usada no Equador. O trabalho de Guangoche, demissão. Actividade de vendas de rua ou rua. Quando
dizemos que o saco de gangocha refere-se a um tecido áspero e duro para transporte de mercadorias, também
chamado de saque.

gangoso
Pessoa que tem defeitos de dicção. Ele não pronuncia bem as palavras.

gangsta
É um tipo de música derivada do Rap. Trata-se da violência juvenil nas áreas mais deprimidas das cidades. Também
se chama Gangsta Rap ou Rap of Engineer. A palavra é derivada de gângster (Carreira Criminal, Criminosa do
Comércio).

ganoderma
Significa que aquele brilho de pele você ou a parte do lado de fora, que tem brilho, isso é brilhante. É o nome de um
gênero de fungo basidiomiceto. Eles são conhecidos como tubos ou cogumelos e são encontrados em todo o mundo.

gansao
gansao incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Gansao ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Gansao. É o nome de um brasileiro jogador de Poker Superstars, que ganhou um monte de dinheiro.
Em chinês significa lavagem ou limpeza a seco.

gantelea
É o nome de uma planta de usomedicinal. É um termo de origem francesa, o que significa que tem luvas. Refere-se à
raiz da planta ser esbranquiçada. A planta pertence à família Campanulaceae. A maioria tem uma batida branca
tóxica.

ganya
Na linguagem do jargão e do vira-lata significa maconha, maconha, macaco ou maracachafa.

gañán
Homem duro, duro e áspero. Na Colômbia significa rude, coo, zafio, trabalhador, diarista, labriego, trabalhador.
Malandrin, malandrin.

gañiz
É uma maneira de chamar os dados. Conjunto de cubos pequenos com pontilhados representando números em cada
um de seus rostos. Pode significar, contar, manter contas, calcular. É uma palavra de origem sânscto.

gañote
Na Colômbia, significa guarguero, garganta, esófago, ganon. Tem voz grossa.

gañón
Significa garganta, gaznate, pescoço.

gara
É um pequeno platô plano, erguido e verticalmente bordado que é ocasionalmente encontrado no Deserto do Saara.
Também é uma maneira de chamá-lo de uma plataforma elevada em uma estação de trem. Na língua basca significa
que somos e é o nome de um jornal da corte socialista daquela região. É publicado em basco, espanhol e francês.

garabata
Pode significar emaranhamento, armadilha, enredo, intriga, maquinação, enredo. É também uma maneira de chamar
uma ferramenta tipo ancinho ou ancinho. É um dos nomes comuns de uma planta semelhante a pita. Também é
chamado de chaguar, caraguatá ou bromélia. Seu nome científico é Bromelia hieronymi, da família Bromeliaceae.
Fibras finas para uso têxtil são extraídas dele. Também é chamada de fibra que é extraída, semelhante à cabuya.
Suas folhas têm nas bordas de corte que ferem o gado e as pessoas.

garabato
Um doodle é uma marionete, um sinal ilegível, uma assinatura. Nos campos colombianos é um gancho de madeira, em
forma de gancho usado para pendurar objetos. É também que uma haste com gancho usado um chicote para apressar
os burros. Mais curto, também servir como um complemento em um arnês. Apelido do personagem mítico entre os fãs
do América de Cali, que dizem que os amaldiçoou... então não foi campeão por muitos anos. Seu verdadeiro nome era
Benjamín Urrea Monsalve. É o nome de uma dança típica do Carnaval de Barranquilla. Sinais, sinal, marionete,
gancho, gráfico.

garabojo
Pode ser o pino que segura os arcos de um jugo. Jugo. A palavra existe em português e galego. Há também
garaboujo ou garabojo. Além disso, coloquialmente pode ser considerado como uma combinação das palavras rabisco
e desenho, que se refere a desenhos infantis. Boquetes, rabiscos, monachos.

garabujo
Pode ser o pino que segura os arcos de um jugo. Jugo. A palavra existe em português e galego. Há também
garaboujo. Além disso, coloquialmente pode ser considerado como uma combinação das palavras rabisco e desenho,
que se refere a desenhos infantis. Blowjobs.

garantista
Significa que oferece todas as garantias. Em meio legal, a garantia se aplica ou é uma forma de aplicar corretamente
as leis sem terciário a nenhuma das partes.

garañona
É o nome de uma bebida alcoólica feita de álcool de cana e mistura que maceradas ervas. É típico de Metepec no
estado do México.

garapiña
É uma bebida fermentada feita de abacaxi, popular no México. É semelhante ao que na Colômbia é chamado
Guarapo. Tepache.

garapito

É um inseto aquático. Também é chamado de água limpa ou barquerito. Pertence à família Notonectidae e ao gênero
Notonecta. Nome de uma trilha ecológica perto de Topanga, Califórnia ( Garapito Canyon Trail ). É o nome de um
córrego na mesma região, perto de Los Angeles.

garay
É um sobrenome de origem espanhola. Nome de um navio filipino semelhante ao chalana. Sobrenome do futebolista
argentino, nacionalizado na Espanha, cujo nome completo é Ezequiel Marcelo Garay .

garb
É uma palavra inglesa que significa terno, vestido, roupas, roupas, roupas. Foi a maneira de chamar os muçulmanos
para a parte ocidental da Península Ibérica que anteriormente correspondia à Lusitânia, que hoje é Portugal mais um
território adicional do sul da Espanha (Extremadura, Andaluzia e Badajoz).

garbancillo
É um dos nomes comuns que são conhecidos por Astragalus nitidiflorus que é uma planta herbácea da família
Fabaceae. Diz-se também a esta planta Astragalus, astrágalo, garbancillo de Tallante.

garbancillo de tallante
É o nome comum de uma planta endémica de Cartagena, na região de Múrcia, na Espanha. É típica de solos
vulcânicos e acredita-se extinta. Ele recentemente foi redescoberto. É parte do matagal mediterrânico. Seu nome
científico é nitidiflorus Astragalus e pertence à família Fabaceae e é protegido.

garbanzo
É o nome de uma planta e suas sementes (frutos em vagem). É um legume muito nutritivo, cujo nome científico é
Cicer arietinum e pertence à família Fabaceae. Note-se que também é dito em algumas partes do grão de bico de
Espanha para duas diferentes espécies da família Asteraceae: Centaurea calcitrapa (grão de bico, de cura, abreojos) e
Mantisalca salmantica (escobera, flowerhead).

garbillo
Esparto longo e escolhido. Também pode significar cedazo, peneira, peneira, filtro, zaranda. Implementação de
triagem. É também uma maneira de chamar sobras de moagem ou trituração de grãos que servem de alimento para o
gado.

garbo
É um termo que disse donaire, graça, distinção, graça, saleiro, elegância, postura.

garbosas
Plural de garbosa. Significa que eles agem com dor de cabeça, que eles se movem com grande graça. Donairosas,
donosas, galanas, engraçadas, salgadas, apostas, distintas, arrogantes, gentis, arrogantes.

garboso
Significa que age com dor de cabeça, que se move com grande graça. Donairoso, donoso, gallardo, galante,
engraçado, salgado, bonito, distinto, arrogante, gentil, arrogante.

garbón

É uma maneira de chamar o homem de Perdizes. É também a maneira de chamar uma viga de madeira muito
pequena, feixe de barraco ou tinder. Uma maneira pequena que queima facilmente e é usada para acender uma
fogueira.

garca
Nos países do Cone Sul significa montador, carregador. Pessoa que aproveita ou tira proveito dos outros. Vantajoso,
aproveitado. Má pessoa. Abusivo.

garcero
Na Colômbia é o local de nidificação das mérteres. Ninho de heron. Coloque ou árvore onde as mistem. Relacionado
com as miséias.

garchar
Na Bolívia significa penetrar, fazer sexo completo. Copula, fornica. Em algumas regiões deste país eles chamam de
gancho de pênis ou membro viril.

garche
Em linguagem vulgar significa apaixonado, intenso, ardente.

gardel
Último nome de um famoso cantor de Tango, chamado Carlos Gardel. Três países estão competindo para ser a terra
natal de Carlos Gardel: França, Uruguai e Argentina. Morreu em um acidente de avião em Medellín. Ele era conhecido
como "El Zorzal Criollo"

gardenecia
gardenecia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Gardenesia", sendo o seu significado: o termo correto é
Gardenesia. É um site dedicado a tudo relacionado a jardinagem. Eles oferecem todos os tipos de suprimentos para o
cuidado do jardim. Semeando o lugar de gardênias. Jardinagem.

garetas
Na Colômbia, é o plural de gareta. Significa cascorbo. Apresentando os joelhos separados e curvou-se as pernas.

gargantilla
Na Colômbia é um tipo de corrente fina de ouro ou prata, que as mulheres usam no pescoço.

gargitio
Fabuloso cão de duas cabeças que foi morto por Hércules, em sua décima tarefa, que consistia em roubar o rebanho
de gado de Gerion, um gigante. O gado era de vacas vermelhas e bois. Hércules também matou o gigante. Ele
também se chamava Ortro e era irmão de Cerberus.

garibaldi
É o sobrenome de um militar e político italiano, um dos líderes da unificação italiana, chamado Giuseppe. Ele nasceu
em Nice, França. É o nome de uma praça de cidade do México, localizado no bairro de Lagunilla e ribeirinhos com
Tepito. É importante porque ele reunir grande quantidade de Mariachis. É igualmente uma variedade mexicana de pão
doce, bolinho.

garifuna
É um grupo étnico de zambos ( mistura de negros e indígenas, ) vivendo na América Central e no Caribe. Ele também
é chamado Garinagu, índio preto ou preto Caribs. Encontrado principalmente na Nicarágua, Guatemala, Belize e
Honduras.

garigolear
No México, significa colocar muitos enfeites. Decorar, enfeitar, estratagemas, embelezar, embelezar, enfeitar. Na
Colômbia, que dizemos shake.

garipola
É a bengala usada por quem lidera uma banda militar ou banda de guerra. É quase sempre feito de madeira com
ponta de metal e com enfeites de fita em uma extremidade. Este termo é mais comumente utilizado no Paraguai e no
Chile. Também pode ser um tipo de licor artesanal na Argentina usando extratos de ervas. Tem sabor anis e é como
um conhaque.

garipota
No Chile tem dois significados. Pode-se ser repreensão, reconvocação, sermão, crítica, repreensão. É também uma
maneira de dizer presente, presente, inhame, encime, curativo. Por extensão, sobras de lenha, tinder .

garita
Pequena torre com frestas. Torre de vigia. Lugar ou refúgio do mirante ou sentinela. Torre, quiosque, quiosque,
abrigo, booth. No México é um posto aduaneiro.

garitero
Uma pessoa que mantém no Poe. Nos jogos de pool, garitero é a pessoa que forneceu os tacos, bolas e serve como
um controlador de tempo. Pode ser com o garçom de tempo mesmo. Vigia, cuidandero, motorista, garçom.

garito
De um modo geral, é uma casa de jogos clandestina. Lugar onde tahur ou ludopatas se encontram para brincar
clandestinamente. Também é chamado assim, os lucros que a casa de jogos recebe. Casa de jogo ilegal, Gazapón.

garlancha
Na Colômbia é outra maneira de chamar a pá. Também é frequentemente chamado laya e pode ser uma raquete
padel ligeiramente maior do que o normal. É uma ferramenta de uso agrícola.

garlar
Na Colômbia, de forma coloquial, significa falar muito, bate-papo, chat, cotorrear, tagarelando, falando.

garliborlear
Sobre enfeitar o guarda-roupa. Coloque muitas franjas, tassels ou ornamentos.

garliborleo
Enfeites excessivos nas roupas. Tassels, ornamentos, franjas.

garlito
Significa armadilha, mentindo, fraudes e enganos. É também um pouco de construção de embarcações de pesca.
NASA. Um garlito pode ser construído com paus, curto e fino.

garnacha
É uma espécie de manto usado por magistrados ou juízes. É também um tipo de uva, que é presumido originalmente
da Sardenha, 3200 anos atrás (Grenache). Vinho que é feito com aquela uva.

garnufla
Na Colômbia significa pessoa comum, grosseira, rude e maus modos. Soez, vulgar.

garnupia
Entre criminosos significa delator, sapo, desleal. Traiçoeiro.

garoso
Na Colômbia significa doce, tragón, comelon. Também significa ambicioso, egoísta.

garra
Mão ou perna que altamente desenvolvido as unhas. Dedo com muita força. Velas, garfa, gancho, gancho. Pelo
poder de extensão, honra, força.

garrada
Significa ferida com uma garra, uma unha ou garra. Uñada, unazo, garfiazo, arunetazo, explodir, Hackea. garra.

garrafal
Garrafal é um adjetivo qualificativo que significa enorme, desproporcional, enorme, terrível, fatal, monstruoso, enorme,
colossal, coroando.

garrafales
É um adjetivo que significa grande, enorme, colossal, tremendo, letras maiusculas, sem sentido, bárbaro, atordoado,
monumental, gigantesco.

garrafas
Plural de jarra. Tipo de recipiente de plástico para embalagem de líquidos. Garrafon, pimpina, timbo, calambuco
tambor.

garrafón
É um aumentativo da jarra. Recipiente de plástico ou vidro com cúpula de forma, muitas vezes com uma pequena alça
e que vale a pena aproximadamente um galão de líquido. Jarra de vidro grande. Garrafa, calambuco.

garrancho
Nas Planícies Orientais da Colômbia significa muito magro, ósseo, esquelético, espinhal.

garrapaticida
Produto químico usado para eliminar carrapatos no gado.

garras
Garra plural. Significa unhas muito grandes e fortes. Pregos especializados de aves de rapina e alguns animais
carnívoros. Na Colômbia, de uma forma coloquial e pejorativa, significa feio (o mesmo que peles ou bagre). Pregos,
patas, ganchos, ganchos.

garrear
Significa usar as garras para defender-se (um animal). Riscar, unear, estuque-paredes, zero, zero. Lutar para golpes.

garrida
É o feminino de garrido. Significa garbosa, altivo, galana, engraçado, salerosa, gracioso, elegante e suave.

garrido
É uma palavra que foi usada em tempos medievais. Significava lindo, bonito, galante. galano , lozano . É também um
sobrenome de origem espanhola.

garrito
É o nome de um doce mexicana frito também dizer esse donut. Eles são feitos com farinha, ovos e banha de porco.

garrobera
É um dos nomes comuns que recebe a iguana listrada. É um tipo muito comum de iguana no Caribe, América Central
e Colômbia. Seu nome científico é Ctenosaura simili e pertence à família Iguanidae. Também é chamado de garrobo,
iguana espinhosa ou iguana de cauda espinhosa.

garron
Carlinhos é escrito incorretamente e devem ser escrito como "Carlinhos.", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é Carlinhos. Significa perna de porco e cordeiro. Perna, canela, canela.

garronear
Tire vantagem dos outros, abuso de confiança. Goterear, canalear. Usar abusivamente a partir da generosidade dos
outros. Na Colômbia, podemos dizer que furtar ou Cap ( Viva Cap ).

garrote
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Grande, grossa e forte de um mastro de barco. Alavanca de um
barco. Tranca. Também pode significar, frio, tranca, estaca, vara, bastão, cassetete, catraca.

garrotera
Na Colômbia significa espancamento (executado com um taco, vara ou algo sem rodeios. Tunda, zurra, vapuleo,
espancamento. No México significa dormência, cólica, paralisia.

garrotín
Só flamenco cantando e dançando nascido fora da Andaluzia. Acredita-se que tenha se originado em Lleida ou

Barcelona por ciganos. Estilo flamenco de cantar ( vara ). Diminutivo de garrote.

garrover
É outra forma de chamar o algarrobo, que é uma árvore da família fabaceae. Seu nome científico é Ceratonia siliqua .

garrón
Significa perna, perna canela, canela.

garrucha
Na Colômbia é uma espécie de teleférico muito rudimentar. Consiste em uma cadeira, cesta ou placa que desliza para
baixo de um cabo. Ele funciona como uma ponte suspensa e é amplamente utilizado em áreas de montanhas muito
acidentadas para atravessar grandes hondonadas. Tarabilla, citola, ponte suspensa, ponte de corda.

garrudo
Nas planícies orientais da Colômbia significa muito magro, ósseo, esquelético, rickeic. Muito magra, é só garra ou
couro.

garrullo
Significa um monte de uvas. Aglomerado da vinha.

garrulo
Significa bullous, barulhento, barulhento. Ele também é a pessoa que fala muito, loquaz, falante, tagarela, tagarela.

garruña
No México é um sobrenome. Como uma palavra significa egoísta, ganancioso. Também é um pequeno roedor.

garsa
Na Colômbia, GARSA (com s) é uma Sociedade Civil sem encorajar sem fins lucrativos, privada e autónoma, ligado ao
departamento de administração de risco de desastres (Dagrd), o Ministério do Interior e da Justiça da República. Seu
lema é "pronta para servir". Resgate de la GARSA Corporation é um provedor de serviços de saúde na Colômbia.
Garza (com z) é um tipo de wader e um tipo de tecido, especialmente para as fraldas, é puro algodão.

garua
GaRua é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como garúa. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
garoa. É uma chuva muito lisa e macia, regue. Na Colômbia, também dizemos emparamar, Su ou neve. Névoa,
névoa.

garuda
Nome de um pássaro mítico do Hinduísmo. Ele era considerado um semideus. Parecia uma águia gigante e um corpo
humano. Nome da companhia aérea oficial indonésia.

garufa
Pode significar jolgorio, parranda, folia, francachela, diversão. É também o nome de um tango dos compositores
uruguaios Roberto Fontaina e Víctor Soliño Seminario e a música é de Juan Antonio Collazo. Festa, festeiro.

garufo
O sobrenome de um futebolista italiano de nome é Desiderio e que joga no Parma.

garuga
Garuga em Botânica é o nome de um gênero de plantas pertencentes à família Burseraceae. Eles são conhecidos
como incenso. É sinônimo de Boswellia. Nome de resina aromática. É amplamente utilizado na medicina ayurvédica.

garzon
O termo correto é garzon, com til. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É o nome de um município no
departamento de Huila. Colômbia é também um grande wader que também disse Piónio, Garzón soldado, Cegonha de
madeira americana ou Tuiuiú. Garza grande, aumentativo de garza.

garzón
Uma risana aumentada. Grande garza. Nome da maior ave em tamanho que existe na Colômbia. Também é
conhecido como jabirú, soldado garzón, tuyuyu. Seu nome científico é Jabiru mycteria e pertence à família Ciconiidae.
Na Colômbia Garzón, é o nome de um município do Departamento de Huila. É também um sobrenome de origem
espanhola.

garzón soldado
É o nome comum dado na Colômbia à maior ave em tamanho, do nosso país e a maior cegonha do mundo. Também
recebe os nomes de piio, gabán, galán, jabirú, tuyuyu ou jabirú americano. Seu nome científico é Jabiru mycteria e
pertence à família Ciconiidae.

gascona
Significa origem de Gascogne (Gascony), uma região do sudoeste da França. Residente ou relacionado com
Gascogne.

gasnapido
Na Colômbia, o termo correto é gaznápiro, com z e com til. Significa inútil, preguiçoso, desajeitado, bobo.

gasnate
O termo correto é garganta, com z. Significa guarguero, garganta, pescoço, Philip, laringe, garganta. Significa,
também, doce, doce, doce.

gasolinazo
Referir-se a rejeição acções levadas a cabo no México no início de 2017 pelo aumento do preço da gasolina. O uso do
termo tornou-se viral para o jornalismo de países latino-americanos sofrem o flagelo dos contínuos aumentos nos
preços dos combustíveis, como a Colômbia e na Venezuela.

gaspar
Gaspar é um nome de origem persa macho e significa que guarda ou protege a mordomia. Gaspar é o nome de um
defensor do nativo de Alava. Também em Espanha, é um sobrenome.

gasparito
gasparito é escrito incorretamente e deve ser escrito como Gasparo, ervilha. sendo o seu significado: Gasparito é um

diminutivo de Gaspar. Gasparito é o nome de uma aldeia na ilha de Aruba. É também um dos nomes dados no México
à planta Erythrina caribaea, pertencente à família Fabaceae. Também disseram que Gasparo ou ervilha. É comestível.

gastos residuales
São acusações colateral pagamentos linear. Eles quase nunca cobrem-las como despesas, portanto, uma categoria
chamada imprevista ou restos de segurança é estabelecida.

gastón gastador
Uma pessoa que gasta o seu dinheiro sem controle ou reparos. Pessoa grande, dando, generosa, um desperdício, um
desperdício.

gastrectomía:
Gastrectomia é um termo médico que significa remoção parcial ou total do estômago. Rescisão de parte do estômago.

gastritis crónica
É uma doença caracterizada pela inflamação da mucosa gástrica e que pode ser causada por vários fatores. Uma
biópsia por endoscopia é necessária para definir a causa.

gastritis erosiva
É um tipo de lesão intestinal. Trata-se da perda perceptível de mucosa gástrica causada por danos para as defesas da
mucosa. Em geral, é aguda, manifestada pela hemorragia. Perda da flora intestinal, úlceras.

gastrobar
É um estabelecimento comercial, tipo restaurante onde você pode tapas. Restaurante bar ou restaurante de bar. Tipo
de bar, onde eles vendem refeições que são preparadas rapidamente.

gastrolito
É o nome dado a uma rocha que os animais ingerem para fácil digestão. É típico em animais que não têm dentição,
como pássaros. Ingerido pedra ou comida. Rocha gástrica ou estômago.

gastropatía erosiva
Gastropatia erosiva, é um termo médico que refere-se a lesões, causando severas irritações da mucosa intestinal,
também chamada flora intestinal. Esta lesão faz com que a mucosa produzir uma ferida e sangrando ( ir perdendo 41
úlcera gástrica; Mal cuidada a erosiva gastropatia mesmo pode gerar câncer gástrico.

gastrón
É o nome de uma loja online.

gat
GAT é um nome comum de várias cidades do antigo Israel. Geralmente eram cidades dos filisteus, e o mais
reconhecido é o berço de Golias. Esta cidade de Gath foi governada pelo rei Aquis

gate
Não é uma palavra da língua espanhola, mas inglês. Significa porta, portão de saída.

gatear
Maneira de mover um bebê, antes de aprender a andar. Avançar ou mover-se em todos os fours. Na Colômbia, de
forma coloquial, entrar no quarto do amado secretamente.

gatillar
Na Argentina é usado para denotar uma coberta de hipoteca ou o pagamento de uma dívida. Cumprimento do
compromisso econômico. Na Colômbia e América do Sul, é também usado como sinônimo para fechamento no lugar,
atire, faça fogo com uma pistola ou um revolver.

gatillero
É uma palavra de é usado para designar um assassino, que apertou o gatilho, Hitman. Pessoa dedicada para matar
usando armas de fogo. Criminoso.

gato
Felino doméstico. Gatinho, misifu, michito, vonschnauser, Rose. É um mamífero carnívoro da família Felidae, seu
nome científico é Felis silvestris catus. Uma ferramenta que é usada para levantar o veículo para trocar um pneu. Na
Colômbia também contaremos com a apreensão, lanches, disposição, refresco, comida que leva para consumir durante
uma longa viagem. Peixe gato ou é uma pequena espécie de tubarão agressivo, seu nome científico é Ginglymostoma
cirratum, da família Ginglymostomatidae. Tubarão também é chamado de gato ou enfermeira. Se alimenta de
moluscos que suga no fundo do mar. Também disse que peixe gato ou para a um peixe de água doce siluriforme.
também chame o peixe-gato. São famílias, não possuem escamas e tem barba ou bigode. Existem até mesmo
algumas espécies marinhas.

gato por liebre
A expressão " medidor gato gato por lebre " ou " dar gato por lebre gato " É apenas a forma coloquial de dizer truque,
scam, fingir, enganar, fraudar, swindle.

gatos
É um dos nomes que têm os gatos domésticos, cujo nome científico é Felis silvestris catus. Também dizemos gatinhos,
Michines, Michinos, Pachitos, Morrongos.Gatos em mecânica, são também os dispositivos pneumáticos ou hidráulicos
usados para levantar ou erguer pesos,

gatuperio
Significa que intriga, bagunça, bagunça, armadilha, emaranhado, manobra, trama, trama, conspiração e interesse.

gauchada
Na Colômbia significa engenhosidade, algo que é feito com muita inteligência para resolver um problema. Algo
talentoso e inventivo.

gaucho
É o nome dado aos habitantes das planícies do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, sul da Bolívia e do norte do Chile.
Eles são caracterizados por suas roupas especiais e por serem pilotos qualificados. Da região do Grande Chaco.

gaufre
É uma palavra da língua francesa que significa macarrão belga. Em espanhol é aceito para waffle.

gaufrera
É dizer de Colômbia waffle. É um aparelho destinado a preparar o gaufre ou waffle (colar belga).

gavera
Na Colômbia é um molde, molde, painel ou caixa onde são feitos blocos e tijolos. Porta-malas ou molde para fazer
queijo.

gaveta
Na Colômbia significa gaveta, compartimento, caixa, prateleira, divisão.

gavial
É o nome dado a um réptil parecido com um crocodilo, que é endêmico da Índia. É reconhecido por ter seu focinho
bastante longo e fino. Seu nome científico é Gavialis gangeticus, pertencente ao gênero Gavialis e da família
Gavialidae. Ele se alimenta apenas de peixes.

gavieta
Pequena vela que é colocada no maior mastelero de um barco. Gaivota, pequena gavia.

gavilanes
Na Colômbia, dizemos falcões para o rapazuelos ou raponeros que inadvertidamente roubar as pessoas na rua.
Bandidos, criminosos e predatória. Eles têm muito boa vista. Que permanecer à espreita, expectante.

gavilán
É um dos nomes comuns de uma ave de rapina. É também chamado acer ou Falcon. Pertence à família Accipitridae e
seu nome científico é Accipiter nisus. É também um dos nomes comuns de uma árvore conhecida como acer
campestre, menos Maple ou maple selvagem. É a família Sapindaceae. Na Colômbia é uma protótipo de avioneta.
Também é um sobrenome de origem espanhola. É o nome de uma montanha no Chile.

gaviola
É um sobrenome de origem italiana. Sobrenome de um grande cientista argentino, dedicado à Física e Astronomia.
Seu nome completo era Ramón Enrique Gaviola. Gaviola (ou gabiola), é outro dos nomes dados ao soursop (árvore e
frutas), especialmente na Bolívia. Também é chamada de graviola, pata, pata brasileira, catuche, guanaba, cabeça
preta, yaca, sagua-sagua. Seu nome científico é Annona muricatan e pertence à família Annonaceae. Tem uso
medicinal e dizem que cura vários tipos de câncer.

gavión
Pode ser um pássaro semelhante à gaivota, mas maior em tamanho. Na Colômbia é uma cesta de metal cheia de
pedra que é usada como parede de filtro para conter processos de erosão em massa. É também um tipo de cartola.

gay
Em latim significa alegria, alegria, alegria. É um sobrenome de origem occitana (sul da França) e popular na Espanha.
Sobrenome de um ex-jogador de futebol argentino, que oficiou como goleiro. Cobriu "Independente de Avellaneda" e
da América de Cali. Seu nome completo é Carlos Alfredo Gay

gaya ciencia

Gaya é outra maneira de chamar a magpie. Na ciência da ornitologia gay, tem o nome científico de Pica Pica e
pertence à família Corvidae. Também é chamado de queer, picaza, picaraza, pega ou kenku. Gayá ou Gaya é um
sobrenome valenciano. Sobrenome de um futebolista espanhol (lateral-esquerdo), chamado José Luis Gaya Peña.

gayes
Gayes incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Gaye", sendo o seu significado:<br>Acho que a questão é
de Gaye. É o sobrenome de um músico e cantor americano chamado Marvin Gaye, conhecido como o príncipe da alma
ou o príncipe da Motown.

gaza
Significa em hebraico forte, lugar fortificado. A palavra é de origem persa e significava tesouro real. É o nome de uma
cidade e uma faixa territorial que permanece no sudeste de Israel, em limites com o Egito e o Mar Mediterrâneo. É um
território dominado pelo grupo Hamas e é considerado território palestino.

gazapera
É o nome do ninho onde o DOE cuida de seus kits. Coelheira. Toca ou toca de coelhos. Na Colômbia significa
barulho, briga, get, rina, escândalo.

gazapos
É uma maneira de chamar filhotes de coelho. São também erros que são cometidos por escrito e que não são
facilmente detectados.

gazi
É o nome de uma cidade de Creta, na Grécia. Em turco, a palavra significa triunfante. Como designar Osman I,
também chamado Sultão Osman Gazi. Ele era um líder e governante do Império Otomano. É também o nome de uma
moderna ponte suspensa no Golfo de Izmit, no Mar de Marmara.

gaznate
Na Colômbia, quer dizer pescoço, garganta, guarguero, noz, laringe, Philip. No México gaznaton, doce, doce.

gaznápiro
Na Colômbia significa lerdo, desajeitado, bobo.

gaztetche
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Significa Juventude.

gazuzua
O termo correto é gazuza. É uma palavra que significa fome, apetite, desejo de comer e desejos de comer, vitórias,
necessidade, desejo, desejo, cobiça, borda. É usado no México.

gárgola
É outra maneira de chamar a árvore de avelã, a árvore comum de avelã na Espanha. Também é chamado de ablano,
aurán, cuculo, gambote, gargula, carrilete, cavalo. Seu nome científico é Corylus avelã e pertence à família
Betulaceae. Seja fantástico grotesco.

gárrulo
Significa valentão, barulhento, barulhento. Ele também é a pessoa que fala muito, loquaz, falante, charlatão,
parlanchín.

gástrula
Em Biologia trilaminar embrião. É um estágio de desenvolvimento embrionário em quase todos os animais (a exceção
é a esponja do mar).

gdpr
PIBR é o acrônimo ou abreviatura do regulamento geral de proteção de dados (regulamentos de proteção de dados
gerais)

gedania
É o nome em latim e espanhol da cidade de Gdansk na Polônia. O nome de um planeta menor orbitando nosso sol.

gehema
O termo correto é Gehenna. É uma palavra de origem grega, aparece na Bíblia Sagrada e significa inferno, purgatório.
Inferno ou purgatório dos judeus.

gehena
É uma palavra de origem grega, aparece na Bíblia Sagrada e significa inferno, purgatório.

gelidos
O termo correto é gelado, sempre com telha. Significa sorvete, muito frio, weedy.

gemal
Nome de uma vila na Guatemala. O Xemal.

gemas
É o plural de gema. Pedras preciosas, minerais cristalizados. Joia, joia. Em botânica: Botões, atira, botões, botões.

gemelas
Significa que os pares idênticos, mesmos. Também, as gêmeas, irmãs, tubarão, guaches, caras.

gemelo
Twin e twin Colômbia não é igual. Gêmeos são os irmãos que nascem em um duplo nascimento mas fazer sexo
diferente no nascimento. Gêmeos são idênticos em tudo: nascido no mesmo nascimento, nascido do mesmo sexo.
Parto em que nascem dois filhos. Gêmeo significa igual, idêntico, em paralelo, mielgo, irmão, guache, amigo, torque,
guare.

gemir sollozar
Gemendo, chorando, são sinônimo de chorar.

gemínidas
Ou seja, relacionado a Gêmeos, que pertencem a Gêmeos. É o nome de algumas estrelas cadentes que são avistadas
no mês de dezembro. Eles devem vir ou pertencer à Constelação Gemini. Sua llivia é avistada em dezembro.

gemnosperma
gemnosperma é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Gymnosperm", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é 40 gimnospérmicas; Gymnospermae ). São plantas vasculares que produzem sementes nuas. As sementes
são expostas em uma flor pouco definida ( é um ramo especializado, que tem folhas férteis chamadas esporofilos ). Um
superior, ou plantas vasculares é uma planta que se desenvolve diferenciadas de tecidos, a forma caules, flores, raízes,
folhas, ramos e frutos. Eles também são chamados de Spermatophyta ( Espermatófitas ). Às gimnospérmicas,
pertencem a Ginkoales, Gnetales, cicas e coníferas. Simples e bem conhecidos exemplos são as araucárias.

genaro
Genaro está escrito incorretamente e deve ser escrito como "Gennaro ou Januário." sendo seu significado:<br>É um
nome de origem masculina 40 Latino; 41 romana; meios dedicados para o Deus Janus, por esta razão, também é
possível escrever com j: Genaro. Dedicado à paz, pacificador. San Genaro é um Santo da Igreja Católica, que segundo
a tradição, não condensada permanentemente sangue ( com a oração dos fiéis sofrer liquefação ) inicialmente do
batismo foi chamado Proculus ou protocolo.

gendarmes
Os Gendarmes são aqueles que compõem a Gendarmaria. A pessoa investido de autoridade e quem usa uniforme. Em
alguns países faz a função de 40 polícia; como na França ) em outros, que se assemelha a Guarda Civil.

gendarmes
Os Gendarmes são aqueles que compõem a Gendarmaria. A pessoa investido de autoridade e quem usa uniforme. Em
alguns países faz a função de 40 polícia; como na França ) em outros, que se assemelha a Guarda Civil.

gendarmes
Os Gendarmes são aqueles que compõem a Gendarmaria. A pessoa investido de autoridade e quem usa uniforme. Em
alguns países faz a função de 40 polícia; como na França ) em outros, que se assemelha a Guarda Civil.

generación alpha
É o nome dado aos nascidos após 2010. São filhas das gerações X e millennials. Acredita-se que eles serão
totalmente protegidos pela tecnologia.

genéticamente
Isso significa usar genética, por causa da genética, por causa da genética. O termo correto e completo é o organismo
geneticamente modificado, também conhecido como transgênico. São organismos que são obtidos através da
modificação genética, modificação de genes. Variedades melhoradas.

gengibre
O termo correto é gengibre. É o nome de uma planta pertencente à família Zingiberaceae, caracteriza-se por seu
aroma e sabor picante, seu nome científico é Zingiber officinale. Em sânscrito significa corpo ou forma de chifre. É
uma rizoma de uso medicinal.

genialidades

Plural de gênio. Ações de um gênio. Testes de talento e fantasia desenvolvidos por alguém muito habilidoso ou
espirituoso. Capacidade de criar ou inventar.

genio
Uma pessoa que usa sua inteligência corretamente. Muito esperto. Talento, aptidão, sábio, Eminência, espirituoso,
inteligente. Também pode significar caráter, temperamento, talante, mettle, natureza, humor.

genitivo
Isso significa que você pode dar origem a algo, que você pode criar ou desovar. Na gramática é um declínio que indica
posse, posse ou propriedade. Titular. O genitivo existe em várias línguas, como por exemplo em polonês e alemão.

genízaro
Soldado do exército turco. Também é aceito Janízaro. Guarda ou escolta de Sultan.

geno
É um prefixo e um sufixo de raiz do significado de origem grega, Cunha, origem. Quem nasceu, que gera, dando
origem, causas, que vem, que nasceu, que reproduz ou ele foi gerado. .

genocidio
Genocídio é um crime contra a humanidade, que se destina a eliminar uma família, uma população, um grupo étnico ou
uma raça por qualquer motivo discriminatório. Extermínio ou aniquilação de pessoas por razões de políticas, religiosas
ou raciais.

genoflexo
O termo correto é genuflexo. Isso significa que ele é é afundada, ajoelhado, erva-doce. De joelhos.

genoveva
É o nome de uma mulher de origem celta. Significa mulher que tem um rosto claro. De cara pálida. Nome de um
santo da igreja católica, que é o santo padroeiro da cidade de Paris e da Gendarmaria Francesa.

gente arenosa
É uma maneira de chamar as pessoas, malgeniadas, de mau humor. Pessoas que não toleram brincadeiras ou piadas
de humor negro. Amarga. A conotação literal dos jovens é vulgar (significa ter areia na vagina).

gente selecta
Significa povo escolhido, povo selecionado para um evento específico.

gentil
Pessoa que trabalha com bondade, cortesia e educação. Na Colômbia, você quer dizer atento, cortês, educado,
galante, gentil, atencioso.

gentilicamelus
Significa camelo macio ou camelo delicado. é um tipo de camelo que viveu cerca de 25 milhões de anos atrás na
América do Norte. Existia entre o Oligoceno e o Mioceno.

gentío
Quer dizer a multidão, aglomeração de pessoas, multidão.

gentrificar
É a reabilitação ou valorização de terras empobrecidas ou abandonadas, por meio de processos adequados de
desenvolvimento e construção. Valor deteriorado áreas. É um anglilicismo, derivado da nobreza, o que significa baixa
nobreza, empobrecido.

geochelone
Significa tartaruga terrestre, tartaruga terrestre, barronium. É um gênero de répteis de lyolon (tartarugas) da família
Testudinidae, composto por tartarugas terrestres ou terrestres. Refere-se a esse tipo de tartarugas da Ásia e África.

geociencia
Ciência dedicada ao estudo da Terra.

geodesicas
geodesicas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Geodesicas" no sentido de:<br>A geodésica na
geometria é a medida mais curta entre dois pontos em uma determinada área e é composta por uma linha reta.

geodesta
Pessoa versada em medições e forma da terra. Pessoa que estudou Geodesy.

geofagia
Ingestão de terra. É o costume de comer terra. É uma prática comum de alguns animais para adquirir minerais que
estão faltando em sua dieta. É comum em primatas, aves e até mesmo algumas crianças.

geofago
Nos primeiros meses de vida, uma criança pode ser geofago. É um adjetivo que significa comer terra.

geoglifo
Os geoglifos são figuras geométricas, zoomórficas ou fitomorfas construído em planícies ou encostas tendiam (
geralmente em desertos de terras para limpar ) por adição ou alojamento de pedras de origem vulcânica e mais escuro.
Mais características dessas figuras construído com uma ligeira subcotação do solo é que correspondem a um único
curso e só você pode apreciar sua verdadeira magnitude de uma grande altura, como eles são muito grandes. O
melhor exemplo dos geoglifos são as linhas de Nazca.

geogr
É uma abreviação usada para geografia, especialmente nos dicionários.

geolecto
É o dialeto ou gíria de uma área pequena e bem definida. Gíria de uma área de uma cidade ou bairro.

geolocalización
É o ato de localizar um ponto de acordo com suas coordenadas geográficas. Para alcançar esta usando um aparelho

chamado GPS ( significa sistema de posicionamento Global ) em espanhol é o sistema de posicionamento Global. Um
GPS de rastreamento de sinais.

geolocalizar
É a maneira de localizar uma pessoa ou objeto usando o GPS ou sistema de posicionamento global, que determina as
coordenadas exatas de localização.

geomembrana
É uma espécie de material sintético, muito resistente, que é usado para manter a estanqueidade. São materiais que
impedem a infiltração de substâncias líquidas nos poros do solo. É usado para evitar que a água se infiltre no chão. É
amplamente utilizado na indústria petrolífera para evitar a infiltração de hidrocarbonetos no solo e aterros sanitários
para evitar vazamentos de lixiviação. Também é chamado de geotêxtil. É muito confortável de usar, para facilitar o
transporte, reduz os preços e instala rápido. o que o torna muito útil em contingências de derramamento.

geometria fractal
Significa quebrar ou cortar aparência.

geophis
Significa cobras terrestres, terra ofidio. É o nome de um gênero de cholubrids pertencentes à família Dipsadinae. São
chamadas de cobras macias ou cobras mineiras. É encontrada no México, América Central e do Sul.

georgia
É o nome de um soberano República na Europa Oriental, sua capital é Tbilisi. É o nome de um estado dos Estados
Unidos e sua capital é a Atlanta. É o nome de um município do estado de Vermont, nos Estados Unidos. Geórgia
também é um sobrenome de uma botânica e científica chamado E. Ada Geórgia, escreveu tratados de ervas daninhas,
jardinagem e agricultura.

geotactismo
Geotaxia, geotactismo é o mesmo que Geotropism ou geotropismo. Refere-se aos efeitos apresentados a força da
gravidade em relação ao desenvolvimento de certos órgãos das plantas. Eles podem ser positivos ou negativos. Por
exemplo, as raízes têm geotactismo ou geotropismo positivo, como eles são deixados para atrair a gravidade e que
crescem em direção ao centro da terra; os galhos ou tronco ter geotactismo negativa como movem-se longe do centro
de 40 a terra; Geotactismo fototropismo negativo, mas positivo )

geovany
É um nome masculino italiano e significa que Deus é misericordioso. Variante: Geovani. Nome de um porto-riquenho,
White Sox de Chicago do beisebol (Geovany Soto).

gepesear
Na Colômbia, de uma forma coloquial significa localizar alguém, encontrá-lo com precisão. É derivado da sigla em
inglês GPS (Global Positioning System, ou sistema de posicionamento Global, que determinam as coordenadas exatas
de um ponto).

geranio
Na Colômbia também é o nome comum de uma planta de jardim de flores bonitas e permanentes. Também é
conhecido como namorado, pelargônio ou gitanilla. Pertence à família Geraniaceae e há muitas espécies.

gerano
É o nome de uma cidade italiana na província de Roma, região do Lazio. Gerano ou Geranos era o nome de uma
antiga dança de Creta e Delos. A palavra como tal significa guindaste, como um guindaste.

gerenuces
É o plural de gazela-girafa. Na língua somali significa pescoço longo. Eles são conhecidos como a girafa de gazela ou
garanuug, seu nome científico é Litocranius walleri. Ele mora nas partes mais secas do Corno de África. Eles são a
família Bovidae.

geriátrico
Na Colômbia é uma casa de repouso para idosa, casa de repouso, feriatrico em casa. Velho sobre os idosos. Casa de
repouso ou hospital para idosos.

gerly
É um nome usado por homens e mulheres. Pronuncia-se ???pc. É de origem inglesa e significa nobre e rigoroso.

germa
É um termo usado no Peru e meios em amor, engolida, ennoviada, prendada, Tsunade, apaixonado. Jovem fêmea,
menina, menina.

germano, na
Significa Germânia, que vem dela ou pertence a ela. Significa alemão ( a) . Que é da Alemanha, em relação à
Alemanha.

germánico
Meios relacionados com os alemães (alemães) Alemanha (ou Alemanha). Foi também o nome de um político e militar
romano. Germano.

germu
Germu escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jermu", sendo o seu significado:<br>O termo correto é jermu.
É uma maneira muito coloquial de dizer mulher.

gernika
Em basco é o nome de uma cidade no País Basco (Vizcaya, Espanha). Oficialmente e em basco é Gernica-Lumo. Em
espanhol é Guernica e Luno ou Guernica. Gernica sob as bombas, é o nome de um filme, uma minissérie de televisão.

geroan
Geroã ou Heroína, são nomes de homens de origem gálica e eles em francês são pronunciados quase o mesmo.
Significa guerreiro, lutador. São consideradas variantes de Germán, Fernán e Hernán.

geroarte
geroarte é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Gero arte", sendo o seu significado:<br>O termo mais
adequado é a arte de Gero. Não é a língua espanhola, mas o Basco. Meios até então ( ) de despedida.

geroproctector
É uma substância, geralmente para uso farmacológico, que visa neutralizar as causas do envelhecimento e todas as
condições causadas pelo aumento da idade.

gerrerro
O termo correto é Guerrero. Pessoa que faz ou vive na guerra. Soldado. É sinônimo de lutador, corajoso. Na
Colômbia é dito a Jerrero a pessoa que caça ou consome Jerre Jerre, que é o mesmo Tatu, Gurre ou tatu. Guerrero é
um sobrenome de origem espanhola muito comum em toda a América Latina. Nome de uma cidade e um estado no
México.

gerson
É um nome do sexo masculino de origem hebraica e bíblica. Significa estranho, muito estranho. Gerson é o nome de
um grande jogador do Brasil. Gershon, Hersan variantes.

gertrud
O varinate em nome da esposa do alemão é Gertrude. É um nome de origem germânica e significa guerreiro. O nome
de um filme dinamarquês de Carl Theodor Dreyer 1964.

gertrudis
É um nome de mulher de origem alemã e significa guerreiro, lutador. Nome de um filme dinamarquês de 1964 de Carl
Theodor Dreyer. Santa Gertrudis é o nome de uma raça de gado de corpo volumoso em carnes e pelevermelha.

geruza
É uma palavra de língua basca que significa capa, mão ou filme. Camada fina que cobre uma parte ou material.

gesamtlänge
É um termo da língua alemã. Significa comprimento total, longo. Também é possível usar gesamtlaenge.

gesta
Feito de relevância de sonho. Façanha, uma façanha, heroísmo e épico.

gestapo
Nome da polícia secreta dos nazistas. É a abreviatura de geheime Staatspolizei em alemão, que traduz a "polícia
secreta do estado"

gestas
É o nome de uma cidade francesa na Pyrénées-Atlantiques. É o nome do mau ladrão que acompanhou Jesus e Dimas
(o bom ladrão), no martírio do Gólgota. Também é o plural de busca, que quer dizer, explorar, façanha, épico.

getudo
Na Colômbia Getudo ou Jetudo é o nome de um peixe de rio. Seu nome científico é Ichthyoelephas longirostris e
pertence à família Curimatidae. É também conhecido como Patalo, Hocicon ou grande beijo. Boca ou lábios grandes.
É também o nome de um rio afluente do rúo Magdalena (departamento de Tolima) e o nome de uma falha geológica na
mesma região.

geumofobia
É o medo de provar as coisas. Medo ou aversão a sabores ou senso de paladar.

gélido
Significa frio duro, árvore, sorvete, muito frio, entumido, entelerido.

género
Na Colômbia significa tecido, tecido, pano, lona. Significa, também, matéria, matéria, matéria. Em biologia é distribuir
os animais de todos os tipos entre machos e fêmeas. Qualidade que permite diferenciar os machos das fêmeas.

génova
É o nome de uma cidade italiana, que é deixada para o Norte na região da Ligúria. É também o nome da Província. É
um porto italiano sobre o Mar Tirreno. Na Colômbia é o nome de um município do Departamento de Quindío. Na
Colômbia também é o nome de uma salsicha de carne em forma de esferoticamente, semelhante a uma almôndega.
Bola de carne curada com alho.

gérard
É uma das versões do nome masculino Gerardo. É de origem alemã e significa negrito com a lança.

ghiis
O termo correto é Ghiis. Significa terra ( Horóscopo de Mochica, corresponde ao mês de abril de 41. É um nome de
um cantor peruano do sobrenome Araoz.

gial
Gial ou Yal é um dos nomes comuns na América de aves passery da família Thraupidae. Eles também são conhecidos
como jumpers, jumpers, frutas, seedbeds, tangaras.

giba
Você quer dizer corcova, corcunda. Bulge ou caroço que alguns animais têm nas costas. Deformidade anômada ou
curvatura da coluna vertebral.

