DICIONÁRIO ESPANHOL
Danilo Enrique Noreña Benítez

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

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
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pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 significados que aprovamos e recolhemos neste
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em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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guayabas
Goiaba é um género de plantas que é tecnicamente conhecido como Psidium. Eles pertencem à família Myrtaceae.
Existem cerca de 100 espécies diferentes originárias da América. É muito provável um dos frutos mais nutritivos que
existe e é muito rica em vitamina C e caroteno. Na Colômbia é muito apetitoso e é usado industrialmente. O nome
científico da espécie mais comum é Psidium guajava.

guayabera
Camisa adequada para o clima quente, é longa, solta, usada fora das calças e tem vários bolsos. Também chamamos
de Yucatán.

guayaberudo
Era o apelido de don Rafael Filion, dançarina oficial do Cibao águias ou Águilas Cibaeñas (time de beisebol
dominicano). Guayaberudo é uma pessoa que gosta de usar guayaberas ou camisas com bolsos e fora o cinto.
Pessoa alegre que gosta de ostentar.

guayabo
Na Colômbia é o nome da árvore que produz a goiaba. É a família Myrtaceae e seu nome científico é Psidium guajava.
É também intenso desconforto sofrido pelos bêbados no dia seguinte do verbeta. RAW, embriaguez e da ressaca. Na
Colômbia também dizemos goiaba à tristeza, saudade, saudade, melancolia, tusa, infortúnio.

guayabos
Goiaba é plural de guayabo. Guayabo é uma árvore da família Myrtaceae. Goiaba comum tem o nome científico de
Psidium guajaba. Existem cerca de 100 espécies. O fruto é a goiaba. Doces e lanches são feitos na Colômbia. Na
Colômbia, também contamos Guayabo ressaca, as matérias-primas. Para um desecpcion amoroso também pode dizer
você goiaba ou tusa.

guayacán
Na Colômbia é o nome de uma música tropical, especialmente salsa orquestra. É dirigido por Alexis Lozano. Também
na Colômbia é o nome comum de diversas árvores de madeiras nobres, que pertencem ao gênero Tabebuia (família
Bignoniaceae), Caesalpinia (família Fabaceae), Guaco (família Zygophyllaceae) e Porlieria (família Zygophyllaceae). É
o nome de um bairro nas cidades de Coquimbo (Chile) e La Ceiba (Puerto Rico). É também uma freguesia de
Quevedo no Equador.

guayaco
É o nome de uma substância usada em testes para detectar sangue escondido em matéria fecal. Pode ser obtido
naturalmente a partir da árvore chamada igualmente guayaco (nome científico Guaiacum officinale), que pertence à
família Zygophyllaceae. É também uma maneira de chamar os nascidos em Guayaquil ou na província de Guayas no
Equador. Guayaquileño, guayasense.

guayacol
Em Química Orgânica é o nome de um fenol derivado da benzina. Também é chamado de guayol ou ácido
piroguayácic. Tem uso medicinal. É usado em testes para detectar sangue escondido em matéria fecal. Pode ser
obtido naturalmente a partir da goiaba (nome científico Guaiacum officinale), que pertence à família Zygophyllaceae.

guayaizote

É um doce preparado no México com goiaba (Psidium guajava pertencente à família Myrtaceae) e flores de um agave é
chamado espadillo, Palm chinês rodando Palm izote, maji, baji, tambasi. Esta planta tem o nome científico de Yucca
filifera e pertence à família Agavaceae.

guayalote
É uma forma muito geral dos mexicanos ao nome de acácias. Em árvores de México do género Acacia e pertencente à
família Fabaceae.

guayar o guayando
Guayar significa chorar, lamentar, reclamar, sofrer. Guayando é uma inflexão desse verbo e significa chorar, reclamar,
chorar (é em Gerundio). Também significa ralar ou triturar com o grallo ou ralador.

guayazo
Na Colômbia, batida dada ou ferimento causado um guayo ou saque, sapatos com saltos ou taches que você
costumava jogar futebol.

guayete
Significa criança, jovem, menino, chinês. O termo é usado em Espanha Ilhas Canárias ( )

guayo
É um tipo de calçado que tem taches ou cavilhas, costumávamos jogar futebol. Saque. Pendurar o guayo está
morrendo. Tomar ações de guayo é fazer alguém sofrer, descumprir uma promessa ou compromisso.

guayoyo
Na Venezuela significa marrom, café aguado, vermelho, café clarito. O oposto é cerrero, carregado de café de café,
café preto.

guayuco
É o mesmo que loincloth. É uma peça de roupa usada por indígenas caribenhos e geralmente americanos para cobrir
suas partes íntimas. era feito de fibras vegetais.

guazalo
Na América Central e especialmente em Honduras e El Salvador é uma maneira de chamar o Chucha ou gambá, um
mamífero marsupial e carnívoro. Também é chamado de tlacuache comum, raposa, birra, runcho, vira-lata. Seu nome
científico é Didelphis marsupialis e pertence à família Didelphidae.

guazanga
O termo correto é guasanga. Significa barulho, barulho, agitação, bullaranga por várias pessoas.

guazo
O termo correto é guaso. Fora camponês ou rude. Significa, também, brincalhão, bem humorado.

guáimaro
Na Colômbia é o nome de uma árvore. No México, eles chamam de ramon e na Venezuela chara ou charo . Seu

nome científico é Brosimum alicastrum e pertence à família Moraceae. Na Colômbia, também é chamado de guáimaro
ou guaimarón para uma pessoa bastante grande ou corpulenta. Alguns escrevem com e (guáymaro).

guámara
No México, dizem guamaras ou guamaras o fruto de uma árvore. É o Pithecellobium dulce pertencente à família
Fabaceae. Também é conhecido com os nomes de galinheiro pinzan, chiminango, gina, payande. Guamúchil. Na
Venezuela, dizem guamara de um pequeno roedor endémico de Delta Amacuro, um estado do Oriente Médio. Seu
nome científico é Dasyprocta guamara e pertence à família Dasyproctidae.

guámbita
Na minha terra Tolimense significa menina, menina, garçonete, mulher bonita, empregada, senhorita.

guámbito
Em um termo muito típico da minha Terra Tolimense, que significa menino ou menino. Infante, descascando, chinês,
gestopia.

guberciar
Na República Dominicana é enviar, mestre, cabeça, impor ordens, governar, reger, impostas.

gubia
É uma ferramenta fácil de usar, tem seção retangular. É também chamado formão, goiva ou formão. Muito usado em
marcenaria e carpintaria.

gudariak
É uma palavra da língua basca que significa soldados ou guerreiros (Plural de gudari),

gudula
É o nome de um Santo da Igreja Católica. Saint Gudula é o padroeiro de Bruxelas. Ela também é venerada pela Igreja
Ortodoxa. Ele também é o padroeiro de mulheres solteiras. É um nome feminino de origem latina que significa Deus.
Godiva, Gudulia, Gudelia, variantes Gudula.

gue senifica profesante
Significa intérprete, praticante, que joga, ocupa e cultiva algo. Educador, que ensinou ou doutrinados. Acredita, abraçar
ou seguir uma religião ou doutrina.

guebon
O termo apropriado deve ser ósseo ou guevón. Significa grandes testículos. Na Colômbia é uma palavra de sory e um
insulto. Ele é usado para nomear alguém muito burro, que se deixa ofender por outros sem ser implacável. Porra,
estúpido, covarde, pusillanimous, apocalypte, perdedor. No Chile é uma mulet muito usada.

guedã©&#40;haiti&#41;
Águeda © ( haiti ) Está escrito incorretamente e deve ser escrito como "Águeda ( nome )." sendo seu significado:<br>O
termo correto é Águeda. É o nome de uma cidade brasileira no estado de Matto Grosso do Sul perto de fronteiras de
Paraguai e Bolívia.

guel
Guel é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Guel", sendo o seu significado:<br>O termo correto é Guel. É
uma cidade espanhola no município de Graus, no Ribagorza, província de Huesca, Aragão.

guere guere
É o nome comum de uma ave insectívora de longas pernas de típicas das planícies orientais da Colômbia. É uma
música tropical colombiana, realizada por El Cuarteto Imperial e Roberto Torres ( Charanga Vallenata ) aquela
conversa sobre este pássaro. Em português significa festa, reunião, banal e pouco conversa produtiva. Promessas
quebradas.

guereos
É o nome dado para os originários de 40 Guereo; Em p. Guereo UO guerew ) É uma pequena aldeia costeira no sul do
Senegal, famoso pela sua cozinha.

guerracivilismo
Movimento de espanhol certo, herdeira do regime de Franco, que promove a rejeição dos descendentes das vítimas da
guerra civil, a justiça demanda, reconhecimento, respeito, dignidade e memória para todos os que morreram no
genocídio ou qualquer tipo de evento ou declaração contra o ditador Francisco Franco.

guerracivilista
Pessoa seguidor de sugerir movimento. Herdeiro do regime de Franco. Uma pessoa que tende a defender e perpetuar
uma imagem favorável do ditador Francisco Franco.

guerrera
Guerreira. Mulher ou pessoa que é muito belicosa, marcial, batalhadora, endurecida, latosa. Mulher da milícia.
Também na Colômbia chamamos um tipo de jaqueta que é usada pelos militares e também por atletas que praticam
equestres. Jaqueta do cavaleiro.

guerrerista
Pode significar seguidor do Guerrero. É também uma maneira de chamar uma pessoa muito beligerante que ama a
guerra e apoia a opressão de todos os tipos. Uma pessoa que apoia a ação militar contra adversários políticos ou
guerrilheiros o tempo todo.

gueta
É a ação de eliminação, tentando fazer as coisas para sobreviver. Reunir com finalidades humanitárias ou religiosas.
Coleta de castanhas nas terras que não são privadas (do solo, da rua, estrada).

guetabache
No México são algumas tortilhas de milho contendo hierbasanta (Piper auritum, da família Piperaceae, também
conhecido como acuyo, tlanepa, erva santa, yerbasanta, alajan ou momo). Eles são embrulhados em folhas de milho
(Capacho).

gueuze
É um tipo de cerveja, fabricada na Bélgica que tem um sabor ligeiramente ácido, é produzido através da fermentação
do produto de cereais. Cerveja tipo lambic refermentadas em garrafas de champanhe para dois anos ou mais.

guevon
O termo correto é gevón. É uma palavra de uso vulgar que na Colômbia significa estúpido. Idiota, idiota, bruto,
animal.

guevonada
guevonada é escrito incorretamente e deve ser escrito como Guevonada. sendo o seu significado:<br>É uma maneira
vulgar de dizer disparates, pendejada, coisa sem importância.

guiba
Guiba ou Djiba, é o nome de uma cidade e um departamento de Burkina Faso. Os herdeiros dos príncipes Mossi
viveram neste lugar.

guido
É um nome masculino de origem alemã. Significa conhecedor das estradas. Nos Estados Unidos é uma maneira de
chamar uma pessoa comum de origem italiana. Nome de um santo católico de origem belga e conhecido como Guido
de Anderlecht.

guignolet
Pronuncia-se Guinolet. Guignolet ou melhor ainda Beaulort Guignolet Kirsch, é o nome de um licor francês feito com
cerejas maceradas e é originário de Anjou, França.

guijarrosas
Significa que pedras ou pequenas pedras abundam. Stony.

guijo
Significa pedra pequena ou pequena. Pedra usada para fazer recheado em edifícios ou obras civis. Paralelepípedo,
cascalho.

guijón
É a Bolívia o nome dado ao fruto conhecido na Colômbia como badea ou lancha. Esta é a passiflora quadrangularis,
da família Passiphloraceae.

guilde
É uma palavra em língua francesa, que significa União, Guild, congregação, irmandade, Guild Alliance.

guileto
Significa aquele que recolhe a colheita, colheitadeira. É também usado como um gentio daqueles nascidos em
Mecerreyes um povo espanhol, da província de Burgos.

guiliche
No Chile é o nome dado ao povo indígena de Llanquihue e Chiloé. É uma palavra de origem de Araucania e significa
pessoas acima. Ele também disse que guilliche.

guilindrajo

Guilinfrajo ou melhor ainda guilindajo significa colgandejo, ornamento de suspensão. Significa, também, a bandeira ou
inclinação. Antigo enfeite pendurado.

guillabera
É uma longa haste que termina em três pontas. Usado para colher os benefícios de uma variedade de cacto, também
chamado de cafés ou guillabes. É uma palavra usada no Chile.

guillao
É o nome de uma das novas canções de Farruco. Significa a palavra em Puerto Rico, vaidoso, orgulhoso. Uma
pessoa que gosta de se vangloriar de todos e que tenta humilhar os outros. Farolo, fantoche, acredita-se, pessoa que
goza de muito.

guille
É um diminutivo de William, bem como Memo. É um dos personagens em quadrinhos Mafalda de Quino. É um irmão
mais novo de Mafalda aquela sopa, como então ela chama esquirol. Na Argentina está virando de guillar está
improvisando, descobrir como obter uma solução temporária ou improvisada. Em Puerto Rico é vangloriar-se,
vangloriar-se.

guillermo
É um nome de homem de origem germânica e significa protegida por sua vontade. A Colômbia também é um nome de
família.

guimbo
Em Guadalupe, uma ilha nas Antilhas é o nome de uma associação de artistas participantes no Carnaval lá
(Pointe-à-Pitre). Eles são dançarinos e músicos de carnaval.

guinatán
É um prato de origem filipina, que consiste de um guisado de peixe, preparado com leite de coco. É consumido no
estado de Guerrero, no México.

guinda
É uma flexão da asa. Na Colômbia, significa pendurar uma rede ou assistir sub-repticiamente. -Cereja ou cereja é o
cordão ou uma corda de rede e a corda o cordame de um navio.

guindarejo
Guindo. Gancho onde pendurou a rede ou o bote.

guindaron
Ação e efeito de pendurar. Na Colômbia, temos dois significados bem diferentes para pendurar. O primeiro é para olhar
ou sub-repticiamente ver uma pessoa e especialmente interiores uma mulher ou sua nudez, enquanto a vítima se torna
consciente. O segundo, é usado principalmente nas planícies orientais e é usado para significar pendurado um barco
pequeno ou uma rede para relaxar.

guindas
Plural de glacê. É uma inflexão redes. Na Colômbia significa pendurar uma rede ou olhar surreptitiously. Guinda ou

guindo é a amarração ou corda de uma rede e a corda da árvore de um barco.

guindilla
É um dos nomes comuns dados na Espanha a uma pequena pimenta, encravada, alongada e pontuda, com um sabor
muito picante.

guineo
Em algumas partes chamam banana banana ( Costa Dominicana, Honduras, Porto Rico e Colômbia 41 Atlântico; em
outros a banana é uma classe ou mais curto e stockier do que a variedade de banana comum, que também dizem
popocho ou policial ( Centro de Colômbia ). Eles pertencem ao género Musa e a família Musaceae. Durante o tráfico
de escravos, vieram principalmente de África Oriental ( Ele associou com a Guiné ) e trazendo a banana ficou e
manteve o termo, o que significa que se trata da Guiné ( África ).

guiñadú
É um dos nomes comuns da planta endêmica do México Tridax coronopifolia pertencente à família Asteraceae. Outras
comuns nomes tais como: patê, coelho, manchas de grama da praia.

guiñapo
Na Colômbia, um guiñapo é um farrapo. uma tira, um pano, um trapo, uma aba, um pedaço de tecido rasgado, lágrima,
patch. Significa, também, piltrafa, canalla, desanimado, gradiente, que é inútil, desacreditados, desvalorizados.

guiñarla
Inflexão de piscar, o que significa olhar. Coloquialmente morrer ou morrer, morrer, parar de viver.

guiño
Na Colômbia significa aprovação, aceitação. Gesto, sinal, expressão.

guiños
É o plural de piscadela. Winks são gestos que são feitos com os olhos. Significa sinais, expressões, aceitanças,
aprovações, gestos. Rostos.

guió
Ele está derrubando o guia, no tempo passado. Tem muitos significados. Indicar, orientar, conduzir, Encausar.Manejar,
voar, voar, governar, carregar. Educar, trem, trem, tutela, aconselhar. Por favor, envie, governar. Por outro lado Guio, é
um réptil de constrictor americano hábitos aquáticos e grandes dimensões.

guiras
O termo correto é cabaça. Calabash é o plural de saíra. É um instrumento musical de percussão, da classe ideofonos.
É de metal ao contrário o guiro ou bangano que é capacho, abóbora ou abóbora. Guira é o nome que é da le na
República Dominicana. É igual ao que na Colômbia chamamos arados ou Guacharacas.

guirra
Em Salvador e Honduras significa menores leitões numa maca, reprodução ou rebanho. É geralmente a última coisa
que nasce e se você não tiver cuidado, pode morrer. Na Colômbia, dizemos sute.

guirrea
Lutar com pedras ou pedregosos entre membros de gangues. Pedrea.

guirrio
É o nome de um personagem pagão, comum na mitologia celta pré-romana do norte da Espanha. Também recebe
outros nomes, como : botarga, morrache, sidro, zamarrón ou zamarraco .

guisa
Inflexão de estufar. Na Colômbia, significa cozinhar, preparar o guisado ou condimentos para alimentos, adicione o
guisado de alimentos preparados. A marinada, cozinhando, temperando, refogue, refogar, cozinhar. Na Colômbia, de
forma pejorativa, ele cozinhava, é a mulher que prepara o alimento, serviço de camareira, empregada doméstica,
cozinheira.

guisaro
É um dos nomes comuns que dão um arbusto da família Myrtaceae e frutas comestíveis. Seu nome científico é
Psidium cattleianum. Também é conhecido por outros nomes: arazá rojo , goiaba peruana, gísaro , guayabita ,
guayabilla .

guisopo
É a mesma forma que na Colômbia que chamamos trapero ou espanador. Implementar o banheiro que é usado para a
limpeza de pisos. Também é o nome comum de graeca de Micromeria nome científico da planta da família Lamiaceae.
também recebe outros nomes comuns, tais como: cotonete, colicosa, chá dos mouros, hastes do Poejo.

guisote
Ensopado, mistura de refeições. Comida de má qualidade, confusão. Mistura bagunçada de vários alimentos.

guita
Isso significa dinheiro, produto do trabalho. Na Colômbia, dizemos monis, bilhete, biyuyo, prata, moedas, dinheiro.

guitarra
Instrumento musical de cordas dedilhadas. É quase inteiramente de madeira. Consiste de uma caixa de ressonância e
um pescoço com seis cordas. A guitarra também recebe o nome de guitarra clássica espanhola. A Colômbia é uma
mulher de boas curvas, bem curvilíneas.

guitarrista
Pessoa que toca profissionalmente ou toca violão. Artista que canta música em um violão.

guitarroso
Significa que parece uma guitarra ou soa como uma guitarra.

guíiña
É uma palavra de origem zapoteca costumava para chamar os pimentões e as toupeiras com o chile no México.
Picante, picante.

gujaratí
Significa nativo de Gujarat, uma região e província do norte da Índia (Estado de Gujarat ou Gujarat). É também o nome
da língua que eles falam. Você também pode usar Gujarati. Relacionando-se com essa língua ou com aquele estado
hindu.

gulabere
É um dos nomes comuns no México com vista para a Cordia dentata, que é uma árvore medicinal que pertence à
família Boraginaseae. Na Colômbia, dizemos caujaro ou uvita e América Central chachalaco, jiguilote, upay. Sua
madeira é usada.

gules
Pétalas encarnam vermelho. Plural de barranco. É uma palavra de origem árabe e significa flor, rosa, pétalas de flores
ou rosa.

gulilla
Em anatomia, é um galo que está no fim ou parte traseira do telhado do palato, na entrada do desfiladeiro.

gullán
É um dos nomes que é conhecida para a banana, maracujá, também chamada de Tumbo, taxos ou maracujá. É uma
planta trepadeira. Seu nome científico é Passiflora tarminiana. Pertence à família Passifloraceae. Seu fruto é
comestível, desde os tempos pré-colombianos e sabor agradável. Gullan é o nome de uma população equatoriana na
província de Azuay.

guloso
Pode significar que parece uma pétala, uma flor, uma rosa ou que parece um monstro ou uma bruxa. É uma palavra
de origem árabe e derivada de gul.

gulunera
Significa burrow, huronera, caverna onde algum animal viveu.

gulungiava
gulungiava é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Guluguba" no sentido de:<br>Acho que a pergunta é
Guluguba. É uma cidade localizada na região ocidental de Downs, Queensland, Austrália.

gulupa
Na Colômbia é uma das muitas frutas que temos (mais de 500 ). É uma fruta de uma planta pasifloraceae. Seu nome
científico é Passiflora pinnatistipula da família Passifloraceae. Também recebe outros nomes na América do Sul: tintin
no Peru , paixão no Chile, purupuru no Equador .

gumamela
É a forma como as Filipinas chame o hibisco, cayeno ou San Joaquin. É uma planta ornamental, também conhecida
como papoula, bando, cucarda ou papo. Seu nome científico é Hibiscus rosa-sinensis e pertencente à família
Malvaceae.

gumarra

Na Colômbia e especialmente no departamento de Tolima, na galinha de forma coloquial, piquisucia.

gumarras
Especialmente no departamento de Tolima, na Colômbia, é uma forma coloquial de chamar para galinhas. Também
dizemos piquisucias, galos, aves galliformes.

gun gun
Arma, arma ou remir, é um jogo de estratégia e é inspirado para iniciar a mudança no mundo de projéteis.

gunar
É um nome masculino de origem norueguesa. Significa guerreiro, lutador. Gunnar também é usado. Uma possível
variante é Gonther . Na mitologia nórdica ele foi marido de uma das Valquírias (Brunilda ou Brynhild)

gurami
É uma classe de peixes tropicais amplamente utilizados em aquários. Também se chama gourami. São geralmente
peixes pequenos e coloridos. pertencem à família Osphronemidae.

gurani
A palavra Gurani não existe em espanhol. É possível que haja um erro de digitação na palavra. Eu vejo como
possíveis palavras perguntando: Gurania, Gurami ou Guarani. A palavra Gurania, é o nome de um género botânico
pertencente à família Cucurbitaceae. Gurami ou Gourami é um dos nomes comuns de um tipo de peixe utilizado em
aquários e tropical, pertencente à família Osphronemidae. Guarani é o nome de um povo indígena no Paraguai e uma
língua. Maneira de chamar os paraguaios.

gurapa
Na Colômbia é mais um dos nossos frutos da família Cucurbitaceae. É muito semelhante ao gulupa e congolo. Em
muitas regiões eles são confusos e também chamados de cholupa. Os 3 são semelhantes à granadilla ou maracujá,
mas menores em tamanho e o gurapa amadurece em amarelo ou dourado, o gulupa em roxo e o congolo em verde
amarelado. É também uma maneira de chamar corvos (a palavra é de origem árabe) ou uma maneira de chamar um
tipo de barco (guraba ou gurab).

gurbia
Na Colômbia significa fome, o desejo de comer, tem apetite (ou coloquialmente filo). Também o nome de uma faca
bem afiada e curva que pode ser usada para colher as bananas (tem punho longo). ou também cortar o couro, os
seleiros e sapateiros (punho curto).

gurgute
É outro nome comum dado ao hoopoe em Aragão. Seu nome científico é Upupa epops e pertence à família Upupidae .
Ele também recebe os nomes de papute, cucute, cucuta, cucuta e cuscute , É uma ava muito comum.

guri
É uma palavra usada na Argentina e Uruguai significa criança, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz.

gurisa
É o feminino de guri. Na Argentina e no Uruguai, significa garota, garota, garota, garota, pequena.

gurises
Gurises, no Uruguai e Argentina, ou seja, crianças, crianças, crianças, crianças, o pequenos chinês, pelaos, obter.

gurí
No Paraguai, Uruguai e Argentina, ou seja, crianças, crianças, crianças, crianças, o pequenos chinês, pelaos, obter. É
um termo de origem Guarani. Na Colômbia é forma apocopada e coloquial de se referir ao jornalista Claudia Gurisatti.

gurmanes
São pessoas que gostam e apreciam boas iguarias. Pessoas de paladar refinado ou requintado. É uma palavra de
origem francesa e vem da palavra gourmand.

gurre
Em mulher feia da Colômbia. No departamento de Tolima é uma maneira de chamar o Tatu, jerrejerre, tatu ou tatu.
Seu nome científico é Dasypus novemcinctus, pertencente à família Dasypodidae.

gurrero
Na minha terra tolimense, diz-se gurre para tatu ou cachicamo. Também é dito de uma forma pejorativa para uma
mulher ingrata, uma mulher feia. É chamado de gurrero que consome o gurre e também a pessoa que gosta de se
relacionar com mulheres ingratas. Um conjunto de tatus.

gurres
Na Colômbia plural de gurre. Você quer dizer tatu. Ofensivamente, mulheres feias.

gurries
preocupe é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Gurres" no sentido de:<br>Acho que essa pergunta é por
Gurres. Gurres no plural de Gurre. Na Colômbia Gurre é um termo muito pejorativo para uma mulher, significa muito
feio. Para além do referido, na Colômbia diz Gurre Tatu ( Dasypus novencinctus ) É um mamífero que é a característica
de ter uma placa protetora ou shell. Tem muitos nomes de acordo com o país. Na Colômbia, bem como Gurre ou tatu,
dizem tatus, tatuagens, Jerre jerre, peludo ou Cachicamos. O Rio de la Plata disse Mulitas, Cusucos da América
Central e México tutu.

gurrufalla
Significa tanto, que isso é desperdício, excedente, o que faz ou pode ser usado, não tem valor, inútil. Danificadas,
embora, se deteriorou. Se você se referir a frutas ou comida: podre.

gurrumino
Significa covarde, temeroso, temeroso.

gurumaca
É um dos nomes comuns de uma planta herbácea e espinhoso. É chamado também OpenEye, balomaca, gato, gatilla,
pente do burro, miarcas, garra do gato, pára Bois, canela, ploughing. Seu nome científico é Ononis spinosa e pertence
à família Fabaceae.

gurupa
Na Colômbia é sinônimo de alcatra, anca, flanco de um animal. Quadril, coxa, o músculo que cobre o osso íleo ou ilion,

lomo. É na verdade um galicismo que vem da palavra "croupe". O arnês ou amarrar a alcatra ou gurupá, na Colômbia,
dizemos gurupera.

gus
Ele é um personagem da série de televisão GRinga Breaking Bad. Seu nome completo é Gus fring. Apocope de
Gustavo, para o qual Tavo também é usado.

gusanillo
É um diminutivo de verme. Na Colômbia, é usada como um sinônimo para inquietação, desconforto, remorso,
preocupação. Tipo de tecido com fios muito finos, semelhantes à cadeia. Filigrana de ouro ou prata para fazer
enfeites. Nojento.

gusano chuvii
É uma larva de um inseto da ordem lepidóptera (borboletas), cujo principal hospedeiro é a árvore de jonote. No México
geralmente marinar com limão e pimentões e, em seguida, frite-os. Eles comem de tortilhas.

gusano ticoco
Na Colômbia, dizemos jayluan ou grubs, são algumas larvas de Coleoptera ( 41 estrume; Eles se preparar e comem
fritos. Eles são uma boa fonte de nutrientes. Eles são desejados no México e Colômbia, ( Amazônia ). As mais
frequentes pertencem à espécie Ancognatha scarabaeoides.

guseosa
guseosa é escrito incorretamente e deve ser escrito como sendo o seu significado de sódio:<br>Guseosa é o nome
usado por um usuário em redes sociais. Acho que eles procuraram pedir refrigerante. É a forma popular usada na
Colômbia, para citar uma soda ou refrigerante doce engarrafada. Refrigerante com gás e engarrafada.

gusfraba
Lullaby na língua esquimó. Soporífero para bebês.

gustazos
Aumentada e plural de gosto. Gosto exagerado, prazer, alegria ou satisfação. Atos ou privilégios que causam grande
prazer ou máximo de conforto.

gustosa
Na Colômbia, saborosa, deliciosa. muito bom sabor.

gutural
Som articulado na parte de trás da cavidade oral. Ocorre na garganta. Ocorre juntar a língua com a parte de trás do
paladar. Exige esforço na garganta.

guturales
Sem vozes, ruídos ou barulhos de gemidos emitidos com a garganta. É a forma de pronúncia forçada de alguns
idiomas tais como alemão, voz oca, voz rouca, voz de além-túmulo. É também uma forma de canto usado por bandas
de heavy metal (heavy metal), que também é conhecido como rosnar morte (grunhido de morte)

guzaza
Eu acho que eles pedindo Guaza. Se assim for, é uma cidade de Arona e o nome de uma montanha em Tenerife, Ilhas
Canárias, Espana.existe que a questão é também para brincadeiras; É um instrumento de percussão típico no sul do
Pacífico na Colômbia, feita em um tubo de bambu e sementes, semelhantes a um chocalho.

guzheng
Na música, é o nome de um instrumento musical stringed que origina em China e bem como um zither.

guzpatatero
Isso significa que ele faz buracos ou lacunas nas paredes, tipo de ladrão que cronometrou ou quebra paredes (que faz
lacunas, buracos ou buracos) para realizar seus crimes. Pessoa que faz Guztáparos.

gúasa
O termo correto é gozação. Quer dizer, sarcasmo, piada, piada, piada, cuchufleta, zombaria, conversas.

gúgol
Pronúncia e escrita errada da palavra Google, que é um mecanismo de busca na Web.

gúirirí
Também é chamado de g'iri, yaguazo, sirirí ou duck careto. É uma espécie de pato pequeno e migratório, nomeado em
homenagem aos Llanos da Colômbia. Seu nome científico é Dendrocygna viduata e pertence à família Anatidae.

güache
O termo correto é guache, sem dierisis. Pessoa vulgar ou agindo rude e comum. Muttley, amarre-se. Tipo de tinta
aguada. Pintura de tons esclarecidas pela diluição na água, tinta diluída na água. Tempera, aquarela. Na Colômbia
também é um dos nomes comuns de um animal, que é conhecido por outros nomes como: Nasua, coatí, cusumbo,
cusumbosolo, cuchucho, gatos sozinho, mipalo, pizote ou misha. Seu nome científico é Nasua Nasua. Pertence à
família Procyonidae.

güelentina
Na língua dos camponeses colombianos significa cheiro intenso, aroma, fragrância, stento.

güero
No México ele é uma pessoa branca de cabelo loiro. Macaco, catire, loiro.

güey
No México, parceiro, amigo, pessoa muito próxima, pessoa que nos acompanha e ajuda permanentemente. É uma
degeneração ou deformação da palavra boi.

güica
Guica ou Wicca, é o nome de uma religião pagã, com base na bruxaria. Começou na Inglaterra Gerald Gardner e
Doreen Valiente

güichi

Significa Tavern, destilaria, lugar onde eles vendem bebida única. Originalmente significava reduzido com água, uísque
uísque aguado. É muito usado em Cádiz, Espanha.

güili
Em linguagem Cayambi dizer girino. Deformação do nome Willy. GuiLLi é o nome de uma povoação de Medellín
(louros), onde eles vendem arepas. É também o nome de uma lenda equatoriano, que é conhecido por outros nomes:
Huina Guilli, Unaguilla, Unaguille ou Huiñi Huilli. Ele é um horror em forma de criança que se assusta com fraudes e
jogadores.

güilliche
É uma palavra de Mapuche (é a mesma williche ou huilliche) origem. Significa "povo do Sul". É um termo usado no
Chile, para se referir a povos indígenas originários das regiões de Los Lagos e Los Ríos.

güina
É um mamífero carnívoro, hábitos noturnos. É muito semelhante à doninha ou Milani. É a família Mustelidae e é muito
feroz. Sua pele é muito apreciada com a suavidade da pele. Seu nome científico é (foina terça-feira), é encontrado na
Europa e na Ásia Central. Milani, Marta, a doninha, marta.

güino
Na Venezuela significa pequeno cão, cachorrinho, cachorrinho. Menino, estúpida, chata, insuportável.

güipa
Especialmente no departamento de Tolima, na Colômbia, significa chinês, pequeno, criança, pelao, guambito,
garotinho.

güipa niño
Na Colômbia são dois sinônimos de guámbito, chinês ou pelao.

güirigüiri
guiriguiri é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Guiri guiri", sendo o seu significado:<br>É o nome artístico
de um comediante mexicano chamado Andrés García Bustamante cavaleiro. Tem TV e incorpora muitas facetas da
vida cotidiana. Só estrangeiro significa fuereño, do lado de fora, estrangeiro. Na Colômbia, especialmente nas planícies
para o fuerno ou estranho disse guatemalteco.

güiro
Na Colômbia é um instrumento musical semelhante a casca ou o carvalho, feita uma abóbora. Para um cubano
significa cabeça, testa.

güirro
Raças menores e nascido de ontem em uma ninhada de porcos. Sute. Significa também a criança. Pessoa grosseira,
rude, ordinária. Guirre, é outro dos nomes comuns de urubu preto Europeu, também chamado abanto.

gülenista
Nome que recebe um membro do Golen, que é um grupo terrorista islâmico da Turquia. É assim o nome de seu líder é
o clérigo Fethullah Golen. Pela comunidade turca em geral eles são chamados de Cemaat, que significa comunidade

ou assembleia e por si só se autodenominam Hizmet, o que significa serviço.

gyal
É um Caribe ( língua inglesa ) diz a menina, jovem, stands " menina, mulher ou senhora ".

gyiophis
Significa cobras Gyi, dedicadas a Ko Ko Gyi, herpetologista birmanês. É o nome de um gênero de cobras encontrado
apenas na Birmânia, em um pequeno setor na foz do rio Irawadi.

gymkana
É o nome dado a uma série de competições que são realizadas em grupo e ao ar livre. Consiste em vários testes de
vários tipos e é estritamente competido por equipes. Você também pode usar o termo yinkana ou yincana .

gymnodactylus
Significa dedos nus. É o nome de um gênero de lagartixas, de hábitos noturnos. Eles pertencem à família
Phyllodactylidae. São chamadas de lagartixas brasileiras ou brasileiras.

gyosa
É uma espécie de bolinho japonês. Eles são muito semelhantes ao ravioli. Eles também são conhecidos na China
como jiaozi. Outro nome que eles têm é mandu. Eles geralmente são recheados com carne picada ou vegetais.

gyphy
gyphy é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Giphy" no sentido de:<br>O termo correto é Giphy. É um
banco de dados on-line e um motor de busca que permite aos usuários pesquisar e compartilhar arquivos GIF
animados. Foi criado por Alex Chung em 2013.

gypsophila
Etimologicamente significa gesso, como gesso, amigos de gesso. É o nome de um gênero de plantas que pertence à
família Caryophyllaceae.

ha tornado
É uma inflexão da curva. Isso significa retorno, retorno, retorno, retorno, retorno, movimento, mudança, transformação,
costura, reconfigurado.

habalanza echa por interes
habalanza seleção por interesse é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como "Louvor feito por interesse."
sendo seu significado:<br>O termo correto é louvado por interesse. É a definição de adulação. Loa, louvor.

habanero
Significa relacionados para Havana (Cuba), nativo ou residente. Habanero é o adjetivo dos nascidos na capital cubana.
Muitos charutos (cigarros, charutos, tabaco).

habano
Na Colômbia é Bogotá chamada banana (fruta). Também, os tabacos, chicote. Havana, Havana, nascido, residente ou

associado com Havana e cubano extensão.

habedes
É um termo usado no México que significa que às vezes, às vezes, de vez em quando. Em latim você quer dizer que
você fez. Nos tempos antigos dizia-se habedes fede, para indicar o que você fez, o que você terminou.

habelitado
O termo correto é habilitado. É uma inflexão de enable. Significa autoriza, licenciar, treina, certifica, treina, adaptar-se,
ter, fornece, treina, capacitar.

habemus
É uma palavra latina que significa que temos, obtivemos, conseguimos, conseguimos. É popularizada entre todos nós
porque a expressão "Habemus Papam" é pronunciada quando um conclave consegue nomear um novo papa. O texto
completo da locução é "Annuntio Vobis Gaudium Magnum Habemus Papam", que significa: "Eu anuncio com alegria:
Temos Papa" .

habian
tinha escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tinha", sendo o seu significado:<br>O termo correto é tinha. É
um ponto de viragem lá. Significa possuir, ter, segurar, desfrutar, elimine, explorar, ocorrer, acontecer.

habichuelas
Plural de feijão. Derrogatório de abelhas. É um dos nomes dados a uma leguminosa verde comestível. Também é
chamado de ayocote, ayecote, ejote ou judeu. Seu nome científico é Phaseolus coccineus. Em algumas partes eles
também contam feijão, chauchas ou feijão ao feijão (Phaseolus vulgaris). Ambas as plantas são da família Fabaseae.

habiendose
Quando está escrito incorretamente e deve ser escrito como "ter ( Com til ) "sendo seu significado:<br>É um ponto de
viragem lá. Usado como um verbo auxiliar.

habilidosa
Também pode significar trapaça, ladin, taimada.

habilidoso
Significa que ele é muito hábil. Significa astuto, astuto, trapaceiro, astuto, destro, habilidoso, competente, regado,
ladino.

habitante
Pessoa ou animal que vive de forma regular em um lugar. Habitante, morador, colono, vizinho, cidadão, nativo,
paisano.

habitáculo
É um espaço ou compartimento fechado e tamanho muito pequeno. É um quarto depreciativo. Espaço ou
compartimento pequeno e fechado em um veículo. Panelinha. Quarto ou quarto sujo e desarrumado. Tabuco,
casebre.

habito
É uma inflexão de habitar. Significa viver, viver, residir, habitar, para ficar.

habla disartica
O termo correto é disártico ou simplesmente disartria. É uma alteração articulando palavras, causadas principalmente
por lesões ao sistema nervoso central.

habla pura mierda
Falar sobre carrinho de palha elenco, falar mal, falar, falar, falar de macumba, diz boludeses, falar sobre cocô,
mentiroso, tudo o que quer dizer a mesma " puro falando merda ". Todos são de uso comum na Colômbia.

hablada
S uma inflexão da conversa. Significa dizer, expressar, expressar, declarar. Significa pessoa saber, sábia, educada
na Colômbia. Também pode significar arrogância, vaidade, arrogância, vaidade ou fofoca, indiscrição, conversa, falso
rumor, mentir.

hablar en plata
falando em prata escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Falando em prata branca" sendo seu
significado:<br>Na Colômbia, a frase inteira é " falando em prata branco ". Isso significa deixar todas as coisas muito
claras. Exclua todos os tipos de dúvidas.

hablar paja
Na Colômbia é o mesmo que "carrinho de arremesso". Significa falar demais, geralmente mentiras e coisas
fantasiosas.

hablar pestes
Na Colômbia denegrir, difamar, desacreditar, desacreditar, criticar.

hablar por a hablar
Talk talk é para emitir opiniões ou comentários sem conhecimento de causa, sem colchetes. O nome de um programa
de rádio na Colômbia de Patricia Pardo, lidando com assuntos muito sérios, mas com grande simplicidade.

hablar por ablar
palestra apresentada por ablar é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como "Falar sozinho". sendo seu
significado:<br>Talk talk é uma frase que significa falar rudemente, inadvertidamente, sem analisar o que está sendo
dito.

hablar por demas
Falar por outros meios a falar demais, falar mais do que necessário. Na Colômbia, além de "falar mais do que contar",
dizemos "Add carrinho", "falar de palha", falando de macumba ". Todas as referências muito colombiano, quero dizer
que há muita conversa, mas o conteúdo falado é muito baixo. Macumbero, pajudo, carretudo, falador, charlatão.

hablar por las señas
Falar por sinais, é a língua que as pessoas surdas usam para se comunicar. Mãos e boca gestos são usados.
linguagem de linguagem de sinais para surdos.

hablar por señas
É o mesmo que o idioma das mãos. É a língua usada pelos surdos. Linguagem ou comunicação por sinais.

hable
É uma inflexão da conversa. Significa falar, discutir, denunciar, dizer, explicar, expor, expressar, conversar, organizar,
confessar, divulgar.

hace un rato
É uma locução muito colombiana. Significa que pouco tempo decorrido desde que um evento ocorreu. Geralmente
refere-se a menos de uma hora.

hacer calceta
Na Colômbia, cubra com um curativo, geralmente caule de banana seco, uma torção. Curativo, curativo, amarração.
Ajuste diminutivo e depreciativo. Nome de uma calçada em Yopal, casanare, Colômbia.

hacer chichí
Na Colômbia significa micção, dreno, xixi, xixi, xixi. Drene a urina.

hacer diana
Significa acertar o alvo. atinar, certo, Cole no ponto exato, atinar no centro. Dê um sinal, notar, fazer uma chamada,
anunciar.

hacer el agosto
É uma frase amplamente utilizada na Colômbia. Significa beneficiar de forma notória de circunstâncias. Fazer muito
bom uso de uma temporada. Alcançar grandes benefícios económicos. Vende-se abundantemente. Refere esta tendo
em conta que agosto é talvez o mês com clima mais agradável em todo o país e coincide com feriados.

hacer el amor
É uma maneira comum de se referir a relações sexuais. Coito, relação sexual. Sexo físico. Deve ser responsável por
sexo com sentimentos de afeição.

hacer guaguis
No México, significa ter relações sexuais e especialmente se é sexo oral.

hacer manitas una pareja
Fica para a manipulação. Manipular polegar, tentá, tocar, acariciar, esfregar, tocar, pegar, mexer com.

hacer memoria
Significa lembrar. Traga à mente memórias de eventos que ocorreram no passado. Use a capacidade retentiva de
lembrar, lembrar, evocar, lembrar.

hacer papilla
No esporte é derrotar de forma abauvidada ou vigorosa. Demolir, moer. Coloquialmente é macerado, esmagado,
esmagado, amassar. Purê de volta. Amoleça para explodir.

hacer pipí
Na Colômbia significa urinar, mijando. Dreno.

hacer pis
Em linguagem coloquial e infantil significa urinar. Pee, faz o Chichí, mija.

hacer relajo
Na Colômbia está a armar desordem. Guachafita, Rochelle, batahola, agitação, motim, tumulto, indisciplina, chorando,
frouxidão, indolência, desinteresse, negligência. lufa-lufa. Demonstração de liberdade, frouxidão e azáfama
expressado por pessoas que podem ser encontradas. Falta de controle moderado e alegre.

hacer teatro
Na Colômbia significa trair, fingir, fingir, fingir, agir com hipocrisia.

hacer un caño
Em fazem da Colômbia um bico é drible para o adversário no futebol, passando a bola entre as pernas. Também
dizemos túnel, cuca, biscoito.

hacer un faenon
O termo correto é faenon, com til. É um aumentativo de abate. É um termo de touradas que se refere a um super
executar. Geralmente, ele é concedido aos dois ouvidos matador, cauda e volta para o ringue. Faenon é também uma
tarde de grandes tiragens de matadores diferentes.

hacer vaca
Na Colômbia é o mesmo que arrecadar dinheiro entre todos com um propósito específico, coletando. Coletar,
acumular, reunir.

hacerse pis
Na Colômbia é coloquialmente umectante, xixi, fazer chichi e geralmente nas roupas (especialmente no caso das
crianças) e em idosos com incontinência. Prudente forma de se referir que ele urinou.

hacerse un levante
Vitória na batalha do amor fugaz. Conquista de uma senhora que estava endereçada informalmente em uma festa ou
em situações inesperadas, onde se encontraram pela primeira vez. Geralmente é uma relação muito fugaz, sem
importância ou momentânea.

haces
Você que é um ponto de viragem para fazer. Segunda pessoa do singular no tempo presente, para fazer. Significa
executar, agir, criar, produzir, se originam, produzir, ganhar, alcançar e aproximadamente quinze sinônimos.

hacha
Na Colômbia, machado é uma ferramenta que é usada para limpar manualmente 40 árvores; não motosserra ) e que
também é usado para cortar ou rachar lenha. O machado tem um cabo de madeira e também uma placa grossa de
aço-afiada. A ferramenta de lenhador. O machado é também uma ferramenta usada pelos bombeiros. Vela grande e
grossa.

hache
Significa sorte, que fazem bem em Cuba.

hachero
Uma pessoa que corta árvores ou lenha com um machado. Lenhador.

hacho
É um pacote de esparto ou palha que é acesa é usado como uma Thea. É também o nome de um monte em Ceuta.
Lugar elevado em uma costa e servindo como um Atalaya.

haciase
haciase é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Haciase" no sentido de:<br>O termo correto é haciase ( Com
til ). É uma inflexão de fazer ou tornar-se. Significa executar uma ação ou fingir fazê-lo.

hackathón
Entre os hackers está um encontro de programadores cujo objetivo é o desenvolvimento colaborativo de software (
Informática). Maratona hacker .

hackatón
Reunindo hackers ou especialistas em computadores.

hacker
É o mesmo que o criminoso de Web. Pessoa que usa seus conhecimentos em informática para cometer ilícito.

hadad
Hadad é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Hadad ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o
termo correto é Hadad ( é nome próprio ). Na Colômbia é o sobrenome de um famoso tenista colombiano, chamado
Mauricio Hadad. Na mitologia Assíria Hadad ou melhor ainda, Haddad era o Deus do trovão e a chuva.

hadiz
Nome de cada uma das "histórias" do profeta Muhammad. Qualquer palavra ou frase atribuída a Maomé.

hado
Divindade ou força que gerencia a vida ou o destino. Destino, mas, oportunidade, sorte, sorte, ventura.

hadro
Na América Central é um estábulo de cavalos (cavalos, jumentos, éguas). Estável. É também um sobrenome nos
Estados Unidos. Sobrenome de um apresentador de canal EWTN, chamado Catherine Hadro.

hadrocodium
Significa cabeça (Codium) grande ou longo (hadros). Era o nome de um dos primeiros mamíferos que existiam (Early
Jurassic). Parecia um rato de cabeça longa.

haemodracon
É o nome de um gênero de répteis (lagartos) pertencentes à família Phyllodactylidae (Antes de serem classificados na
família Gekkonidae). A palavra significa dragão de sangue. Eles só são encontrados nas Ilhas Socotra do Iêmen.

hafefobia
É o medo exagerado de ser tocado ou ter atrito ou contato com algo que é presumidamente contaminado ou infectado.

hafgufa
Significa vapor oceânico. É um enorme monstro marinho da mitologia nórdica. Também é conhecido pelos nomes
havguva, havgumsen, havstramben. É muito popular na Islândia e na Noruega.

hagamonos pasito
Vamos nos livrar do til. Na Colômbia, é uma expressão coloquial que convida à conciliação ou à paz. Significa "não
vamos atacar uns aos outros", "não me ataque e nem eu." Também pode soar como uma ameaça "não me provoque"
ou "Trate-me com cuidado".

hagib
Ele era um escritório honorário no Palácio de um califa. Ele ascendeu a Chamberlain, Chamberlain, chefe de protocolo,
Secretário do califa ou "Gerente de palácio". Ele ascendeu a um mordomo. Ele era a pessoa que aprovou o Palácio
entrando e os acompanhou e apresentou antes do califa ou sultão. acompanhada, em árabe, significa literalmente da
tampa, que abrange ou que impede.

hagiografias
É o plural da hagiografia. Hagiografia é uma composição escrita que narra a vida de um santo. Biografia ou história de
um santo. Por extensão, uma narrativa biográfica onde o louvor abunda. Vidas exemplares.

haim
É um nome masculino de origem hebraica. Significa vida e é considerada o feminino de Eva. Haim também é um
sobrenome árabe. Em Los Angeles há uma banda musical chamada Haim e consiste em três vocalistas irmãs,
chamados Alana, Danielle e Este Haim. Variante: Hayim .

haintza
Acho que eles se referem a Aintza. É um nome de mulher e significa glória em basco.

haipá
É uma palavra em língua chinesa que significa medo, medo, terror. É a transliteração de um personagem que eu não
posso reproduzir para este dicionário.

haití
É uma palavra de origem arahuaco (Caribe), que significa "terra das montanhas", "região montanhosa". É o nome de
um país caribenho, que constitui o terço territorial ocidental da Ilha Espanhola. Faz fronteira com a República
Dominicana e sua capital é Porto Príncipe. Em seu território fala-se francês.

halal
É um termo da língua árabe, que significa legal, permitido, autorizado.

halar
Significa puxar, arrastar, atrair, escolher, puxar. Em algumas partes do Caribe e da Colômbia significa sair, sair, ir
embora, viajar, sair, se aposentar.

halava
É uma sobremesa para os vegetarianos, que secou a sêmola, açúcar, água, as raspas de laranja, canela e
encurtamento.

halawe
Halawe ou Halva é uma palavra de origem árabe que significa doce. Também diz Halava, halwa, halvah, halavah,
halava de Elva. Todas estas palavras referem-se à doce que é feito de sêmola e adoçar com mel ou açúcar.

halcones
É o nome de um time de futebol amador da cidade de Ibagué. Falcão Plural. Aves de rapina pertencentes ao gênero
Falco e à família Falconidae. Eles também são frequentemente chamados de kestrels ou alcotanos. Na Argentina,
policiais de Buenos Aires que pertencem às Forças Especiais.

halieutica
halieutica é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pesca", sendo o seu significado:<br>É o mesmo que a arte
da pesca, ciência da pesca. Cientista de pesca ou Tecnificada.

halimiphyllum
Significa que tem folhas que se assemelha a de halimon (também conhecido como Cistus, mirasol e planta de tomilho
branco). Halimiphyllum é um género botânico pertencente à família Zygophyllaceae.

hallaca
É um bolo embrulhado em folhas que contém milho e frango ou carne de porco. É muito semelhante do Tamale. É
comum em muitas partes da Colômbia e Venezuela. Hayaca também pode ser dito.

haloHalo, é um prefixo grego significando sal, salobra. Como substantivo, halo significa brilho ou brilho que contrasta. É a
mesma coroa, Nimbus, aura, que cercam o anel.

halodio
O termo correto é alodio, sem h. Significa herança. legado, bom que é passado entre os membros de um grupo
familiar. Também pode significar terras que não estão sujeitas a direitos de senhoriais. Terra vaga.

halófilo
É um organismo que tolera sal ou vivem em ambientes salinos ou Marsh. No caso de plantas também são usadas o
termo planta halófita.

halófita
Etimologicamente, são plantas com sal. São plantas adaptadas para nutrir-se de água salobra. Eles são muito
importantes ecologicamente por causa da quase 500.000 espécies de plantas que existem no mundo que apenas uns
2500 se alimentam de água salgada. Eles vivem em pântanos ou ecossistemas de mangue. Acredita-se que eles

podem tornar-se uma das principais soluções às mudanças climáticas. O manguezal é um exemplo.

halógeno
Significa que gera ou origina sais. Formador de sal. Em Química é o nome de um grupo de elementos composto por
Flúor (F), Cloro (Cl), Bromo ( Br), Iodo (I), Astat ( At ) e Teneso (Ts). Também significa luz branca.

halterios
Eles são um par de asas modificadas que são insetos. Eles têm forma de maça ou martelo, juntou-se ao corpo pelo
cabo, eles servirão como contrapeso para giroscópica inverter o movimento das asas, fazendo ficar o curso sem
alterações.

halvah
É uma palavra em árabe que significa doce doce. É muito popular na Índia e paquistão.

halwa
Halwa, halva, halwah, é uma palavra doce significado de origem árabe. São chamados vários doces árabes, feitos com
sêmola com este nome. Há doces confeccionados com pasta de tahine.

hama
Na língua árabe significa importante. É o nome de um material didático composto por contas coloridas de várias formas
e tamanhos. Ele traz vários modelos, para fazer figuras. É muito útil para crianças menores de três anos de idade,
mas você corre o risco de ingerir tokens se você não tomar cuidado.

hamacuda
Significa que tem a forma de uma rede ou uma crescente. Concavoconvexa, arqueado, curvo.

hambrearse
Na Colômbia significa suportando fome, esperar um tempo razoável depois de comer com mais desejos.
Coloquialmente é sentir-se ansioso (tente você mesmo) para adquirir algo. Crave, quero, aspire, aspire, tentar-se.

hambruno
Significa parente ou relacionado à fome. É um adjetivo. Falta comida suficiente para alimentar as pessoas.

hamburger
É um termo inglês para hambúrguer. É um fast food composto por um pão dividido ao meio, no qual um bife moído é
colocado.

hamburgo
É uma cidade e Porto da Alemanha.

hamema
É o nome de uma cidade argelina. Está localizada na região de Wilaya, província de Chlef.

hamletiana
Significa em relação a Hamlet, relacionado com Hamlet. É usado para designar seu próprio questionamento, dúvida,
disjuntivo. Dilema. Situação em que há duas opções e uma delas deve ser escolhida.

hammam
É uma palavra de origem árabe e significa construção de banho público.

hammurabi
Pode referir-se ao código (leis) ou ao rei que governou na Mesopotâmia.

hampa
Significa grupo marginal agindo contra a lei. Grupo de pessoas que se unem para cometer crimes. Crime, chuzma,
máfia, morralla. Um conjunto de hambúrgueres ou criminosos.

hamponil
Significa que você está relacionado, pertence ou funciona como o submundo. Crime.

hampón
Na Colômbia significa criminoso, pessoa que pertence ao submundo. , malandro, malfeitor, malvador, fora-da-lei.

hamster
O termo correto é hamster, com til. São pequenos roedores da família Cricetidae. Eles são amplamente utilizados
como animais de estimação e têm a aparência de um rato ligeiramente gordo. A palavra é de origem alemã.

hamulo
É uma palavra de origem latina (vem de hamus significa gancho). Hamulus é um diminutivo ebn latin hamus, que
significa ganchito ou pequeno grancho.

handbook
É uma palavra em inglês que significa Manual (literalmente manual). Guia do Usuário . Trata-se de um documento
interno de comunicação técnica destinado a auxiliar pessoas que utilizam um determinado sistema.

hanega de trigo
É o mesmo que um alqueire de trigo. É uma medida da capacidade que é igual a 12 alqueires ou 55 litros (embora
variam de um local para outro). Quantidade de trigo são semeadas em uma fanegada (igual a 6400 metros
quadrados).

hangar
No site da Colômbia coberto para o estacionamento ou reparação de uma aeronave.

hangarar
É o nome de uma plataforma (a primeira) do Brasil, na área de Serviços Aeronáuticos.

hansa
HANSA é a maior escola no ensino de línguas que existem em Toronto, Canadá. Foi fundada em 1969

hantavirus
É um tipo de vírus que é transmitido por roedores, especialmente ratos de campo de cauda longa (Oligoryzomys
longicaudatus). É um vírus muito infeccioso com efeitos fiscais.

hanuca
Também usado como Hanukkah ou Hanuká. É o nome de um feriado judaico de Decembrine, também chamado de
luminárias ou festa leve. Dura 8 dias e começa no dia 25 de Kislev, no Calendário Judaico.

hapag
HAPAG é uma sigla em alemão de Hamburgo Amerikanische Packetfahrt Actien Gesellschaft, linha de
Hamburgo-América-iguais. É um transitário de transporte marítimo, que atualmente associado com Lloyd.

haplopétalo
Em Botânica corolla que tem uma única pétala. Tipo de flor cujo corolla está satisfeito com uma pétala única. Spathe.

haplopia
O estado em que o objeto olhou é visto como um e não como o dobro. Visão simples ou simples. Visão monocular.

haplotipo
Em Genética, é um conjunto de polimorfismos e variações de DNA que tendem a ser herdados simultaneamente.
Conjunto de alelos encontrados no mesmo cromossomo.

haplotomía
Em Medicina é um corte simples ou incisão. Cortado ou ferido, corte na pele.

hapsidophrys
Significa sobrancelha arqueada. É um gênero de cobra ou ofdium da família Colubridae. Eles só são encontrados na
parte sul da África.

hapxes
É a sigla em inglês de difícil espectros de fotoelétron de raios x (HAXPES).

haraforas
É o nome de uma vila selvagem muito belicosa que existe em Papua, Nova Guiné, Ilhas Sulawesi e Ilhas Molucas.
Eles também são chamados de Alfocra.

harca
Nome de um grupo rebelde marroquino, o grupo de milícia irregular de Marrocos. Harka também é usado. É uma
palavra de origem árabe que significa movimento de milícia, campanha militar.

hard
É uma palavra em inglês que significa difícil (a), difícil, forte, complicado.

harderia
Significa mais difícil, dedicado a Harder ou Harderiana (pelo anatomista suíço e naturalista Johann Jacob Harder). Em
Zoologia é o nome de uma glândula, também conhecida como harderiana ou Harder gland. Nova glândula excretiva
lacrimal. Está localizado atrás da órbita ocular de muitos animais. Ocorre em animais que possuem uma membrana
nictiante ou terceira pálpebra. Serve para regular a visão, proteger os olhos, lubrificá-los e como uma resposta imune
das aves. Não existe em humanos ou na maioria dos macacos.

hardida
Significa forte, endurecido, duro, duro, corajoso, destemido, amassado, intenso. É um galicism (hardjan). Também
significa ofendido, ofuscado, irritado, zangado, zangado, zangado, queimado.

harem
O nome da esposa de um muçulmano. Nome do lugar onde as esposas do Sultão vivem. Também é válido Harén.
Nome de uma cidade na Síria pertencente à província de Idlib. Há também uma cidade com esse nome nos Países
Baixos, província de Groninga.

hares
Lebre ou lebres em hindu significa energia.

harijan
Significa intocável. É um termo popularizado por Gandhi e inventado por Nagarazimba Metha. É usado para se referir
aos Dalits, os mais pobres e discriminados contra membros de castas na Índia.

harlauz
Harlauz ou Harlauza, são palavras em Euskera e lajes de média.

harmonía
Na mitologia grega era o nome da deusa da harmonia e harmonia. Equivalente ao Concorde dos Romanos e oponente
de Eris (que era discórdia). A esposa de Cadmo. Na maioria das versões, diz-se que ela foi filha de Ares e Afrodite.
Harmonía também foi uma das Ninfas, que amava Ares e deu origem a algumas das Amazonas.

harnero
Na Colômbia é o mesmo que o coador, peneira, máquinas de triagem, coador ou peneira. Pouco de cozinha usado
para separar sólidos de líquidos.

harold
É um nome masculino de origem alemã. Significa quem comanda ou lidera um exército. Tem como uma variante
Haroldo.

harpagón
É o nome de um personagem na obra de Brighton, o avarento. Era um ser mesquinho, apreensão, mesquinho.

harpesaurus
Foice de lagarto, lagarto que tem uma foice. É o nome de um gênero de lagartos ou iguanas da família Agamidae.
Eles só são encontrados no Arquipélago da Sonda.

harremana
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Meios de contato.

hartarse
Colômbia está ficando cansada, hastiar, desconfortável, irritante está entediado. Também será muito completo, cheio,
Araujo. De forma coloquial, hartase ou jartar, na Colômbia é para ficar bêbado, bêbado.

hartarte
Na Colômbia, muito ( e muitos dizem jartar ) é sinônimo de retardamento, pneu, recheio, saturar, estragar, impedir,
cloying, importuná-, irritar, incomodar, saturar.

hartazgo
Sensação produzida pela ingestão excessiva de bebidas ou refeições. Sensação que produz uma atividade monótona
e repetitiva. Cansaço, cansaço, tédio, empacho, tripada.

harto
Na Colômbia, cansada ou jarta meios muito completo, cheio, saciado, satisfeito, Araujo, lotado, empachado ou bêbado
também. Significa, também, exausto, cansado, chateado, cansado, entediado, aborrecido. Também é usado como
advérbio de quantidade: bastante, muito, muito.

hasa
É um militar usado na Coreia para sargentos. O grau mais baixo de todos e seria mais ou menos a um sargento no
Ocidente.

hasai
No folclore medieval e mitologia judaica, uma animada fabricado a partir de inanimados importa ( normalmente lama,
barro ou material similar, ) Geralmente é uma Colosso de pedra e são chamados o Golem. Estados de tradição que
Hasai tornou-se um monge, e ele poderia controlar a sua fúria. Ele agora vive tranquilamente em paz nas montanhas,
longe de todos, mas ainda tem sua força de golem e sabedoria do monge.

hashapatas
hashapatas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hospedeiras" ainda seu significado:<br>O termo correto
é hospedeiras. Então chamaram na Colômbia do auxiliar voo, aeromozas, cabineras, tripulação ou senhoras que
servem os passageiros em um avião.

hasi
É o acrônimo basco para Herri Alderdi Sozialista Iraultzailea (Partido Revolucionário Do Povo Socialista). Hasi em
basco significa começar.

haso
É uma palavra de origem guarani que significa chato, cansado,. Também pode significar podre.

hassan
É um nome de origem árabe e significa bonito, bonito, muito atraente. É também o nome de vários distritos nas cidades
do Irã e da Índia.

hasta
É uma preposição de nossa língua que indica final, prazo. Ele também pode denotar exclusão ou discriminação.

hasta el copete
Significa cansado, cansado. Que ele não pode mais suportar a situação. Essa tolerância estava esgotada.

hasta las bolas
É uma expressão vulgar, empregada por pessoas fantoches e malhabladas para indicar a todos os seus membros
introduzido no ato sexual.

hasta las tetas
A expressão " até tetinas " ou " tetiado " usado na Colômbia e nada tem a ver com os seios ou bolas. Só quero dizer
que é muito completo, que não cabe mais um. Há uma variante que usamos, para o deleite daqueles que não querem
dizer Roberta que sugado dos meninos: " " de bandeiras. Completo, tuquio, ful, cheio, copado, completo, lotado,
lotado, lotado.

hasta las trancas
É meio exagerado, com muitas precauções, ultrapassadas. Num impasse da Colômbia, é um pedaço de madeira ou de
cunha usado para proteger as portas.

hastiada
Na Colômbia a dizer entediado, cansado, incomoda, desconfortável, incomodava, cheio, satisfeito, satisfeito.

hastiante
Significa que causa exaustão. Isso se cansa, isso irrita, impa. Cansona, irritante, entupida.

hata
Era o nome de uma cidade japonesa na província de Nagano, atualmente é intercalado com Matsumoto. É também
um sobrenome japonês e o nome de um clã de emigrantes. É também o nome de uma cidade na Índia, no estado de
Uttar Pradesh.

hatajo
Grupo de cavalos selvagens ou não domesticados. Rebanho de cavalos ou panelas. Potes para o jaripeo.

hatar
O termo correto é amarrar, sem h. Significa amarração. Rolando.

hato
Na Colômbia e especialmente nas planícies do leste é uma propriedade de extensão de muitos. Latifundio. Rebanho,
rebanho, rebanho, rebanho, vacada.

hatun
Hatun escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hatun ou Hatun Ayllu." sendo seu significado:<br>Hatun ou
Hatun Ayllu é o nome da linhagem ou panaca é composta por descendentes de Pachacutec, nono Cuzco.Su Inca nome
é confundido com o panaca de Inaca, por ser a mãe de Pachacutec deste grupo familiar. Este panaca desempenhou
um papel político importante nos tempos antes da conquista espanhola. Como a linhagem de origem da mãe de
Atahualpa, a participação dos seus membros foi decisiva na guerra da sucessão que Inca ocorreu após a morte de
Huayna Cápac

haudrietas
Era o nome de uma comunidade religiosa fundada em Paris pela esposa de Etienne Haudry, chamada Jeanne, no
século XIV. Ele se dedicava a cuidar dos pobres e tinha um hospital. Eram chamadas de Freiras da Assunção. Eles
desapareceram como uma comunidade após a Revolução Francesa. É a Castellanização da palavra francesa
Haudriettes. Atualmente em Paris, dentro do Distrito 3 há uma rua e uma fonte que levam esse nome.

hausa
É o nome de uma língua Chadico e língua (África). A língua Hausa é a língua das línguas tchádicas (Afroasiaticas).
Também é um grupo étnico africano de mais de 70 milhões de pessoas.

haush
Nome de uma língua falada na Ilha Grande de Tierra del Fuego. Da mesma forma, o nome de um povo aborígene da
mesma área. Eles também eram chamados mannekenks ou aush.

haustorio
É uma modificação de uma raiz ou um hifas, que permite que uma planta parasita ou fungo penetrar para seu
hospedeiro para poder Sugar nutrientes.

havdalá
É o nome do ritual judeu do vinho abençoado. Em hebraico significa separação. Anuncie o fim do sétimo dia (sábado
ou sábado) e a chegada de uma nova semana.

havidabamente
havidabamente é escrito incorretamente e deve ser escrito como "avidamente" sendo seu significado: o termo correto é
avidamente. Quer dizer, para a frente, com avidez, com problemas, com ganância.

havnia
Era o nome latino da cidade dinamarquesa de Copenhague. É também o nome de um asteroide.

hawaianas
É um tipo muito simples de unha, especial para descansar ou caminhar na praia. Eles também são chamados de
sandálias, chinelos ou chinelos. Consiste em sola e uma pequena alça. Plural de havaiano. Mulheres nascidas no
Havaí. São do Havaí.

haxixina
É o nome de um alcalóide encontrado em haxixe ou maconha. Também é chamada de canabina ou canabina.
Significa que vem do haxixe.

hay gato encerrado
Enmochilado de gato também é usado. Eles são muito colombianos expressões coloquiais que significa que há algo
escondido ou turvas em segundo plano. Algo que não é normalmente esperada e gera surpresa. Surpreendente,
inesperada, fraude, armadilha, truque. Algo oculto que podem afetar-nos.

hayaca
É um bolo embrulhado em folhas que contém milho e frango ou carne de porco. É muito semelhante do Tamale. É
comum em muitas partes da Colômbia e Venezuela. Hallaca também é verdade.

hayden
É o nome de uma mulher ou homem que significa "vale do feno" ou também pagão. É de origem alemã, comumente
usada na América do Norte e tem como sua variante Haiden. Estima-se uma variante do sobrenome Haydn. Erro
muito comum para designar o sobrenome de um músico clássico austríaco, cujo sobrenome verdadeiro e real é Haydn
(sem o e) e cujo nome completo é Franz Joseph Haydn. Nome de uma atriz americana cujo nome completo é Hayden
Lesley Panettiere. Nome de um ator canadense chamado Hayden Christensen. Nome de outro ator canadense
chamado Hayden Chun Hay Szeto. Nome de um filósofo americano chamado Hayden White. Sobrenome de um
falecido motociclista norte-americano, seu nome completo era Nicholas Patrick Hayden e ele era mais conhecido como
Nicky Hayden.

hayedo
Nome dado a uma floresta de faias. Lugar onde as árvores de abelhas abundam.

haz
Em botânica é o nome dado a ou parte superior de uma folha. A parte de trás ou para baixo, é chamado de baixo. O
feixe da folha é geralmente mais escuro e mais brilhante do que a parte de baixo.

hazar
É o nome de uma tribo turca que viviam nas proximidades do mar Cáspio. É um nome usado na Turquia, para homens
e mulheres sem distinção.

hazán
Pessoa que dirige as músicas entre os judeus. É também um sobrenome de origem árabe. Há também Hassan e
Jasan. Sobrenome da ex-mulher de Lucia Galán, o cantor de Pimpinela, chamado Alberto Hazán.

hazes
Hazes ( assim, com z-) É uma palavra da língua inglesa, que significa em espanhol você ( assim com c, qual é o plural
de get ). Significa raio de luz que você vê no escuro. São também as partes internas de uma folha de uma planta, lado
errado das folhas. Você pode fazer também é um feixe de fibras de qualquer tipo, incluindo as raízes da grama. Como
você pode ver que esta palavra é polissêmica.

hábito
Na Colômbia é sinônimo de costume, uso, utilização prática, rotina, conduta, mania, moda, costumes, vício. Ele
também é usado para designar a roupa que os religiosos usam. Roupas, vestido, traje, traje.

hámster
É o nome de alguns pequenos roedores da família Cricetidae. Eles são amplamente utilizados como animais de

estimação e têm a aparência de um rato ligeiramente gordo. A palavra é de origem alemã.

hánuman
Significa aquele com a mandíbula. É o mesmo que Jánuman. Deus macaco adorado por hindus. O companheiro
inseparável de Rama.

hárbol
O termo correto é árvore, sem H. É uma grande planta e tronco arborizado.

head hunter
Estes são termos ingleses que significam caçadores de cabeças. Pessoas que se dedicam a descobrir pessoas de
talentos especiais ou muito inteligentes. Eles literalmente significam caça cerebral ou caça à cabeça.

heater
É uma palavra da língua inglesa, que significa reverberatory fornalha de derretimento, aquecedor, aquecedor, fogão.

hebdómada
É uma das maneiras de chamar uma semana. Período de tempo que é igual a sete dias ou sete anos. Para o período
de sete anos, sete anos também é usada.

hebe
Na mitologia grega, ela era a deusa da juventude. Filha de Zeus e Hera. Ele aparece em La Líada e La Odisea. Ele
tinha o poder de rejuvenescer os idosos e envelhecer as crianças. Teve dois filhos com Héracles (Alexiares e Aniceto).

hebre
Em Barcelona, Catalunha, é o nome de um Lar para pessoas com deficiência intelectual. O nome completo é Llar
Residáncia Hebre e pertence à Fundação Apip-acam.

heces fecales
Significa esterco, excrementos, cocô, merda, cocô, trilho.

hech
É a abreviatura usada para se referir aos Livros da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos. Também pode aparecer como
Hech.

hechicera
Mulher que se dedica a fazer poções, misturas, assombrações ou feitiçarias. É sinônimo de bruxa.

hechicero
Significa feiticeiro, mágico, pessoa que pratica feitiçaria, magia ou bruxaria. Também pode significar que cativa ou atrai
por sua beleza. Atraente, charmoso, cativante, sedutor, fascinante.

hechiceros
Feiticeiro plural. Significa feiticeiro, mágico, pessoa que pratica feitiçaria, magia ou bruxaria. Também pode significar
que eles cativam ou atraem por sua beleza. Atraente, charmoso, cativante, sedutor, fascinante.

hechisado
hechisado é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Bewitched", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é enfeitiçado. Significa que a vítima de um feitiço. Spellbound, Spellbound, lelo, atontado, efectuada, encantado,
fascinado, atraiu, cativado, atraído.

hechiso
O termo correto é feitiço, com z. Significa mistura, o trabalho do feiticeiro ou xamã. Assombração, encantamento,
encanto, sedução, feitiço. Colloquially significa feito manualmente, handcrafted. Artesanato.

hechizo
Trabalho feito pelo feiticeiro, bruxo. Um fascínio que faz com que uma mulher com seus encantos. Bruxaria,
encantamento, encanto, fascínio, bruxaria, encanto, sedução, atração, magnetismo. Na Colômbia, também dizemos
feitiço para um objeto ou uma arma construída de uma forma muito tradicional. Fabricados, construídos, utilizando
métodos tradicionais.

hecho a brazo
Na Colômbia significa que conseguiu emergir com luta e sacrifício. Que suas realizações são por mérito próprio. Ele
alcançou sem esforço seus objetivos.

hecho lata
Significa danificado completamente acabado, terminado, esmagado. Perda total.

hechos
Eventos, casos, eventos, ações, eventos, eventos, obras. Plural de fato. Voltando-se para. É o nome de dois livros da
Bíblia Sagrada, que informa os atos dos Apóstolos.

hecker
Hecker é um sobrenome americano. O nome de um músico de nome canadense é Tim Hecker. Ele vive em Los
Angeles e nasceu em Vancouver.

hecla
Hecla, ou melhor ainda Hekla, é o nome de um stratovoltan do sul da Islândia. É um vulcão curioso porque sua cratera
tem uma forma de rachadura ou fissura que atinge mais de 5 quilômetros. Também se chama Heklugjá. Chamava-se
"Portão do Inferno" ou "A Prisão de Judas". É também o nome de uma mineradora americana, com sede em Burke,
Idaho e que tinha atividades na Venezuela. É dedicado à extração de ouro e prata.

hectolitro
É o nome de Uma Medida de Capacidade do Sistema Métrico Decimal. É usado para medir líquidos. É um múltiplo da
unidade que é o litro e é igual a cem litros (Hecto, significa 100 ). Sua abreviação é HL ( o H deve ser maiúston por ser
múltiplo. Se você digitar com minúsculas, você confunde submultipos.

hector
Hector é mais adequado. É um nome masculino de origem grega e significa o protetor, que protege. Nome do filho do
rei de Srymo Trojan. Na mitologia grega, ele era um príncipe troiano, famoso domador de cavalos. Ele estava no
comando da defesa de Tróia e foi morto por Aquiles.

hectómetro
É o nome de uma medida de comprimento métrico decimal. É um múltiplo da unidade que é o medidor e é igual a cem
metros (Hecto, significa 100). Sua abreviação é Hm ( o H deve ser maiústo por ser um múltiplo. Se você digitar com
minúsculas, você confunde submultipos.

hecuba
Hécuba ou Hécabe é mais adequado. Nome de um personagem da Lyaada. Na mitologia grega, ela era a esposa do
rei de Tróia, Rymo. Ela era mãe de Hector, Paris e Cassandra. Ela era filha do Dimas. Nome de Rainha de Tróia.
Nome de uma tragédia em Eurípides. O nome de um asteroide.

heder
Isso significa a emissão ou emitir um odor desagradável. Problema de mau cheiro. Fedor. Fedorento, irrite, incomoda.

hedionda
Significa que cheira mal. Tem cheiro feio e nojento. Significa pestilento, fétido, fedido, nauseante, nojento, fedorento.

hediondo
Quer dizer fétido, expõe um cheiro muito ruim. Cheiro muito desagradável. É uma droga. Fedido, fedorento,
fedorento, nauseante.

hedonista
Pessoa que pratica hedonismo. pessoa que busca o prazer como algo fundamental em sua vida. Pessoa que
constantemente busca satisfação pessoal.

hedonisto
hedonisto é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hedonista", sendo o seu significado:<br>A palavra correta
é hedonista e é válida para masculino e feminino. Significa uma pessoa que procura e tem a intenção de prazer e
bem-estar em todas as áreas da vida. Uma pessoa que sempre evita a dor.

hedor
Significa mau cheiro, fetiche. Emanação, tufo, tufillo, nevoeiro, fetiche, peste.

hedrada
Significa um lugar onde há ivies. Cobertura da Ivy. É o nome de uma pequena cidade pertencente a Teverga, astúrias.
Há também Las Hedradas e em outras partes há também as Besadas em Oviedo e Zamora.

hedrado, da
Significa fratura, rachada, arada, rachada. É uma curva de stend. Significa quebrar, fraturar, quebrar.

hegemonía
Significa supremacia, preponderância, dominância, preferência, superioridade, autoridade.

hegemonías
Plural de hegemonia. Significa supremacia, preponderância, dominância, preferência, superioridade, autoridade.

hegemón
É uma palavra de inglês, portanto não tem til. Para exercer a hegemonia. Personagem ou país que é poderoso, forte e
que pode exercer domínio sobre os outros. Líder que controla os outros. Quem reserva-se o domínio.

heidy
O termo correto é Heidy ou 40 Heidi; É um nome próprio ). É que um nome de origem germânica mulher significa
princesa O nome de um anime, cujo personagem principal é uma garota órfã que vive nas montanhas. Sua origem é o
livro chamado Heidi pelo escritor Suíça Johanna Spyri.

helaje
Significa frio muito intenso. Congelamento, resfriamento, gelididade. Efeito de uma temperatura muito baixa. Sem
calor.

helarse
Dormente do frio, fica congelado. Ser atordoado, pasmo, aterido, vaca é.

helda
É um nome de mulher, mas também há Elda. Helda, h, é o nome de uma localidade, pertencente à Rapla, Estónia.
Além disso, Helda é um nome feminino germânico, que significa guerreiro, lutador. Elda, sem h, é o nome de uma
cidade espanhola, na província de Alicante e também é nome de mulher significa guerreiro, lutador.

heldua
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Seu significado é maduro (a maturidade).

helenismos
Helenismo é tudo o que esteja relacionado com a cultura helênica, ou com a cultura grega, na cena, incluindo-se entre
a morte de Alexandre, o grande e até o início do domínio romano, ou seja, entre o século 4 A.C. e o século 1º A.C..

helga
Helga é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Helga.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é Helga.
É um nome de mulher de origem escandinava e meios que é sublimes.

helicón
Era o nome do lugar onde as musas se encontravam, de acordo com a mitologia grega. Monte Beocia na Grécia. De
onde vem a inspiração poética. É também o nome de um instrumento musical de sopro muito grande. Trombone.

helio &#40;apolo&#41;
Hélio Apollo ( ) Está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Apollo Helios", sendo o seu

significado:<br>HELIOS na mitologia grega era a personificação do sol. Ele era o filho dos Titãs Hipérion e chá. Ele
tinha duas irmãs; Selene ( A lua, ) e Eos ( A Aurora ). Ao longo do tempo ele foi identificando mais com Apolo o Deus
da luz, a beleza, a perfeição e a harmonia. Seu equivalente na mitologia romana era Sol, especificamente de Sol
Invictus.

heliodoras
Adoradoras de donzelas do sol.

helios apolo
HELIOS na mitologia grega era a personificação do sol. Ele era o filho dos Titãs Hipérion e chá. Ele tinha duas irmãs;
Selene ( A lua, ) e Eos ( A Aurora ). Ao longo do tempo ele foi identificando mais com Apolo o Deus da luz, a beleza, a
perfeição e a harmonia. Seu equivalente na mitologia romana era Sol, especificamente de Sol Invictus.

heliotrópicos
Plural de Heliotrópico. Significa que muda temporariamente a direção, seguindo o sol.

helkaria
É uma palavra em língua basca e significa o assessor.

hella
Hella é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hella ( nome correto )" sendo seu significado:<br>Hella é uma
marca de peças de reposição da indústria automotiva.

heloderma
Significa pele cravejada, couro com pregos ou unhas. Refere-se à pele áspera de um lagarto venenoso no norte do
México. É um dos nomes comuns do lagarto e também o nome do gênero desses lagartos, único na família
Helodermatydae. Também é conhecido como acalthepón, lagarto plyched, lagarto-de-bico, lagarto manchado. Seu
nome científico é Heloderma horridum.

helva
É uma palavra de origem árabe que significa doce. Com este nome são chamados de vários doces árabes feitos de
sêmola. Há também doces feitos com macarrão tahina.

hematíes
São células vermelhas presentes no sangue dos animais e contendo hemoglobina. Eles ajudam a transportar oxigênio
através da corrente sanguínea. Também são chamados de eritrócitos, glóbulos vermelhos ou RGR.

hematoÉ um prefixo grego como Hema - que significa sangue. É amplamente utilizado na medicina.

hematoblasto
Em Medicina e Hematologia, é uma forma imatura de células sanguíneas que dá origem a um eritrócito. Erythroblast.
Significa que origina o sangue, o que dá origem ao sangue.

hematofaho
hematofaho é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hematofago" no sentido de:<br>O termo correto é
Hematofago. Isso significa que se alimenta de sangue.

hematoquecia
É o termo médico para denotar a presença de saída do sangue vermelho através do reto. Entre as causas pode ser
câncer no colo, colite ou úlceras. Normalmente surge de sangramento no cólon ou reto.

hematoquesia
O termo correto é hematochecia, com c. É o termo médico para denotar a presença de sangue vermelho através do
reto. As causas podem incluir câncer de cólon, colite ou úlceras. Geralmente ocorre de sangramento no cólon ou reto.

hematóloga
Médico especialista em doenças do sangue. Faculdade especializada em Hematologia.

hembras
Plural de fêmeas. Animais fêmeas, que têm a possibilidade de ovulação e ter filhos. Eles podem gestar. Mulheres,
senhoras, parteiras.

hemerografica
hemerographic é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hemerographic.", sendo o seu significado: que
pertence a um hemerografía ou está relacionado a ele. Um guia de hemerografía. Hemerografía é o ramo das ciências
sociais ou de comunicação que é responsável por excerpting as características mais importantes das publicações
impressas (jornal, revista ou outro documento impresso).

hemerophis
Significa cobras ou de curta duração, de curta duração, obfusced. É o nome de um gênero de oficiar na família
Colubridae. Eles só são encontrados em territórios insulares do Iêmen.

hemeroteico
O termo correto é hemerotheico, sempre com tilde, o que significa relativo à coleção de jornais e revistas. Em relação
ao acervo de publicações como jornais, jornais semanais ou revistas.

hemimetabolo
O termo correto é hemimetabolo , sempre com tilde . É um termo técnico usado na entomologia e refere-se a um inseto
que tem metamorfose incompleta. É o oposto de holometabolus que significa metamorfose completa.

hemipene
Em Biologia é o nome dado a cada um dos dois órgãos sexuais possuídos pelos répteis machos escomados (lagartos,
cobras). Etimologicamente significaria metade do pênis ou metade, mas isso simplesmente é porque eles possuem
dois membros.

hemocitoblasto
Significa células sanguíneas imaturas. É um termo usado em Medicina e Hematologia.

hemoclismo
Significa sangue, evento sangrento, inundação de banho de sangue. É o termo para indicar rios de sangue,
abundância de sangue. Produto de barbárie ou guerra.

hemofilia
Em Medicina é o nome de uma desordem hemorrágica de natureza hereditária, que se manifesta de forma adequada.

hemografico
hemografico é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hemografico" no sentido de:<br>Hemografico é o
mesmo que sangue. É a caixa que descreve a composição de uma amostra de sangue.

hemorroísa
Na medicina está a mulher que sofre de fluxos menstruais graves ou uma pessoa que sofre de hemorragia permanente.
Mulher com distúrbios menstruais.

hemostix
O termo correto é Hemastix. O Hemastix são tiras de plástico de 3 polegadas com um material especial de sangue
reagente na ponta. Eles são produzidos pelos laboratórios Bayer e servem para fazer a deteção de sangue. A ponta
com reagente se tornará verde se hemoglobina é detectada.

hemotexina
O termo correto é hemopexin. É o nome de uma proteína encontrada no plasma. O soro de sangue.

hemotóxico
Substâncias tóxicas para o sangue. Substâncias tóxicas ou toxinas que destroem as células vermelhas do sangue.
Hemotoxins. É uma enzima que produz cobras venenosas.

hemotrofia
Hematotrofia, hematopoiese, alimentação (Nutrição), do feto ou embrião, mediante a circulação do sangue da mãe.

hemuresia
É um termo médico. É a expulsão anormal da urina no sangue. Pode ser um sintoma de doenças graves.

henaje
Significa produzir feno para alimentar o gado. Prepare o feno. É a ação de ervas secas, corte curto para poder
posteriormente, ganhou. Fenação. Secagem e embalagem de feno. Secagem e embalagem de rações animais.

hendedura
Significa crack, crack, crack, crack, fenda, fenda. Rachaduras que se formam no chão ou em um material quando
forjamento ou secagem.

hender
Significa fazer, causar ou causar uma fissura. Lâmina separadora faca, corte, corte, rachadura, fenda, rachadura,
cascar, lajar. Passar através de um fluxo de água, ou cortar um líquido. Cruz, velejar.

hendidura
Significa crack, crack, crack, crack, fenda, fenda. Rachaduras ou separação que aparece em um material quando ele
forja ou seca. Também pode significar afundamento.

henequén
É um dos nomes dados a uma planta da qual uma valiosa fibra vegetal é extraída. Caracteriza-se por ser extraído dele
também uma substância muito tóxica. Pertence à família Asparagaceae ou Agavaceae. Seu nome científico é Agave
fourcroydes. Também é conhecido como agave, maguey, fique, cabuya ou mezcal.

henequénes
henequenes é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Henequenes ( til faz )." sendo seu significado:<br>Eles
são as mesmas plantas conhecidas em México como agave, ki, sisal, sisal, sisal, pita, penca, maguey. Seu nome
científico é Agave fourcroydes e pertencente à família Agavaceae. Não deve ser confundido com fique ou cabuya
colombiana, que tem o nome científico Furcraea andina, como eles são muito semelhantes.

henicosana
Feromônio natural produzido pela rainha de cupins. O termo correto é Heneicosano. É o nome de um hidrocarboneto
de fórmula C21H44. Tem 21 carbonos. É usado como feromônio por rainhas das térmitas e a sua utilização como isca
para os mosquitos do gênero Aedes.

henioca
Na mitologia grega, era filha de Creonte (ou Creonte) sobrinha do rei de Tebas e de Jocasta. Ele tinha uma irmã
chamada Pirra. Tinha uma estátua no templo de Apolo.

heno
Grama seca que serve como alimento para o gado. Forragem. Nome dado para o azevém (Lolium multiflorum) e o
comum azevém (Lolium perene), ambos são algumas gramíneas, família Poaceae. Eles são também conhecidos como
pastagem de azevém. Mistura de ervas secas para alimentar o gado.

henoc
É um nome masculino de origem bíblica e hebraica. Também é escrito e reconhecido como Enoch, Enoch, Enoq e
variantes com H. Significa "Consagrado a Deus" ou também "aquele que tem experiência, o especialista". Nome de
um Livro da Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, mas não reconhecido pelas outras Igrejas Cristãs. Por um tempo ele fez
parte do Tanaj judeu. Nome de vários personagens do Livro de Gênesis na Bíblia Sagrada: o primogênito de Caim,
filho de Jared, pai de Matuselah, neto de Abraão. Era também o nome de uma cidade fundada por Caim.

henrika
É o nome de uma mulher na língua sueca. Significa princesa, mulher nobre. É uma variante feminina de Henry ou
Henry. Variante em alemão de Enrique ou Enriqueta. Sua origem primária é alemã e significa Príncipe.

hepigastrocele
O termo correto é epigastriocele. O prefixo hepi, com h, não existe. EPI significa acima, mais. Epigastrocele significa
nódulo, tumor, câncer, hérnia no epigástrio (parte superior do estômago, perto do esterno).

heptacampeón heptacampeona
Significa que ela foi campeã ou campeã sete vezes, mas com a conotação especial de que são consecutivas. Séptuple

campeão ou campeão sênior.

heptágono
O heptágono é uma figura geométrica que tem 7 lados iguais. Polígono com sete lados.

hepu
É o nome de um hipotético faraó egípcio da dinastia XIV, de acordo com o Papiro Real de Turim.

heraldo
Significa mensageiro, porta-voz, emissário, enviado, locutor. Nome de um jornal na cidade de Barranquilla. Anúncio,
aviso. Anuncia a chegada de algo.

hercinia
É um nome de mulher, com variantes como Hercilia e Hercidia, também com variantes sem H que são mais comuns:
Ercinia, Ercilia e Ercidia. É um nome de origem grega e significa sensível e delicada. MIA foi um pássaro ou plumagem
brilhante do pássaro da mitologia ou fantasia, origem que vivia nas florestas do Sul da Alemanha ( Florestas 41
Herciniano;.

hercogamia
Em Botânica é um termo usado para dizer que os anteres e estigmas são muito separados nas flores, para evitar a
auto-polinização.

herculina
Herculina é o nome de um iate de grande luxo. É o nome como é conhecido por uma pessoa nascida em La Coruña.
Refere-se à cidade de La Coruña.

heredia
Na Costa Rica é o nome de uma cidade, um cantão e uma província. É um sobrenome de origem espanhola.

hereje
Apóstata, que nega a sua religião. Malvado, infiel, renegado.

herejotes
É o plural e o aumentativo de herege. Maneira depreciativa de referência dos hereges.

heriberta
Um nome de origem feminina do é de origem germânica e significa que faz com que seu exército para alcançar a glória.
Heriberto variante masculino. Doce e azeda bebidas preparadas pelos alunos da Universidade de Zacatecas (México).
Seu nome é devido ao inventor de um Professor de química farmacêutica da Universidade de Zacatecas, chamado
Heriberto Campos Bernal, Professor de química,

herida superficial
É uma ferida que não representa a gravidade e afeta apenas a pele.

hermanos
Relacionamento que eles têm entre se os filhos dos mesmos pais. Pessoas com laços de fraternidade.
Consanguinidade. Laços de amizade ou companheirismo muito aguçado. Pessoas que pertencem a uma mesma
fraternidade ou um mesmo Credo.

hermatofago
hermatofago é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hematofago" no sentido de:<br>O termo correto é
sangue. Isso significa que se alimenta de sangue, que bebida ou lamber o sangue para se alimentar.

hermes
É um nome de um homem de origem grega, significando o locutor ou o mensageiro dos deuses. Nome de um Santo da
Igreja Católica e vários mártires. O nome do irmão de Theodora St que foi martirizado. O nome do asteroide foi
descoberto em 1937. Nome de um atol no Havaí. Mensageiro do Olimpo.

herminia
É um nome de mulher e de origem alemã. Significa o consagrado a Deus. Variante : Erminia .

hermosas
Plural de belas. Você quer dizer linda. bonito, bonito, muito bonito. Na Colômbia é o nome de Páramo, que é entre os
departamentos de Tolima e Valle. É também o nome de um Parque Natural Nacional Colombiano, na mesma área e
agora chamado Gloria Valencia de Castaño. Nome de um vale no Município de Chaparral, no Departamento de
Tolima.

hermosearse
Na Colômbia, de forma coloquial significa maquiagem, preening e aliciamento. Você quer dizer ser bom,
embelezando-se oneself.

hermógenes
Nome de um filósofo grego. Significa nascido de Hermes, filho de Hermes (mensageiro dos deuses na mitologia
grega). Ele era discípulo de Sócrates e professor de Platão. Nome masculino de origem grega. Era também o nome
de um oleiro e um arquiteto, ambos famosos na Grécia antiga.

herodias
Herodias escrito incorretamente e deve ser escrito como "Herodias", sendo o seu significado:<br>É um nome de mulher
que está contido na Bíblia. Cônjuge de Herodes Filipe eu e Herodes Antipas. Ele participou na intriga para a morte de
João Batista com a filha de Salomé.

heroicos
O termo correto é heróico, com tilde. Plural de heróico. Foi feito por heróis. Eles denotam muita coragem e ousadia.
Significa épico, epopíco, nobre, corajoso, corajoso, destemido, ousado.

heroínas
Mulheres que se destacaram na emancipação. Liberdade das mulheres.

herpetario

É um lugar onde eles são criados, expostos ou têm todos os tipos de répteis. Difere da serpentina na forma de que
apenas as cobras são levantadas ou expostas lá.

herpetóloga
Pessoa que está envolvida no estudo de répteis. Biólogo que se dedica ao estudo de répteis.

herramienta canvas
Canva é mais adequado. É uma ferramenta de software, usada em design gráfico, que permite arrastar e soltar fotos.
Você tem acesso a muitos milhões de fotografias. Possui mais de 15 milhões de modelos e serve entre outras coisas
para fazer ou projetar pôsteres. A palavra tela em inglês significa tela, e a fotografia usa o termo para designar uma
tela para causar impressões.

herrero
Uma pessoa que forja ferro. Trabalhador que trabalha com ferro. Uma pessoa que tem uma loja de ferreiros.
Trabalhador estável que muda as ferraduras dos cavalos. É também um sobrenome de origem espanhola.

herriak ez du barkatuko
É uma voz da língua basca e significa " As pessoas não podem perdoar a " ou " A aldeia não perdoa ".

herrin
O termo correto é Herrín, com til. Óxido de um metal. Significa ferrugem, ferrugem, oxidação, ferrugem, patina,
Cardenillo.

herrón
Ferro aumentado. Parte metálica e em forma de soco que as trombetas têm. Sobrenome de origem espanhola.
Sobrenome de um grande ciclista do passado na Colômbia, chamado José Hernán Herrón Arenas. Ele nasceu em
Urrao e participou da Colômbia nos Jogos Olímpicos de Roma.

herve
Hervé é o nome de uma cidade e uma zona geográfica da Bélgica na região Wallonne ou Valónia, com queijo da região
e denominación de origen. Pertence à província de Liège.

hesperia
Nome de uma Ninfa na mitologia grega. Ele morreu por causa da picada de uma cobra. Ela era filha de Cebron, o
deus do rio. Também se chamava Héspere ou Hesperie.

hestes
Festividades, festas de fogo, tradicional Noite de São João, para celebrar o solstício de verão. É uma tradição aranese
no norte da Espanha. Queimar tochas feitas com lascas de casca de cereja.

hesván
Hesbán é mais indicado. É o nome de uma aldeia localizada no distrito de Bastamlu, província do Azerbaijão Oriental,
Irã.

hetaira
Eles também eram conhecidos como heteras. Na antiga Grécia eram damas de companhia, cortesãs ou prostitutas
refinadas. Sinônimo de prostituta, prostituta, Fox é considerada agora.

hete aqui
Pouco usado a maneira de dizer que aqui estão. É usada principalmente em poesia.

hetera
Na antiga Grécia, dama de companhia, refinada, prostituta cortês. Hetera.

heteroagresividad
É a agressão direcionada para os outros. Ultimamente mais usam para denotar a agressividade com pessoas do sexo
oposto.

heterodon
Significa dente diferente. É o nome de um gênero de cobras da família Dipsadidae. Eles são completamente
inofensivos, vivem na América do Norte e se alimentam de lagartos e pequenos roedores.

heterogenia
É o mesmo que Heterogênese. É uma teoria que afirma que os seres vivos, podem vir de outros diferentes, antes
deles. Alternância de gerações.

heterografas
Isso significa que eles são escritos de forma diferente, mas eles soam ou são pronunciados o mesmo. Homófonos.
Eles também têm significados diferentes. Por exemplo, até e Asta.

heteroliodon
Significa outro Liodon, Liodon diferente. O Liodon foi um gênero de répteis mosasauros que existia no Cretáceo Tardio,
Mosasauros. Eram de corpos muito alongados. Em Herpetologia é o nome de um gênero de cobras encontrado
apenas em Madagascar. Existem apenas 3 espécies

hetman
Hetman era o título que me foi dada para a mais alta patente militar em entre os cossacos.

heuristica etimologia
O certo é etimologia heurística, perdeu dois tils. A etimologia de heurística é a mesma Eureka, (vem do grego
euriskein) significa encontrar, achar, encontrar, pertencem.

heurística
É prático e fácil resolver os problemas. Inteligência prática, sagacidade.

heurística etimología
É uma palavra de origem grega que significa encontrar, inventar, descobrir, encontrar. Que partilha a etimologia com
Eureka. Achados relacionados, descobertas e invenções.

heven
Significa Céu, paraíso (é uma deformação do céu). O nome de um estabelecimento turístico na Zipolite é uma praia de
nudismo mexicano em Oaxaca, com vista para o Oceano Pacífico.

heveo
Os descendentes de Canaã, que habitavam a cidade de Siquém, na Bíblia. Os heveus ou seringueira, é uma outra
maneira de chamar a borracha ou siringe, o gênero Hevea é chamado e o nome científico é Hevea brasilienses (família
Eiphorbiaceae).

hexacampeón
Significa que ele ganhou seis campeonatos ou seis títulos na mesma competição. Ele conseguiu seis coroas.
Campeão seis vezes.

hexamerón
É um Tratado Teológico que descreve o trabalho de Deus em seis dias da criação.

hexapétalo
É um termo usado na botânica, o que significa que ele tem seis pétalas. Flores que tem um corolla de seis pétalas.

hexaptérigo
Significa seis asas. Um anjo de seis lados. É também uma espécie de cameldula ou relicário usado pelos gregos.

hexasteron
Isso significa seis estrelas. Vem do grego raizes hexa (seis) e aster, asteron (estrela). É uma maneira de se referir, em
astronomia, uma parte da constelação de Taurus.

hexenhäuscher
hexenhauscher é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hexenhauser ou Hexenhaus." sendo seu
significado:<br>Acho que eles procuraram pedir Hexenhauser. Neste caso significa casa de Bruges.

heyaz
É também conhecida ou transcrito como Heyas de Hejaz Hejaz, Hijaz, Hedjaz (são palavras em árabe). É o nome de
um reino e uma região do noroeste da Península Arábica. Sua Capital é Jeddah. Pertence à Arábia Saudita e suas
maiores cidades são Meca e Medina. O nome de uma ferrovia ligando as cidades de Damasco e Medina, região
montanhosa da Península Arábica, na fronteira com o mar vermelho.

hécate
Hecate é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Hecate.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Hecate. Deusa das terras selvagens e entregas na antiga Grécia. Ele também recebeu o nome de Hecatea. Deusa
das bruxas e quebra-cabeças, jogos de trivia ou encrucujadas.

héctor
O termo correto é Hector. É um nome de um homem de origem grega e significa a guarda, que protege. Conhecido
em Troia como um domador de cavalos. Príncipe troiano que defendeu Troy dos aqueus e que foi morto por Aquiles.
Sobrenome do jogador de futebol alemão, Jonas atuava como defensor do lado esquerdo e o nome.

hélice
Na Aviação, turbina, rotor. Lâminas ou conjunto de aletas que giram no eixo de um motor. Lâminas. Em Geometria é
um corpo curvo que tem uma constante torção ou linha curva que mantém uma constante em suas tangentes. Está em
conformidade de acordo com o Teorema de Lancret.

hérnico
Era o nome de um povo pré-romano que, juntamente com os sabinos e latinos, povoava a Itália central.

hésen
É um dos nomes comuns dando mexicanos para a um arbusto que é também conhecido como Tesen, tesen, árvore de
ferro, pau de ferro, a árvore ou a garra do gato. Seu nome científico é Tesota árvore pertence à família Fabaceae. É
comestível com sal e doce.

hética
Hetica é uma pessoa que sofre de tuberculose ou phthisis bulbi. É caracterizada por ser muito magros, magro,
esqueléticos, ossos. Sem carne.

hialina
É uma substância de aparência vidra. Significa transparente, cristalino, cristalino.

hibernación
Significa sono de inverno ou dormência de inverno. É um período em que muitos animais por adaptação, diminuem
quase toda a sua atividade, diminuindo seu metabolismo e passando períodos prolongados de sono.

hibernas
Inflexão de hibernar. É a capacidade que têm alguns animais adaptar-se para passar o inverno. Geralmente diminuem
o metabolismo e o sono por longos períodos de tempo. Aletargamiento.En medicina é um método de anestesia, usando
a frio.

hibris
É um antigo conceito grego que foi definido como o castigo dos deuses. Basicamente, foi a tentativa humana de
transgredir os limites impostos pelos deuses aos mortais. Considerou-se o excesso como a falta de controle de
impulso.

hicistes
É uma forma errada de dizer que você fez. É um ponto de viragem para. Significa criar, construir, montar, ato, fazer,
obter.

hidalgo
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É também um estado mexicano, cuja capital é Pachuca de Soto.
É sinônimo de nobre, aristocrata, senhor, cavaleiro, linajudo, magnânimo.

hido
Eu acho que eles pedem para se foram (sem h). Você quer dizer falta de julgamento, distraído. Ido também é o nome
de uma língua auxiliar universal, talvez a segunda mais utilizada, depois do esperanto.

hidráulico
Significa água ou hidráulica. Significa que ele é movido, que funciona ou age usando água ou qualquer outro líquido.

hidro
Hidro ou Hydra, pode ser o prefixo ou sufixo. Em grego, significa água. Hidrofobia ódio de água ( ) tê-lo como um
prefixo e um sufixo 40 como anidro; Waterless - desidratado - secas ). A propósito, a desidratação de palavra, Hydra,
está no centro e também significa água. Hydro é também uma forma familiar de chamar para uma usina hidrelétrica.

hidrobiológico, ca
Significa em relação à vida aquática. Em relação aos seres vivos encontrados no ambiente aquático.

hidrocarburos
Eles são os hidratos de carbono. Petróleo. Substâncias químicas que contêm carbono e hidrogênio. Latas de
substâncias provenientes da decomposição de matéria orgânica e sob pressão para muitos milhões de anos. Basic
compostos que estuda química orgânica.

hidrodegradable
Significa que se degrada com água ou umidade. Perde sua estrutura e condição quando molhado.

hidrolato
É um produto químico resultante da destilação de vapor de óleos vegetais essenciais. Essências florais. Eles são
usados em aromoterapia.

hidrolavadora
É uma máquina adaptada para liberar água de pressão. É muito mais poderoso que uma mangueira. Também é
chamado de hidrolimpíador.

hidrolipídica
Etimologicamente significa que tem gordura e água. É o nome de uma camada natural que protege a pele. É
composto principalmente de suor, sebo e água. Barreira natural ou embrulho que protege a pele.

hidromurias
Projeto Hidrelétrico que funciona em Murias, município espanhol em Zamora ou no rio de mesmo nome. Palavra
inventada por Julio Cortázar. Pode significar caos, confusão, letargia.

hidroneum
Significa que tem água e ar. Classe de bombas ou pressurizadores.

hidrosolubilidad
É a qualidade de um sólido para ser solúvel em água. Solubilidade na água. Qualidade de dissolução na água.

hidrotermico
hidrotermais é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hidrotemico" no sentido de:<br>O certo é água quente (
Com til ). Refere-se ao recurso geológico representado em águas termais que contém minerais dissolvidos. Estas

águas de altas temperaturas geralmente são consideradas medicinais.

hiece
É uma referência ou uma linha para os caminhões de utilitário de automóvel marca Toyota. Eles são semelhantes da
Van, mas principalmente para o frete.

hiedra
É uma maneira comum de se referir a uma planta de escalada, uma videira. É geralmente referido como plantas do
gênero Hedera e da família Araliaceae. Também comumente chamadas de plantas hera Calystegia sepium da família
Convolvulaceae (também conhecida como albohol, sino ou correhuela) e a bryonia dioéica da família Cucurbitaceae
(também conhecida como nueza, nabo diabo, tendril, tuca, brionia).

hiel
Significa fluido amarelado que ocorre na vesícula biliar, bile. Também pode significar humor, raiva, irritação, aspereza,
desgosto, amargura.

hiena
Ela é uma besta selvagem muito parecida com um cachorro. Pertence à família Hyaenidae. Ela tem hábitos noturnos
e é uma carniceira. Existem 4 espécies. A hiena listrada tem o nome científico Hyaena hyaena e a da hiena manchada
é Crocuta crocuta. As outras duas espécies são Hyaena brunnea (hiena marrom) e Proteles cristata (hiena tímida ou
lobo terrestre). Também significa cruel, brutal, selvagem. Nome de um navio da Marinha Argentina que participou da
independência. Ele era do tipo Brigantin.

hierático
Pode significar relacionado com hieróglifos ou escrituras sagradas. Que é de grande solenidade ou que é muito
sagrado. Inexpressivo, rígido, não expressa ou reflete sentimentos.

hierba
É um tipo de planta herbácea. Plantas que não possuem ramos grossos e pequeno porto. Plantas que medem menos
de 50 centímetros de altura. Yerba Mate, WISP, yabajo, yuyo, forragem, ração, feno e palha.

hierba de temazcal
Ervas usadas para banhos de vapor. Existem muitas ervas aromáticas ou medicinais, que são utilizadas no México
para banhos de vapor. Os mais comuns são a Rosemary, ruda, Tarragon, capulin, malva, muicle e eucalipto.

hierba del cuervo
São plantas que são usadas no México como condimentos e plantas de cheiro. Eles pertencem ao gênero Clotalaria
pertencente à família Fabaceae. Os nomes comuns usados com mais frequência são as cascavéis, cascabelito, chipil,
garbancillo chipilín, chocalho, thunderstrike, vichi, Antonio. Eles são fundamentais para a serralha.

hierba maestra
Usos medicinais da planta herbácea ina, cujo nome científico é Artemisia absinthium, é da família Asteraceae. É
conhecido por outros nomes comuns como amargo absinto, absinto, asensio, ajorizo, erva santa.

