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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 significados que aprovamos e recolhemos neste
pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite
em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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hierbabuena
É um dos nomes comuns de uma erva aromática e usos médicos. Também é chamada de yerbabuena, hortelã jardim,
grama romana, grama de Santa Maria, grama sagrada, sandálias de jardim. Seu nome científico é Mentha spicata e
pertence à família Lamiaceae. .

hierbecillas
Plural e diminutivo de grama. Pequenas ervas. Pequenas plantas herbáceas.

hierno
É o mesmo que o seu ancião. Na gíria da família, marido de uma filha (com relação aos pais, que são chamados por
ele, "sogros") .

hierograma
Conte a si mesmo sobre o gráfico, linha, símbolo, signo ou personagem típico do roteiro egípcio hierático (sagrado).

hiervesilla
O termo correto está fervendo, com b e c. É um diminutivo de erva. Planta herbácea de poros pequenos. Planta
minúscula. A plantica. Grama pequena.

hifa
É cada um dos filamentos ou vertentes que compõem um fungo. Você pode ou não pode ser ramificado. Em grego
significa rede. As hifas formam o corpo de micélio ou cogumelo. Filamento que constitui os fungos.

high tech
Estes são termos de língua inglesa que significam alta tecnologia. Hightech também é um software e o nome de uma
empresa de serviços de tecnologia. gerenciamento de informações em nuvem. .

highlight
É um termo em inglês idima que significa destaque. Significa luzes altas ou luzes brilhantes.

higieya
Na mitologia grega, nome de uma irmã de Telésforo, Yaso e panaceia. Ela também se chamava Higía e era filha de
Asclepius e filha de Lampecia. SDiosa de cura, cura e limpeza. Deusa da Saúde (da qual vem a palavra higiene).

higo
É outro nome que é conhecido para o Breva. O resultado do curta ou figo. Seu nome científico é Ficus carica.
Pertence à família Moraceae. É uma fruta que está a preparar um delicioso doce... Na Colômbia os figos com
arequipe e queijo são uma delícia para época de Natal.

higrina
É um derivado do pirrol. É um óleo amarelado com cheiro forte e gosto pungente.

higroskopiko
higroskopiko é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hygroscopic", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é higroscópico. Significa relacionados à umidade ou absorvê-la. Que mantém ou assimilado a umidade.
Dessecante. Para secar.

higrotérmico
Significa que se refere às condições de temperatura e umidade. O conforto higgrotérmico é um estado ideal de
temperatura corporal no qual a ativação de auto-reguladores térmicos não é necessária.

higua
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É o segundo sobrenome de um escritor, jornalista e engenheiro
colombiano chamado Angel Galeano Higua. Iguá, sem h e com til é o nome de uma árvore.

higuerilla
É uma planta (a única espécie) do gênero Ricinus e género botânico da família Euphorbiaceae. Obtém os nomes
comuns de mamona, mamona, Spurge, higuerilla, higuereta, figo infernal. Óleo de rícino é extraído dele. Suas
sementes são muito tóxicos e podem causar a morte ou danos graves ao fígado e rins.

higuerón
Também é chamado de ibapoy, grabaper ou Matapalo. é uma árvore da família Moraceae. Seu nome científico é
Ficus luschnathiana. Em Colômbia nome de uma canção de Vallata.

higüera
É o nome de um farol histórico localizado em Rincon, Porto Rico. É também chamado Farol Punta Higuero ou Punta
Higuero luz.

hijesno
Muito pequena criação de aves, que geralmente carece de plumagem.

hijo
Significa descendente, Rena, pata, sucessor, herdeiro. Também pode significar nativo, nativo, natural, nascido. Outro
significado pode ser trabalho, criação, produção, produto.

hijuelas
Na Colômbia é a parte que cada um dos filhos de um pai falecido herda. Geralmente refere-se à partição de terras.
Parte das terras herdadas por cada criança.

hila
Conjunto ou grupo de pessoas, animais ou coisas localizadas atrás umas das outras. Fileira, fileira, girado. É também
uma inflexão girando. Significa costurar, tricotar. Na agricultura, a quantidade de água que é derivada por um canal de
seção quadrada e tem uma extensão de cada lado (fiação de água). Franja ou fios da borda de um tecido ou tecido.

hilacha
Na Colômbia significa fio de rosca saindo de tecido ou pendurado. Fragmento de tecido que é um acoplamento com
um fio ou uma espiga. JIRA, razgonazo, fibra, fios de filamentos. Ele também é usado para designar algo de pouco

valor, bastante insignificante.

hilachento
Significa que você apresenta ou tem fios. tecido de fios que com formas de uso solta franjas vertente. De fios ou fios
soltos. Com fios ou franjas. Franja.

hilamiento
Hilamiento ou fragilidade é um finos fios de fibra.

hilar
Significa tricô com fios de rosca. Hilvanar, tecelagem, costura, afiação, embalagem.

hilarante
Isso significa que provoca hilaridade, graça, jocularidade, alegria. Engraçado, engraçado, alegre, cômico.

hilarantes
Significa muito alegre, rindo, rindo em voz alta. Plural de hilário.

hilaria
Festivo, feliz e alegre.

hilaridad
Reação explosiva de felicidade, risos, risos. Significa riso alto, audível, euforia, jocosidad.

hilary
É o nome de uma mulher inglesa. Hillary também é usada. É a versão em inglês do nome feminino Hilaria de origem
latina e significa a garota da festa, a alegre, aquela que gosta de festas.

hilas
Lint é uma inflexão Jenny. Significa de tecelagem, costura. Converta uma fibra em fio. Produzir o segmento a aranha
para sua teia. ou um bicho da seda para construir seu casulo. Fiapo, também na Grécia antiga era o filho do rei dos
Dríopes chamado Tiodamante. Referem-se a ele partir de extraordinária beleza e que tornou-se um dos Argonautas.

hildburg
Hildburg Hildeburg, é um nome masculino alemão. Também é um local da batalha na Alemanha na época medieval.
Literalmente em alemão pode significar cadeia, cela de calabouço, calabouço.

hilera
Ele indica que há uma formação, cauda ou uma linha, a linha na mesma direção, um após o outro. Fila, cauda,
formação, coluna, série, String, String, String, string.

hilo
Significa corda muito longa e fina. Fio, fibra, vertente, fio, filamento. Ele também pode significar e figurativamente

seqüência, continuidade, moldura, cabo ou fio. Na Colômbia também significa jato, escoamento (de algum líquido).

hilo dental
É também chamado de fio dental. Fibra fina que é usada para a profilaxia de espaços interdentais. Também chamado
de fio dental para uma roupa interior feminina muito pequena, pequena e fina calça de um biquíni ou uma roupa de
fio-dental que cobre muito pouco.

hilvanar
É rápido e improvisado tecelagem duas seções de tecido. É o mesmo que costurar ou embalar. Também pode
significar a preparação de um rascunho ou esboço de algo quase sempre de uma forma improvisada e esquemática.
Junte-se a duas partes de tecido com spinners.

himalaya
É o nome da mais alta cadeia de montanhas da Terra. É encontrado na Ásia Central. Significa em sânscrito a casa ou
a morada da neve. Tem vários picos que excedem 8. 000 metros de altura.

himenectomía
É uma incisão no hímen de uma mulher. Abertura do hímen. É uma pequena cirurgia.

hinchapelotas
Antiga recogebolas, no esporte do futebol. Ele foi a pessoa que teve o trabalho de encher as bolas de ar quando eles
desinflaban. Quem inflado os balões.

hincharse
É o mesmo como inflamar, apagado, congestionam. Também pode significar é gabar-se, vaidoso, marginalizar,
recheá-lo ou Gorge.

hinchazones
Significa protuberâncias anormais de tecido. Inchaço plural. Isso significa inflamações, edema, solavancos,
solavancos.

hiniesta
É um dos nomes comuns de uma planta pertencente à família Fabaceae. Também é conhecido como genista, retamo,
retama ou retama de los tintoreros. Seu nome científico é Genista tinctoria. Nome de uma cidade espanhola, na
província de Zamora, em Castilla-León. Iniesta, sem h, é o sobrenome de um jogador de futebol espanhol, cujo nome
completo é Andrés Iniesta Luján.

hinojos
Joelhos. Cidade espanhola da Andaluzia. Plural de erva-doce. Erva-doce é uma planta medicinal umbellifer
pertencente à família Apiaceae. Seu nome científico é Foeniculum vulgare e é de origem mediterrânea. Média de
funcho de joelhos, joelhos.

hiño
É uma inflexão de heñir. Significa amassar o pão com as juntas dos dedos ou os punhos cerrados.

hioscina
É um dos nomes pelos quais é conhecida a escopolamina ou burundanga, que é um alcaloide muito tóxico, encontrado
em muitas plantas dos gêneros Datura e Brugmansia da família Solanaceae.

hipa
A Colômbia é um worm de salsicha, lagarta venenosa ou churrusco, resultando em condição muito a coceira ou urticar.

hipalgesia
É o mesmo que Hipoalgesia. É a diminuição do nível de dor. Diminuição da sensibilidade, sensibilidade de dor abaixo
do normal, tem baixa sensibilidade à dor. É um recurso natural de algumas pessoas que resistir ou toleram um pouco
mais dor do que o comum ou média.

hipanta
Em Honduras é o nome de uma aldeia e um córrego ou rio pequeno. Hipanta quebrado é na região do paraíso
(Honduras).

hiparco
É o nome dado a um comandante de cavalaria grega na antiguidade. Nome dado às crateras da lua e Marte. Nos
tempos antigos na Grécia Hiparco era um nome comum: um geógrafo e matemático e vários tiranos. Por que eles
diferem com o complemento da sua origem e, portanto, existe além do geógrafo que estava (também conhecido como
Hiparco de Rhodes) Hiparco de Niceia, Hiparco de Atenas e Hipparchus de Eubeia. Hiparco também é o nome de um
programa espacial da Agência Espacial Europeia (ESA).

hiparquía
Hiparquia foi o cônjuge de caixas de Tebas, foi um dos primeiros filósofos gregos e pertencia à clínica da faculdade.

hipea
Na Colômbia é uma inflexão de hipear. Significa sofrimento de soluços. Também é encorajador, urrar, incentivar,
animar. dente reto (digamos hip, hip, urra). Hiper.

hipercromia
É a alteração anormal da cor da pele. É o aumento dos pigmentos melancolia na pele. Escurecimento, bronzeamento
ou vermelhidão da pele causada pelo contato com alguns cosméticos ou por uma grande quantidade de exposição ao
sol sem usar um bloqueador. Intensification no tom da cor.

hiperfagia
É uma doença caracterizada por uma fome insaciável, o paciente mantém intensos desejos de comer o tempo todo.
Geralmente leva à obesidade mórbida. Também é conhecida como síndrome de Prader-Willi. Neste caso, é
acompanhado por problemas mentais e desordem genética. Gula compulsiva, gula.

hiperintensa
É uma pessoa muito intensa, muito intensa, cansativa, tola. Na Colômbia, dizemos inmamable, insuportável. É
superintensa, muito ativo, hiperativo. Se a pergunta for hipertenso, é uma pessoa com pressão arterial elevada.

hiperkalemia

É o alto teor de potássio do plasma, 5, 5. mmol/l. Também conhecido como hipercalemia (potássio Kalium latino é e
por que o seu símbolo químico é K)

hiperlocal
É um lugar grande. Propriedades de grande escala geralmente dedicadas ao comércio.

hipermercados
Grandes superfícies. Grandes cadeias de lojas.

hiperpalatables
Significa que eles são muito amplamente detectados pelo senso de paladar. Ele diferencia seu gosto facilmente. Eles
são muito palatáveis. Reconhece seu gosto com facilidade.

hiperprosexia
Hiperproxesia em psicologia é o aumento excessivo de atenção. Pode ocorrer em pessoas sob hipnose, em êxtase
religioso, pela ação do uso de drogas alucinógenas ou problemas fisiológicos. Fervorosidad, egocentrismo.

hipervaloriza
Para dizer que é extremamente aumenta o valor de algo, que - dimensões ou acima - avalia alguma coisa. Tornando
mais caro um pouco do que realmente vale a pena ver.

hiphopero
É uma maneira de se referir a um artista de hip hop. Que toca hip hop.

hipline
Hipline ou linha de quadril é de fato a linha do quadril. Esta é uma medida necessária para fazer uma calça ou saia de
uma mulher em tal maneira que se adaptar à forma de seus quadris sem deixá-la muito solto ou muito estreitas, mas
exatamente ao tamanho e contorno. Mais do que o termo em inglês é em Frísio.

hipnicos
O termo correto é água, sempre com tilde. Significa em relação ao sono. É um termo médico para uso.

hipnosofo
A palavra hipnosofo não existe no nosso dicionário mas por etimologia, é evidente que significa prefixo grego Hypnos e
o sofos grego sifijo significa sabedoria. Seria, portanto, a sabedoria do sonho.

hipo
Encolhimento do diafragma não intencional e não intencional. Alteração da respiração, com fechamento dos glottis.

hipobosco
Significa aquele que se alimenta de cavalos. Aquele que vive e se alimenta de cavalos. É o nome de um inseto de áter
(não tem asas), que é parasita de cavalos. Geralmente se alimenta de sangue. Mosca do cavalo.

hipocaldermia
O termo correto na medicina é o hypocalcaemia. Significa baixos níveis de cálcio no sangue. Menor do que a
concentração normal de cálcio no sangue.

hipocalemia
É um termo de uso na Medicina. Também conhecido como Hipocalemia ou Hipocalemia. Potássio é uma desordem
metabólica que se manifesta em um baixo teor de potássio no sangue.

hipocondri
O termo correto é hypochondrium. É cada lado do abdômen localizado ao lado do umbigo. Parte do abdômen as
costelas falsas. Literalmente significa a cartilagem.

hipocoristico
O termo correto é hipocorístico, sempre com tilde, porque é uma palavra sdrújula. É a maneira exagerada e amorosa
de chamar alguém. Por exemplo, Nicholas se chama Nico ou Teresa Tere ou Zita.

hipocorística
É a maneira exagerada e amorosa de chamar alguém. Aparamento afetuoso do nome.

hipocresia
O termo correto é hipocrisia, com tilde. Está agindo de forma sobreposta ou falsa. Para parecer um sentimento que
não é sentido ou que é contrário ao real. Falso em ações ou palavras. Falsa, frase, farsa, simulação.

hipocresía
Significa falsidade, dobra, fingimento, disfarce, comédia. É a atitude de mostrar algo diferente do que parece. Atitude
que finge enganar.

hipodérmica
Pode se referir a uma agulha ou seringa. Significa que é encontrado, operado, funciona ou aplicado sob a pele. É um
instrumento médico composto por uma agulha oca, um tubo e um êmbolo, que é usado para injetar substâncias no
corpo. Nome dado a uma teoria que sugere o grande efeito que a propaganda teve na comunidade para fins de guerra.
Cresceu muito entre 1920 e 1930 entre as duas guerras mundiais e seu principal motorista foi o pesquisador e
publicitário Harold Dwight Lasswell.

hipoecoico
Significa que produz menos eco ou salto de ondas. Na medicina há nódulos que parecem um pouco mais escuros em
uma imagem de ultrassom. É porque eles têm baixa ecogenicidade, ou seja, a capacidade de refletir ondas de
ultrassom (intensidade de brilho de uma imagem de ultrassom).

hipoestesia
É um termo médico com o qual a perda patológica na sensibilidade da pele é chamada. Diminuição da sensibilidade da
pele, dormência, formigamento.

hipofobia
É um medo extremo de cavalos. É um distúrbio psicológico, consistindo de um medo irracional de cavalos.

hipogeo
O termo correto é Hipogeu, embora seja válido sem til. Quer dizer no interior da terra, no subsolo, escavado. No Egito
as câmaras funerárias foram chamadas também. .

hipointensidad
Inferior ou menor intensidade. Área com capacidade de emissão de sinal de ressonância inferior à média ponderada
ou referência.

hipolásico
hipolasico é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hipoplástica.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é hipoplásica. Isso significa que você tem ou tem hipoplasia. Significa ter um órgão ou tecido, com um
desenvolvimento abaixo do desenvolvimento normal, incompleto ou preso.

hiponatremia
Significa baixo teor de sódio no sangue. Pode ser detectado por um ionograma.

hipoplásicos
Plural de hipoplásica. Ele se refere ao desenvolvimento anormal, incompleto ou 40 detidos; sem completar ) de um
órgão ou tecido.

hipopotasemia
Também é chamada de Hipocalemia, hipokaliemia ou hipocalemia. É a baixa concentração de níveis de potássio no
sangue. É a falta de potássio no sangue. Pode ser causada pelo uso contínuo de diuréticos, vômitos frequentes ou
diarreia ou problemas nas glândulas supra-renais. Também pelo consumo de drogas que inibem a assimilação do
potássio presente nos alimentos.

hiporreflexia
É o termo médico utilizado para designar a baixa resposta ao exame clínico de um paciente, ou seja, que os reflexos de
osteotendinous estão desligados.

hipos
Forma abreviada de chamar para os hipopótamos. Súbita inspiração de ar pela contração espasmódica e involuntária
do diafragma e os músculos intercostais.

hiposaedro
O termo correto é icosaedro. É um poliedro, ou corpo geométrico consistindo de vinte 20 faces são triângulos
equiláteros ou polígonos.

hiposemia
Na Psiquiatria é a redução da comunicação através de gestos, de movimentos expressivos para se comunicar.
Também pode ser chamada de anímia ou hipomimia.

hipólita
Um nome de mulher, origem grega, variante do nome masculino do é Hipólito. Isso significa que lida com os cavalos e
entra em batalha. Diz-lhes familiarmente Polo e Pola.

hipólito
É um nome masculino de origem grega e significa que conduz os cavalos e é lançada para a batalha. Coloquial e
família são disse Polo. Existe uma variante feminina: Hipólita (Pola). Na mitologia grega, filho de Teseu e uma das
Amazonas. Era um grande amante da caça e as artes violentas. Nome do primeiro Antipapa (depois foi reconciliado
com a Igreja e é considerado um Santo).

hippies
Eles são referidos como hippies aos adeptos e praticantes do hippie ou movimento hippie dos anos 60 é promover a
paz e o amor. Ele era um libertário, movimento anti-guerra Anticulturais (padrões de valores estabelecidos padrão).

hippodamia
É o nome de um género de joaninhas, que pertencem à família Coccinellidae. As espécies mais representativas são a
Hippodamia convergens próprio North America. Na mitologia grega, Hippodamia era o esposo da filha do rei de
Olympia Oenomaus e Pélope.

hipsipila
É a castellanização do termo Hypsipyla. É o nome de um gênero de insetos que pertence à família Piralidae. Suas
larvas são muito prejudiciais para cedro e árvores de mogno. Eles são conhecidos como varredores ou perfuradores.
Na Grécia Antiga, ela era uma rainha de Lemnos, uma ilha localizada no Mar Egeu. Também se chamava Hupsipule.

hipsis
Na Grécia Antiga era o nome de um famoso pintor de embarcações de Atenas do século VI A. C.

hipsípila
É a castellanização do termo Hypsipyla. É o nome de um gênero de insetos que pertence à família Piralidae. Suas
larvas são muito prejudiciais para cedro e árvores de mogno. Eles são conhecidos como varredores ou perfuradores.
Na Grécia Antiga, ela era uma rainha de Lemnos, uma ilha localizada no Mar Egeu. Também se chamava Hupsipule.

hirieo
Hirieu é o nome homônimo de um rei da cidade de Hiria a Beócia, na Grécia antiga. Pai de Orion. Nome da fazenda,
erguida em Orcômeno.

hirsuta
Significa cerdas, heisadas, espinhosas, flechuda (geralmente referidas a um cabelo). Também significa áspero,
huraña, mal-humorado, duro.

hirsutae
É um termo latim que significa hirsuta, eriado, cabelos eretos, peludo, peludo.

hirundo
É o nome de um gênero de pássaros da família Hirundidae. Significa engolir. Nome de pássaro muito comum, também
conhecido como avião ou avião.

hirviente
Significa que ferve, está muito quente. Refere-se a um líquido, que borbulha por calor. Está fervendo.

hisopo
Na medicina é geralmente um pouco leve madeira ou plástico que tem em sua extremidade um cotonete de algodão.
Usado para limpeza de feridas menores ou para tirar amostras de saliva. Ele também é usado para aplicar desinfetante
nas amígdalas. Na Colômbia, também, ele recebeu outros nomes como cotonetes, cotonetes, palha. Seu uso não é
recomendado para limpar o nariz ou ouvidos se não for feito com cuidado.

hispalo
Era o nome de um personagem mitológico, filho de Hércules e pai de Hispan. Ele é creditado com a fundação hispalis,
que agora é conhecido como Sevilha (Espanha). É também outro nome dado ao rio Guadalquivir.

hispania
Foi o nome que os romanos deram à Península Ibérica. Na Colômbia, é o nome de um município no departamento de
Antioquia.

hispanistan
Maneira muito coloquial de chamar a Espanha. Terra dos hispânicos, território dos espanhóis.

hispanovenezolana
Significa que você tem nacionalidades na Espanha e na Venezuela. Pode se referir a alguém nascido (a) na Venezuela
e com nacionalidade espanhola.

histeritis
É um termo médico que significa inflamação do útero.

historial
História significa comentários, história, referências, dados e informações. Os antônimos de registro possíveis são:
ignorância, ignorância, confusão e desinformação.

historietas
É o mesmo que tiras de quadrinhos. História depreciativa.

histrión
Ator de teatro que exagera os sentimentos e sensações de seu personagem. Ex-ator de uma peça.

histriónicas
Histriônico plural. Significa que é teatral ou dramático. Isso também significa que eles refletem a instabilidade
emocional. Qualidades de Histrion. Ele tem a capacidade de refletir diferentes tipos de emoções.

hit
É uma palavra da língua inglesa que significa bater. Quando usado em espanhol significa sinal de referência, Marco,
Marco. Destaca-se, que é notório. Na música é usado para designar um único disco que é muito bem sucedido. Na
Colômbia é uma marca muito popular de refrigerantes.

hitazo

É uma maneira de se referir a um grande sucesso, super hit. Aumento do impacto.

hitera
O termo correto é itera , sem h . É uma inflexão iterada que significa repetir.

hito en hito
É ir pela linha de fronteira inteira para a borda inteira, de site para site e sem sair da rota. Imparcialmente, ponto por
ponto.

hiu
Na Colômbia é a sigla para Universidade Hospital das crianças. É um tipo de hospital onde os médicos especializados
em Pediatria. Em Manizales, Rafael Henao Toro Hospital.

hmm
É a onomatopeia de uma sensação de prazer do sabor. Muito bom sabor, delicadeza, saborosa.

ho2
O termo correto é HO2. Em química é o Radical peróxido, que é muito instável.

ho2 entre papel
Importante papel de peróxido radical, ( HO2 ) na química ambiental é que você como qualquer radical que ajuda a
oxidar a 40 n; Óxido nítrico ) a NO2 ( 41 dióxido de nitrogênio; Não há consumo de 40 O3; 41 ozônio; , porque ajuda a
acumular 40 O3; ozônio ).

hobab o shoaib
Eles são nomes muçulmanos que dizer queridas, amei. Hobab era uma figura bíblica, filho de Jethro (ou Reuel).
Época de Moisés do cunhado. Fábio é um nome usado no Paquistão. Shoaib malik foi jogador e capitão da equipe de
críquete do Paquistão, atualmente.

hobo
Hobo é uma árvore, grande o suficiente para a família Anacardiaceae. Seu nome científico é Spondias mombin. Obter
outros nomes comuns como Joba, jobo, ameixa (Colômbia), jobito, ameixa joba (Venezuela), siriguela (El Salvador),
caja (Brasil) e cedrillo na Bolívia. Na Nigéria, dizem isaba (língua Hausa) e Iyeye (língua Iorubá). Hobo é também o
nome de um município no departamento de Huila (Colombia).

hocico o boca de un animal
É a definição de JETA ou chifre.

hocicón
Quer dizer falador, mentiroso, mentiroso, blefe. Nome do jornal que lê Condorito.

hoco
É um dos nomes comuns que recebem algumas aves sul-americanas do gênero tigrisoma e família Ardeidae. Pássaro
de garça, Garça, tigre, hoco.

hocofaisán
É uma ave da família Cracidae, seu nome científico é Crax rubra e é também conhecida como grande chaleira, pavon
ou norte Pavón. Tem dimorfismo sexual (macho preto e feminino marrom). Crax rubra é encontrado nas florestas do
México até o Equador.

hogasa
É um programa de saúde hondurenho: saúde 40 do projeto casas de gerentes; 41 HOGASA;. É baseado sobre a
implementação das unidades de saúde da Comunidade, gerido por voluntários treinados em cuidados para crianças
menores de 2 anos e gestantes. Inclui planos de comida.

hoguera
Chama que é produzida queimando algo. Combustão de materiais. Luz, fogo, pira, fogueira.

hoja de curri
Caril ou Curry é uma árvore nativa da Índia. Seu nome científico é Murraya koenigii pertencente à família Rutaceae.
Suas folhas são usadas para aumentar o crescimento do cabelo. As folhas são odor picante e pungente. Diz-se que é
também para uso medicinal, como colaborador de antioxidantes e serve para controlar o diabetes.

hoja rota
Folha quebrada ou folha de folha é o nome de uma planta da família arecaceae. Também recebe os nomes de
cerimán, phylldendron, mão de tigre ou costela de Adão. Na Colômbia também chamamos de bala. Seu nome
científico é Monstera delicioso. Caracteriza-se por grandes folhas cheias de perfurações.

hojal
É um grupo de folhas, um conjunto de lâminas. Folhas caídas. Para referir-se a ponto de buraco ou oco onde os
botões é olho sem h. México é um dos nomes comuns de uma planta, também conhecido como queijo de folha, kento,
bojillo popal, chantó, platanillo quento, flâmulas, lâmina de laguna. Seu nome científico é Thalia geniculata e pertence à
família Marantaceae. Usado para dispor de queijo, carnes ou tamales.

hojalà
O termo correto é esperançosamente sem h. Significa que Deus quer, pode ser, Deus permitirá que ele. Exprime o
desejo de lago que é considerado bom ou benéfico. Bom desejo.

hojaldra
Colômbia também diz o sopro. Bolo tem várias camadas de crocante e será geralmente recheado com dulce de
guayaba ou dulce de leche. Eles também são recheados com carne. Folha de massa, mille-feuille, iron maiden. Pão
escamosa.

hojeada
Significa coberto de folhas, com folhagem.

holanda
É o nome de uma região histórica e cultural localizada no oeste dos Países Baixos ou Nederland. Seu nome era
Holanda e ele deu ao país seu nome por um longo tempo. Reino que foi governado por Louis Napoleão I Bonaparte
entre 1806 e 1810. O nome oficial do país é atualmente os Países Baixos e seu gentio Paisbajense ou Holandês.
Holland também era o nome de um tipo de tecido fino do qual camisas e lençóis eram feitos.

holanes
É o plural de holan. É um tipo de tecido ou lona fina que é usada para fazer camisas ou também para decorar cortinas.

holártico
Isso significa que está dentro da terra superior do CAP, norte, norte. Ártico e boreal. A área boreal em essência, a
região da esfera terrestre, que está localizada entre a linha acima do Trópico de câncer passa o círculo polar ártico e
atinge o Polo Norte. Norte da terra Cap. É a região menos biologicamente diversificada.

holbrookia
Significa dedicado a John Edwards Holbrook, um herpetologista. De Holbrook. Lagarto Holbrook. É o nome de um
gênero de lagartos pertencentes à família Phrynosomatidae. Eles são conhecidos como lagartos espinhosos e só são
encontrados na América do Norte e Central. Uma característica especial é que eles possuem "um terceiro olho", olho
pineal ou olho parietal.

hold
Não é uma palavra na língua espanhola, mas inglês. Isso significa abraçar, agarrar, segurar. Em um aparelho de
telefone, indica modo de espera.

holgabase
holgabase é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Holgabase (com sotaque)." sendo seu significado:<br>É
uma inflexão do ocioso. Significa expandir, expandir, expandir, ser espaçadas, abrir, estender. Prosper, desabafar um
pouco.

holgó
Expandiu as dimensões da peça, ele descansou depois de um grande esforço, era ocioso.

holis
Holi, Holly u Holis é uma forma comum de chamar arbusto Pyracantha na Colômbia a família Rosaceae coccinea.
Também conhecido como Mortiño. Seus frutos são comestíveis para os pássaros.

holisticas
Pertencente ou relativo ao holismo. A holística é uma tendência ou corrente que analisa os eventos do ponto de vista
das múltiplas interações que os caracterizam. Holismo pressupõe que todas as propriedades de um sistema não
podem ser determinadas ou explicou como a soma de seus componentes. Em outras palavras, o holismo vê que todo o
sistema se comporta de forma diferente do que a soma das suas partes.

holiwis
É um termo que se torna popular no WhatsApp : É apenas uma saudação e significa olá.

hollar
Isso significa comprimir ou esmagar algo com os pés. Passo, deixe a sua marca. Também pode significar humilhante
ou desprezando.

hollejo
Na Colômbia é a parte residual sólida da bengala, depois de tirar o suco do trapiche. Orujo, bagaço. Material de

resíduos sólidos em um trapiche. Pele residual das uvas após o passo. Pele de alguns cereais e algumas frutas.
Shell. Resíduo de pele deixado por escória.

holly
Santo , holi, holly, joli ou holis são uma maneira comum de chamar na Colômbia o arbusto de Pyracantha coccinea da
família Rosaceae. Também é conhecido como Mortiño. Seus frutos são comestíveis para pássaros.

hollys mortiños
Na Colômbia são dois nomes de um arbusto que produz frutos muito desejados pelas aves. Santo, holi, holly, joli ou
holis também podem ser usados, que são formas comuns de chamar piracantha coccinea shrub da família Rosaceae
na Colômbia. Também é conhecido como Mortiño. Seus frutos são comestíveis para pássaros. Há outro arbusto
chamado mordice e também conhecido como doçura ou ganância selvagem. É da família Ericaceae e seu nome
científico é Vaccinium meridionale.

holocracia
Sistema organizacional ou governamental em que não há hierarquias, todas são iguais e as decisões são tomadas por
acordo e horizontalmente.

holodactylus
Significa dedo único (dedos iguais). É o nome de um gênero de lagartos noturnos ou lagartixas pertencentes à família
Eublepharidae.

holy
Holy, Holi, Holly, Joli ou holis são maneiras comuns de chamar na Colômbia para o arbusto de Pyracantha coccinea da
família Rosaceae. Também é conhecido como Mortiño. Seus frutos são comestíveis para aves.

homalophis
Significa cobra plana, barriga plana, como o chão. O termo é forjado a partir dos nomes de homalo (piso, plano) e
ophis (ofidio, snake). É o nome de um gênero de cobras que pertence à família Homalopsidae. Eles só são
encontrados em Bornéu e há apenas duas espécies.

homboldt
homboldt é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Humboldt.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Humboldt. É o nome do biólogo ( geógrafo, naturalista, astrônomo ) Alemão Alexander Von Humboldt. Seu nome
completo era Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt. Na Colômbia é o nome do Instituto dedicado
ao estudo da Fauna Silvestre colombiano.

hombrazo
Pode significar o impulso ou a carga causada pelo ombro. Homem augmentative, grandalhão.

hombre gol
Jogador de futebol que faz muitos gols em um computador, muitas vezes, sem ser de frente ou volante. Não é
necessariamente um artilheiro ou martelo de água, embora eles são sinônimos, porque a qualquer momento pode ser
objetivo masculino uma defesa ou guarda-redes, como Jerry Mina ou anteriormente Rogério Ceni e Chilavert. Jogador
artilheiro, conversor, artilheiro. gol de ouro, ichichi, artilheiro, artilheiro da bola, artilheiro, ariete, conversor.

hombre rana
É um curioso e pouco usado para se referir a um mergulhador. Uma pessoa que se move debaixo d'água ajudou uma
equipe de ar comprimido ou oxigênio.

hombro
É o exterior do corpo de um homem ou animal parte correspondente a articulação que liga a clavícula e o úmero. Parte
do corpo humano onde o tronco se encontra com o braço. Parte do vestuário que se estende desde o pescoço onde
começa o braço.

home federal savings
Eles são as palavras do idioma inglês e quer dizer casa, federal e economia em sua ordem. A poupança Federal em
casa.

homeopáticas
Plural de homeopática. Isso significa relacionado à homeopatia. Tipo de substâncias drogas preparadas pela diluição
infinitesimal de substâncias tóxicas ou minerais em água ou álcool. Etimologicamente, isso significa que eles produzem
efeitos semelhantes a uma doença.

homeostasia
Na Medicina é o equilíbrio no ambiente interno do corpo, dado nos sistemas endócrino e nervoso. Ela é alcançada
detectando alterações e tomando medidas para compensá-las.

homeostasis
Também é homeostats válido. Significa ficar no mesmo estado. São todos fenômenos de autorregulação, que levam a
manter constante a composição e propriedades do ambiente interno de um indivíduo. Mantenha o equilíbrio.

homero
É um nome masculino de origem grega, que significa aquele que não vê (aquele que é cego). Também significa
vestuário, garantia, refém. Nome do poeta grego, autor de a Ilíada e a Odisseia. É também um dos nomes que recebe
uma árvore, que também é conhecido como amieiro comum, amieiro, choupo, Alder preto, liso, panblando, pantierno.
Seu nome científico é Alnus glutinosa e pertence à família Betulaceae. Na computação é o nome de um software que é
usado para gerenciamento em bibliotecas e bibliotecas.

homéricos
Todos os assuntos relacionados a Homer e suas obras.

homiletica
homilética é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Homilética", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
homilética. É o ramo da teologia que trata do estudo do sermão ou discurso religioso. Análise ou discussão das
homilias.

homínidos
É o nome da família dos primatas catarríneos capazes de andar sobre dois pés e ereto, com boa capacidade intelectual
e hábil no uso de suas mãos. É o mutismo da palavra Hominidae. Família animal que pertence ao homem (Homo
sapiens).

homo vice
Vício é uma publicação da revista de estilo com notícias especialmente destinadas a jovens e formatos muito mais
especializados, como Vice de Homo, que visa o mundo Gay.

homofonas de haceros
Fazer-se é uma inflexão pouco usada e pouco usada (talvez, ela só seja usada na poesia. . . . . ) . Seus homofones
poderiam ser: aços, aço plural (ligas de ferro e carbono), aços também é um sobrenome de origem espanhola; (plural
de um programa de televisão, chamado Asero) e Azeros, que é o nome de uma empresa privada americana dedicada a
fornecer Serviços de Saúde Integral (é chamado de Azeros Healthcare e foi criado por Ronald Zoeller).

homogenea
O termo correto é homogêneo (com acento). Isso significa que ele mantém suas condições ou qualidades em sua
totalidade ou integridade. Parceiro, uniforme, liso, macio, similar, parecidos, equilibrada.

homogenidad
É a qualidade que permite que um conjunto de coisas a ser muito semelhante ou igual. Eles têm as mesmas
características. ou a mesma origem.

homonota
Significa na parte de trás de qualquer maneira. É um tipo de lagartixa, que pertence à família Phyllodactylidae. Eles só
são encontrados na América do Sul.

homopus
Significa pernas iguais, com pernas idênticas. É o nome de um gênero de tartarugas (o menor do mundo), que
pertencem à família Testudinidae. Eles só são encontrados na Namíbia e áfrica do Sul. Eles também são chamados
padlopers ou tartarugas do Cabo. Eles são das espécies mais traficadas como animais de estimação, mas eles não
suportam o cativeiro.

homoroselaps
É um gênero de cobras venenosas na família Lamprophiidae. Eles são encontrados na África do Sul. São chamadas
de cobras manchadas ou cobras arlequim. Homoroselaps, significa muito próximo ou muito proximal, adjacente ou
relacionado com o Decoro ou Descopa (cobras venenosas). Cobras venenosas muito próximas ou similares às
elaspidas.

homosigota
É um termo da biologia e o termo correto é homozigoto, com c. Significa que é uma célula ou um embrião que foi
formado a partir da União de duas células sexuais ou alelos da mesma conotação de gene. Homozigota.

homunculo
O termo correto é um homúnculo. Significa homem pequeno, pequeno e fraco. Na ficção científica, homenzinho,
criado por cientistas.

honda
É um sobrenome de jogador de futebol japonês. marca de motos japonês e o nome de um município da Colômbia, no
departamento de Tolima.

honda y onda
Onda, onda média, onda, sinuosidade. Honda é um sobrenome de jogador de futebol japonês e uma marca de moto
japonesa. Também o Honda é um município da Colômbia, no departamento de Tolima. Honda também é um tipo de
arma usada para atirar pedras muito rudimentar e velho.

hondera
É o mesmo que a primavera, estilingue, Tapper de borracha. É um elemento ou artefato de uma criança, consistindo
em um pedaço de tiras de couro e borracha. Ele é usado para lançar pequenas pedras, em aves de caça ou lagartos.

hondo
Pode significar fundo profundo, abismal, baixo, inafundável. Também pode significar intenso, muito forte. Nome de um
rio fronteiriço entre o México e Belize. Nome de uma localidade japonesa pertencente a Kumamoto. Nome que foi
anteriormente dado ao arquipélago de Honshu e à ilha principal no Japão.

hondoa jota
Não é o espanhol, mas a frase de Basco. Isso significa " Encalhado " " 34 danificado;.

hondonada
Um lugar que está abaixo do nível da área circundante. Hoya, bass solo, solo profundo. Bacia de depressão, canon.

honestas
Plural de honesto. Significa imaculada limpo, intacta, provas, decentes, honrado, digno, fiel, virtuoso.

honeycrisp
Não é uma palavra em espanhol. É uma palavra da língua inglesa. Significa Mel batata frita.

hongouts
hongouts é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hangouts", sendo o seu significado:<br>O termo está
incorreto. O certo é Hangouts. É o nome de um aplicativo desenvolvido pela Google, em vez de Google Talk. É uma
cruz-plataforma de mensagens instantâneas.

honistidad
O termo correto é honestidade. A qualidade das pessoas honestas. Compostura, decência e moderação em pessoas,
ações e palavras. Tímido, modéstia, urbanidade, modéstia. Honestidade, decência, moralidade e pureza.

honradez
É a qualidade do ser humano que se manifesta a respeito para o bem dos outros. Integridade, probidez, honestidade,
decência, dignidade, lealdade, legalidade.

honrado
Significa que ele foi tratado com honra. Venerado, respeitado, distinto. Além disso, ele agiu honestamente.
Integridade, probo, leal, digno, honesto, decente.

honrados

Plural honesto. Significa que são tratados com honra. Reverenciado, respeitado. Pessoas que agem honestamente.
Probos, leais, corretos, decentes, honestos.

honrarme
Me respeite, me, enobrecer, ensalsarme me adorar, adorar-me, me elogiam. Estabelecer ou provar que mereço Excel
acima de outros no tópico. Méritos de Dame.

hooka
É uma das maneiras de chamar um cano de água ou lesma. Também é comumente referido como narguile, narguilé,
narguilé ou shisha. Dispositivo usado para fumar tabaco .

hookah
É outra maneira de chamar um cano de água ou lesma. Também é comumente chamado de narguile, narguilé, hooka
ou shisha. Dispositivo usado para fumar tabaco . Fumar tabaco em um narguilé é considerado até 100 vezes mais
prejudicial e viciante do que o cigarro.

hooked on jesus
Meio apanhado por Jesus. Ele mostra a bênção de ser um cristão.

hookiado
É uma forma coloquial de dizer noivos, contratado na língua chicano.

hooliganismo
Movimento dos hooligans. Desordem gerada por fãs ingleses apaixonados, que geralmente ficam bêbados, causam
desmantelamento e quase nunca gostam de partidas. Vandalismo.

hoplita
Nome dado a um soldado do antigo exército grego (infantaria pesada), que normalmente carregava um pequeno
escudo circular chamado hoplon, para se defender.

hoplocephalus
Quer dizer, com uma arma na cabeça. É o nome de um gênero de cobras venenosas na família Elapidae. Eles são
endêmicos da Austrália.

hoquixpil
É uma palavra de origem náuatl. Você quer dizer garoto, garoto, garoto. jovem, adolescente. É sinônimo de
chilpayate.

hora del té
É a hora exata em que os ingleses tendem a beber chá e comer biscoitos. Corresponde ao período de 3 a 17:00. Na
Colômbia, nós usamos a frase " 34 hora do chá; dizer quando se trata da verdade, quando necessário, quando devido
ou é necessária. O pico, o mais importante, crítica.

horca

Penalidade ou condena a morte da pessoa condenada a morrer enforcado. Instrumento para pendurar os prisioneiros
no corredor da morte, que consiste de uma armação de madeira que pendurar uma corda com um laço.

horchata
Em Maracaibo, na Venezuela é uma bebida refrescante preparada com sementes de gergelim, açúcar, gelo e água.

horcon
O termo correto é horcon, com til. Forte u vertical Madero onde amarrou o gado em uma caneta. Vela grande. Apoio
ou madeira em uma coluna do edifício. Na Colômbia é também um boom ou vertical madero grandes e grossas, que
gruda no chão no meio as baias ou piquetes. Sua finalidade é servir como uma amarração ou apoio nas tarefas de
gado, forquilha, forcado.

horcón
É uma grande e longa, unidade de madero verticalmente no chão. Tem a função de ser amarração e apoio nas tarefas
de gado. "Boom". Suporte ou apoio de uma bigorna. É também o nome de uma cidade na região de Valparaíso.

horda
É um grupo de pessoas que vão armadas e sem controle. que não pertence ao exército. Gang. A Comunidade é
composta por elementos que se juntam em uma maneira simples, com poucos laços sociais ou religiosos. Grupo de
pessoas desordenada e indisciplinado.

hordas
Grupo de pessoas que se move com o que encontraram. É o plural da Horda. É sinônimo de clã, grupo étnico, tribo,
tropa, rebanho, bando, caterva, gang, turfa, mob, máfia, imaginava.

horee
horee é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Horee.", sendo o seu significado: quer dizer deixe passar
horas, deixe o tempo.

horizontes
O que você vê à distância. Plural de horizonte. Distância, distância, lontananza, borda, plano de fundo. É, também, as
perspectivas, possibilidades futuras.

horma
Significa, modelo, moldagem, modelo, design, módulo, exemplo. Também pode significar parede, parede de pedra.

hormigonar
É a atividade de aplicar concreto a uma estrutura ou construção. Em Arquitetura e Engenharia Civil é colocar em um
molde e colocar para fraguar , uma mistura de água, cimento, areia, pedra e cascalho. Misture água, cimento e
agregados,

hormigón
É um aumentativo de Ant. É um grande Ant... Bachaco. É também o nome de uma mistura de pesados utilizado na
construção, que tem cimento, areia, cascalho e água. É o nome de uma doença que ataca o bobinos nos cascos e
outra doença do que para algumas plantas na raiz.

hormigueros
Plural de formigueiros. Nome de ninhos de formigas. Nome dado a alguns animais que comem formigas, como o
tamanduá ou alguns pássaros que também as comem.

hormiguillo
Significa coceira, formigamento, coceira, rascadera. É também dos bovina e equina doença que faz com que
capacetes ser pulverizado. É causada pelo excesso de umidade. Perda de queratina por ação de fungos. Casquera.
Linha ou linha para mover materiais em caso de emergência.

horneada
Significa assado ou assado. É uma inflexão de cozimento, que significa assar ou cozinhar em um forno. Significa que
algo foi submetido a fogo em um espaço fechado.

hornilla
Na Colômbia fogão, fogão, fogão, cozinha. Item de cozinha a calor ou fervura. É geralmente pequeno e usa
combustíveis como óleo ou gasolina.

horno
Gera calor. Gabinete fechado que se mantém quente e é usado para assá-las ou assá-las. Na Colômbia também é
usado como sinônimo de calor.

horogenicas
A palavra correta é orogenicas, sem h e til. Significa relacionadas com a origem ou a formação do relevo, com as
dobras do solo na terra. Eles tem que fazer, ou estão relacionados com a orogenia.

horologio
É uma espécie de relógio de pé. É um relógio que permite que você saiba o tempo, de acordo com o comprimento da
sombra que é projetada no chão.

horometría
É a ciência ou a arte da medida e dividir o tempo.

horonda
O termo correto é simplesmente, sem h. Significa vaidoso, orgulhoso, vaidoso, petulante.

horos
Era um mondo ou sinal feito de pedra, que era usado na Grécia Antiga para delimitar a terra ou propriedades.

horqueta
Ramo da árvore que está dividido em dois. Forquilha de um galho ou algo assim. Jogo de duas pontas. Forcado. Na
Colômbia é também o nome de um mouro bonito e colina. Está localizado no município de Abriaqui (departamento de
Antioquia). Colina de Wye.

horquilla

Anomalia ou defeito do cabelo, que causa ressecamento no mesmo . Caracteriza-se pela divisão ou divisão das
pontas. Forca diminuta. Rod ou vara que termina em duas extremidades. É também uma maneira de chamar o garfo
de uma bicicleta, onde a roda dianteira é suportada.

horrazkera
Não é a língua espanhola, mas a palavra basca. Significa o penteado.

horrenbestez agur
Eles estão em palavras bascas que dizer adeus, adeus. Longo adeus ou longo adeus. Despedida longa e sem desejos
de separação.

horreo
É mais indicado hórreo. É uma palavra latina que significa celeiro. Tanque de grãos, porão de grãos. Troja, troj,
molusco.

horribles
Plural de horrível. Significa que é extremamente feio. Significa que causa horror. Horripilante, feio.

horripilantes
Significa que causam horror, são horríveis, muito feios. Assustador, assustador, assustador, horrível, impressionante,
chocante, nojento, nojento.

horrisonas
O termo correto é horreans, com til. Isso significa que eles causam horror com o seu som. Parecem horríveis. Eles
produzem um ruído infernal ou terrível.

horrizonos
O termo correto é veio ou mais sábio. Isso significa que eles produzem um ruído que causa horror. Ruído sombrio do
além-túmulo. Warble, aterrorizante...

hortelana
Uma pessoa que cultiva vegetais. Uma pessoa que cresce em um pomar. Pessoa que faz horticultura. Nome de um
pássaro na Espanha. Seu nome científico é Emberiza hortulana , que pertence à família Emberizidae. Também é
chamado de escriba.

hortelano
Homem que cresce em um pomar, pessoa que cresce e produz vegetais.

horticultor
Uma pessoa que cultiva vegetais. Uma pessoa que cresce em um pomar. Pessoa que faz horticultura.

horticultora
Uma pessoa que cultiva vegetais. Uma pessoa que cresce em um pomar. Pessoa que faz horticultura. Mulher que
cresce em um pomar, que cultiva vegetais.

horto
Na Galícia e no Português significa pomar. Também é usado como prefixo na mesma direção.

hoscamente
Significa que com a forma de tratamento grosseiro ou forma muito ranzinza. Dizer que é tão hostil, intratável, seco,
grosseiro, áspero, ameaçando, popa, carrancuda, franzindo a testa,

hosco
Significa arus, squeal, hostil, seco, adusto.

hosear
O termo correto é hocear (com c) ou raiz. Significa fazer furos com o focinho, referindo-se a porcos ou javalis. Osear,
h e s, é caçar ursos ou esconder em tocas ou cavernas durante um jogo.

hospiciano
Significa órfão, abandonado. Pessoa que está em um hospício ou albergue. Você está em um asilo. Inclusero,
guacho, exposs.

hospicio
Cuidados paliativos significa abrigo, amparo, orfanato na Colômbia. É um lugar onde eles receberão e pessoas
abandonadas ou carentes, especialmente crianças ou idosos são abordadas.

hospital
Significa sanatório ou nosococum. Lugar onde o doente fica ou estagiário para ser curado.

hostia
Oferecido em sacrifício, vítima de sacrifício. É o pedaço de pão ou uma pequena olea circular feita de trigo que é
usada na missa para consagrá-lo e depois dá-lo aos fiéis e ao oficiante em comunhão.

hostilidades
Significa agressões, confrontos, luta, guerra e ataques.

hostilidadesmilitares
Ataques usando o exército, ataques armados.

hot
É uma palavra em inglês que significa quente, quente, quente. Alta temperatura.

hota
Ou Jack. É o nome de uma dança tradicional espanhola. É também o nome de uma planta de Agavaceae para usos
medicinais. É usado como um coagulante.

housing

É uma palavra da língua inglesa que significa acomodação, acomodação, moradia, hospedagem, coberta.

howto
HOWTO, ou como melhores, são termos de jargão Inglês língua e computador. Isso significa " como fazer "... Em
essência são indicações simples e precisas para executar alguma coisa. Em espanhol é-nos suficiente dizer " Como ".

hoy es el onomástico de juan
Significa que hoje é a data de nascimento de João. Hoje é o aniversário de John.

hoya
Parte lisa ou Lisa cercada por montanhas. Significa bacia, depressão, concavidade ou cavidade. Também pode
significar túmulo, túmulo, poço, túmulo.

hoyanco
Significa buraco, buraco, ferida, bache, poza, afundando-se danos ao longo do caminho.

hoye
É uma inflexão de restos. Significa fazer buracos para o plantio de uma lavoura.

hoyo
Significa furo, furo, broca, furo, poço, trincheira, pothole. Perfuração onde a bola está embutida no jogo de golfe.

hórrido:
Significa que causa muito horror. Significa horrível, terrível, terrível, horrível.

hp
É abreviação de Horse Power. Também é abreviação de Hewlett Packard, o nome de uma empresa de alta tecnologia
dos EUA. Na Colômbia é abreviação para o maior insulto.

huaca
É uma palavra de origem quechua que significa tumba, tumba, enterro. Guaca ou waca também podem ser usados.
Local sagrado e culto aos mortos.

huacales
caixas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Na Colômbia, dizemos caixas" sendo seu significado: as
caixas e caixotes, são quadros de madeira que são usados para embalar e proteger produtos delicados, que são
enviados como remessas, existem caixas ou engradados para proteger os animais, especialmente animais de
estimação. Navios. No México, diz você árvore Totumo, cujo nome científico é Crescentia cujete da família
Bignoniaceae e diga-lhe caixotes os frutos, as cabaças ou abóbora. Tem origem a palavra Huacalli da língua asteca.

huachacote
É um dos nomes comuns constantes do estado de Morelos, no México, a uma árvore, que é também conhecida sob o
nome de guachacote (Morelos), Nancy, nanche e nacerol (Chiapas), manzanita ou manzanito (Jalisco), monte do
nanche. Seu nome científico é Malpighia mexicano, pertencente à família Malpighiaceae. É uma espécie endêmica do

México. Tem frutas na drupa, ácidos, comestíveis.

huachicol
Na linguagem Náhuatl significa vermelho, vermelho, vermelho. É uma maneira de chamar no México para um licor
adulterado ou contrabando ou, também, um tipo de combustível roubado e alterados.

huachicolero
No México, quem negocia com licor de contrabando ou adulterado. É também um ladrão de combustível ou adúltera
para comercializá-los.

huaipe
RAW é o mesmo como mops, batalhas, ou o fio. São fibras de algodão grosseiro. Eles costumavam absorver gorduras
especialmente sobre superfícies lisas. Também utilizado o preenchimento em almofadas e derramamento de petróleo
pequenas limpezas.

huaje
Huaje, guaje, hediondilla, forragem, acácia, leucaena, zarzilla, liliaque, guaslim são nomes comuns que se refere a
planta Leucaena leucocephala, que pertence à família Fabaceae. É nativa do México.

huajó
É um dos nomes de uma planta da família Marantaceae. Recebe outros nomes comuns: Peguajó, Pehuajó, Platanillo,
Caporuno. Seu nome científico é Thalia geniculata. Na Argentina é o nome de um riacho na província de Corrientes.

huajó o caporuno hoja de queso
São vários dos nomes comuns dados à planta da família Marantaceae, Thalia geniculata. Na Colômbia chamamos de
banana.

hualca
Gualca também é usado. No sul da Colômbia e equador, significa colar, especialmente se são pedras ou chaquiras.

hualusa
É um dos nomes comuns de uma planta de tubérculos comestíveis. Pertence à família Araceae. Também é chamado
de ocumo, yaro, malanga, quequequeque. Seu nome científico é Xanthosoma sagittifolium. Suas folhas e hastes têm
um sabor picante.

huambisas
O Huambisas é uma comunidade indígena no Peru que vivem nas províncias de Condorcanqui e o Datem del Marañón
Amazônia peruana. Sua linguagem é Humabisa, derivado das línguas Jivaras. Também dizê-las, Wampis, Guampis
ou Guambisas.

huambra
Huambra é uma palavra usada no Equador e significa criança. Na Colômbia, dizemos Guambito ou guipa.

huana

Uma das maneiras de mexicanos chamam a maconha. Apocope de maconha. Maconha, picado e misturado com um
pouco de haxixe.

huanca
É uma palavra de Origem Quechua que significa pedra. Nome dado à língua quechua falada na província de Junín,
Peru. Nome de um povo inca que habitava as províncias de Concepción, Huancayo e Jauja, no Peru. Também se
chama Wanka. Nome de um monólito que está localizado na Praça Principal de Huancayo.

huapango
O huapango ou guapango é um tipo de dança muito cadência originária do México. É caracterizado por um salto forte
no tabuleiro. Também é chamado de huasteco. A palavra huapango é de origem náuatba e significa madeira ou
madeira ou tábua de árvore.

huarache
O termo correto é huarache ou guarache. Em Michoacan, México, você quer dizer sandália. Calçado muito simples
formado por uma planta de couro e um Neckband do mesmo material. Skid do arado do dever. É também uma
espécie de comida ou sobremesa. Desejo ou Pasaboca.

huarache}
O termo correto é huarache ou guarache. Em Michoacan, México, você quer dizer sandália. Calçado muito simples
formado por uma planta de couro e um Neckband do mesmo material. Skid do arado do dever.

huarachicuy
Era o nome de festa de formatura dos homens Inca entrar para o exército imperial, que foi também chamado a festa
dos homens ou a festa de calças, festa da coragem. " Mês do grande festival do sol e da grande senhor " que ele
elevou-se para o mês de dezembro.

huarique
Warique também é usado. É uma palavra de origem quechua. Significa que no Peru, ensopado mal preparado ou
decomposto. Comida para não ser consumida. Comida que pode causar problemas estomacais. Por extensão
restaurante de péssima qualidade ou assepsia.

huarmillita
Diminutivo de Huarmilla ou huarmiya, quechua palavra significado boa mulher que cuida bem de seus filhos e sua casa.

huasa
É um pequeno animal carnívoro. É um dos nomes comuns recebendo o cão ou filhote de cachorro do monte. É
também chamado de macaco nocturnal, macaco da noite, cusumbi, Jupará, martelar, michi mono, cuyuso, cusumbo,
beddardi, mico leão, cuchicuchi. Está localizado nas florestas da América Central e do Sul. Seu nome científico é
Potos flavus e pertence à família Procyonidae. Foi também o nome de um antigo povo indígena chileno e é uma forma
de chamar a população camponesa e mestiços.

huasaí
É um dos nomes comuns que tem uma palmeira com frutos comestíveis. Também é chamado de asaí, murrapo, azaí,
murrapo, manaca, naidí. Seu nome científico é Euterpe oleracea e pertence à família Arecaceae. Seus frutos são
muito nutritivos.

huasamandrapa
Guasmandrapa também é usado. No Peru e em algumas partes do Equador e de forma vulgar, significa pênis, órgão
sexual masculino. Na Costa Atlântica da Colômbia e da mesma forma vulgar, guasamayeta ou mondá são usados.

huasanga
No México é uma espécie de filho huasteco, própria do estado de Veracruz, onde é trova e são conhecidos como
coplas. É o nome de uma canção interpretada por Café Tacuba. Há uma outra canção chamada de La Guasanga,
realizado por Tlen Huicani. No Peru é um sobrenome de amazônica origem indígena. Em Quechua, guazanga,
huasanga ou wasanqa, significa infiel, adúltero.

huascas
Na Colômbia huascas ou melhor até guascas é o nome de algumas ervas para uso culinário. Eles são o tempero
especial de Ajiaco, prato típico de bogotano. Seu nome científico é Galinsoga parviflora. Às vezes também é chamado
de galinsoga, passarinho. No Peru eles chamam de pacoyuyu e na Argentina manjericão selvagem ou seatilla.

huasipichay
É a festa de abertura de algo, especialmente uma casa ou um novo lar. Novinho em folha. É um termo equatoriano e
sul da Colômbia. .

huave
É o mesmo que. Nome de um povo indígena mexicano baseado no istmus de Tehuantepec (Golfo e Costa de
Oaxaca). É também o nome da língua que eles falam. É uma língua isolada falada por um povo indígena de Oaxaca,
no México.

huaya
É outra maneira de chamar o mamoncillo em Porto Rico e méxico. Também o chamam de legal. É o nome de uma
árvore e seus frutos. O nome científico da árvore é Melicoccus bijugatus e pertence à família Sapindaceae. Também é
conhecido como, anoncillo, mojón, guaya, maco, manco, chupalotes, guaretones, mamalón, chupones, geevillos,
guayo, capim-limão.

huayas
Plural de huaya. Nome dos frutos de uma árvore, da família Sapindaceae, no México e guatemala. Também os
conhecemos como, mamoncillos, quenepas, mojones, guayas, macos, chupalotes, talpas. Seu nome científico é
Melicoccus bijugatus. São perigosos serem consumidos por crianças na ausência de adultos.

huayna
É uma palavra na língua quíchua que significa jovem. É o nome de uma cimeira no Peru. Faz parte do maciço de
Salcantay. É mais conhecido como Huayna Picchu ou Wayna Picchu (nome completo). Em Quíchua significa
Montanha Jovem e é comparado em importância a Macchu Picchu (Montanha Antiga ou Antiga).

huayta
Huayta incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Huayta ( é noimbre próprio ) sendo o seu significado:<br>É
um sobrenome de origem indiana no Peru. Em quíchua, a palavra Huayta significa flor.

huazmol
No México, especialmente em Puebla é o nome de um prato típico, consistindo de um cordeiro ou cabra suado ou

cozido. Guisado de cabra. Também é chamado de huaxmole, toupeira do quadril.

hucia
Quer dizer que ele tem o apoio ou confiança. Que você confia a essa pessoa, que é legítima.

hud
HUD é uma abreviatura e um termo de computador significado cabeça-up display. Isto traduz a exposição ou a cabeça
lida acima, ele é o mesmo que a barra de status. Ele é usado em videogames para manter o jogador informado sobre o
desenvolvimento de seu jogo (Pontuação, vidas, novos recursos, etc.).

huebra
Trabalho ou tarefa diária de um camponês. Trato de terra que prepara um trabalhador em um dia. Pousio. Em
Espanha, é o nome de um rio em Salamanca. Também é o nome dado à equipe pelo garçom e o par de mulas que são
alugadas por um dia. Jugerum.

hueca
Significa vazio por dentro. Quanto à voz, é profundo e rumbling. Também pode significar vaidoso, presungoso, frívolo.

huecuvu
Ele era um gênio do mal, que foi dedicado a destruir tudo o que o homem fez ou fazê-lo doente para que ele não
poderia trabalhar. É também chamado de huecuvu um vale onde as plantas nocivas e ervas daninhas proliferam, que
geralmente adoecer gado e especialmente cavalos. Eles chamam a doença de um Nouc. Faz parte dos mitos e lendas
do Chile. .

huehuetl:
É um tipo de tambor em forma de tubo usado pelos maias. Instrumento musical de percussão pré-colombiano usado
na Mesoamérica.

huejote
É um dos nomes comuns dados no México para uma árvore, também conhecido como ahuejote ou Willow. Saús ou
Sauz. Seu nome científico é Salix Bonplandiana e pertence à família Salicaceae. O Huejote é também o nome de uma
localidade mexicana em Zacatecas.

huejotitán
huejotitan é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Huejotitan; nome )." sendo seu
significado:<br>Huejotitan é um município de Chihuahua, no México. A palavra é de origem Nahuatl que significa lugar
de salgueiros.

huele
É uma inflexão do olfato. Isso significa que ele emite ou expulsando um perfume, uma fragrância, um perfume. É
sinônimo de sniff, estrabismo, pry, oliscar, ventilação, perceber, notar, avisar, expire, emanam, investigar, procurar,
suspeito, sentido.

huelges
É uma inflexão do ocioso. Isso significa descanso, relaxar, parar de trabalhar. Dedicada ao lazer, para perecear, para

não fazer nada.

huelqueme
Huelqueme ou Huelquén é uma palavra de origem Mapuche e significa belo nascer do sol, belo nascer do sol,
amanhecer, Aurora. Também significa renovado, rejuvenesgado.

huelveña
Pode ser relativo a Huelva, Espanha. Oriunda de Huelva (também pode ser usado onubense ou choque.

huenollanca
É um sobrenome de origem mapuche. Há também Huenollan. Existe no Chile, Bolívia e sul do Peru. Significa pedras
verdes do alto, alegadamente em referência de esmeraldas de olivina, jade, ou mesmo de cobre minérios (aulinos ou
esverdeado). No idioma Mapudungun Hueno ou huenu meios de alta llanka é verde pedra, beadwork. Colar de Jade.

hueñi
É uma palavra da origem de Mapuche que significa a criança, infante. Esta palavra é usada no Chile rural,
especialmente entre os camponeses.

huerca
Você quer dizer infantil. Pessoa na infância, infância. Jovem rapaz, adolescente, imaturo. Este termo também é usado
no México.

huerco
No México significa criança, infantil, tola, impertinente, inquieta. Também no México dizem Gerco.

huercos
É uma maneira de chamar em crianças do norte do México ou bebês. Crianças. Eles também os chamam de
guerreiros.

huerfanos
O termo correto é órfãos, com til. Faltam pais. Pessoas que têm pais falecidos.

huesa
Escavação ou poço para enterrar um cadáver. Poço, túmulo, sepultura, túmulo, furo, escavação.

huesear
Significa implorando, implorando, eliminação de comida em latas de lixo.

huesitos
É o plural de osso e um diminutivo de osso. Na Colômbia é a maneira carinhosa chamada skinny amigo, magro.
Magrelo. Quando usado de forma depreciativa significa atrofiado, esquelético.

huesos

Você quer dizer osamenta, esqueleto. Osso plural.

hueste
Grupo de seguidores de pessoas de algo ou alguém, membros de um exército ou uma tropa. Destacamento, piquete,
massa, seguidores, turfa. Também, algum terreno em pó, farinha.

huesudos
Eles mostram os ossos, eles têm pouca carne. Plural de osso. Significa magro, faminto, esquelético, desnutrido.

huevera
Recipiente onde colocar ovos quentes (cozidos ou cozidos), em forma de taça ou copo. Vaso de papelão geralmente
onde os ovos são transportados. Um conjunto de ovos em treinamento e desenvolvimento de peixes e aves.

huevo
Ovo. É um elemento de reprodução de muitos seres vivos, que quando ele já era fertilizado contém um embrião e é
chamado um zigoto. Base celular da vida. Elemento reprodutivo de vertebrados, como peixes, rãs, anfíbios, aves e
alguns mamíferos chamados monotremados. É também a forma de reprodução dos insetos. Testículo, Roe, cojón.
Plural ovos ( ) Significa coragem, coragem, bravura. Na Colômbia a expressão " tem ovo " Significa que você não é
nada da razão no que ele diz. A expressão " ovo vale " na Colômbia, isso significa que não vale nada, que o que ele
diz tem nenhuma validade, turísticos, insignificante.

huevohuero
Quebrado ovo ou ovo começou a chocar, sem embrião. Falsa gravidez ou gravidez onde se desenvolve o embrião
SAC apenas. Anembrionario.

huexolotl
É uma palavra da língua Nahuatl, significa grande galo, gallipavo, peru doméstico. Dizem, também, Turquia. Existem
apenas duas espécies de Turquia: o Peru 40 comum ou doméstico; Meleagris gallopavo ) e o Kuts, Wild Turkey,
Turquia Monte ou Turquia Oceolado ( Meleagris ocellata ). Na Colômbia, chamamos-lhes dos Piscos.

huey colhuacan
Culhuacán Huey é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Culhuacán" ou "Culhuacán." para ser o seu
significado: Culhuacán ou Culhuacán foi o primeiro assentamento ou Manor tolteca estabelecido na ponta ocidental da
Península de Iztapalapa, no vale do México.

hueya
É o nome da empresa que fornece produtos de biossegurança. É dedicada a apoiar o abuso de cyber do usuário.

huélfago
Em Medicina Veterinária é o nome de uma doença animal caracterizada pela respiração difícil e agitada. Asfixia.

huéspedes
É o plural de comentários. Uma pessoa que está temporariamente hospedada em um repouso ou em um hotel. Quarto
em que os visitantes ou hóspedes. Os hóspedes, convidados, hospedado, visitas, visitantes, convidados, alunos e
passageiros.

hugo
É um nome de homem de origem germânica e significa "aquele que tem o grande espírito". Inteligente, brilhante e
espirituoso. Tem variantes Hugh (inglês) e Hugues (francês).

huicapa
Huicapa, guicapa, mas wikapa ainda melhor é uma palavra da língua quíchua. É uma palavra na língua quíchua que
significa jogar algo fora, jogue fora ou saltar por cima de um obstáculo.

huicho
Huicho é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Huicho, guicho" sendo seu significado:<br>Para dizer
elegante, cachaça, bem vestida. Eles também dizem guicho no México. Foi uma personagem do show business no
México.

huicholes
É o nome que é dado ao grupo indígena ou maioria étnica de Nayarit, no México. Ele também informa huichol
linguagem do Wampanoag. Também chamado de wixárikas ou wixaricas. Eles habitam a Sierra Madre ocidental
(Nayarit, Jalisco, Zacarecas). .

huida
Significa deslocamento abrupto de fuga, fuga, evasão, saída, abandono, afastamento.

huilcado
Significa provisório, emendando o tecido áspero e ordinário. Segmentação, cerzir, tecelagem, alinhave com fios
grandes e sem muito cuidado. Aplicação de patches. O termo é usado no Chile. O huilcado é um patch com tecido
comum.

huilcoyos
Plural de huilcoyo. É um tipo do vegetal com que as saladas ou as sopas são feitas.

huilén
É um nome de mulher de origem mapuche, e significa Primavera (a beleza das flores). Na Argentina é o nome de um
laboratório clandestino de medicamentos tradicionais e planta medicinal.

huilhuil
Significa roupa suja e rasgada, irregular, irregular, irregular, descuajaringado ou descuajeringado. Termo usado no
Chile. Há também Huilo Huilo, qual é o nome de uma reserva biológica no Chile, na região dos rios.

huilón
Significa fugitivo, fugitivo, foragido, desertor. Uma pessoa que foge. Fugitivo, foragido.

huilte
Significa coyoy macio, caule coyoy ou recrescimento coyoy. No Chile é um dos nomes comuns de uma alga marrom,
que também é conhecida como kollof, coyofe, coyoyo, coyoy, cachiyuyo, cochaguasca ou cochahuasca. É comestível.
Seu nome científico é Durvillaea Antarctica. É muito rico em iodo.

huina
No Chile, dizem huina guigna, guinada ou huina Wildcats, colorado gato, gato gramíneas ou colocolo. Seu nome
científico é Leopardus colocolo e pertence à família Felidae. Montuno gato, gato selvagem.

huinca
No Chile, significa que não é genuíno ou pura mapuche. Que se refere o conquistador, o invasor, o ladrão, que vinha
de longe. Por extensão refere-se ao branco, não Mapuche Chileans, argentinos (ou crioulos) ou mestiços.

huincul
É o nome de uma grande falha geológica na Argentina. Huincul ou Plaza Huincul, é o nome de uma cidade da
Patagônia Argentina. A palavra é de Mapuche origem e significa pequena montanha, colina, monte, colina, colina. É
uma área de petróleo.

huiña
O huiña ou guinada é um gato de montanha. um médio felino endémico do Sul do Pacífico da América do Sul (Peru,
Chile e Argentina). É também chamado de gato vermelho. A guinada da palavra, huina ou melhor ainda-wina é uma
palavra de mapuche que significa que mudou de residência, que ficou roxa, vermelho. Para os chilenos, a palavra
também significa oportunista, ladrão. Seu nome científico é Leopardus guigna e pertence à família Felidae.

huipala
Whipala também é válido. É o nome de uma bandeira quadrada, composta de grades encomendadas em listras
diagonais com as sete cores do arco-íris. É um símbolo da inclusão e respeito das culturas nativas americanas. É a
representação da multinacionalidade dos povos. A palavra é de origem aimará e significa "triunfo que acena com o
vento"

huirachocha
Também chamado de Guiracocha, Wiracocha ou melhor Viracocha, Viracocha foi o grande criador de Dios de los
Incas. Criador Supremo do povo Inca.

huitzilopchtli
huitzilopchtli é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Huitziloxitl ou huitziloxitli" sendo seu significado:<br>Não
é um idioma espanhol mas do náuatle a palavra. A maneira correta é huitziloxitl ou huitziloxitli que significa bálsamo,
pomada, resina, borracha, gesso, medicação, calmante, perfume, aroma, fragrância, conforto e alívio.

huixtocihuatl
Huixtocihuatl escrito incorretamente e deve ser escrito como "Huixtocihuatl.", sendo o seu significado:<br>Huixtocihuatl
ou Uixtocihuatl ( em náuatle: huixtocihuatl, huixtotlan, huixto, huixtotlan; cihuatl Lady, Lady )? A mitologia asteca é a
deusa da fertilidade que presidiu em água salgada e sal. Sahagún colocá-lo como a uma irmã do Tlaloque, que
infelizmente estava entre eles, perseguiram e baniram-la às águas salgadas e lá sal invenção, da forma que agora é
feita com frascos e se acumulam a terra; e por esta invenção honrei e adoravam que lidava com sal;

huizachal
Significa lugar onde existem muitos huizaches. Huizache é uma das variedades da árvore de acácia que existem no
México e América Central. Floresta de acácias. Seu nome científico é publensis Acacia e pertence à família Fabaceae.
É também chamado de huitzachin, uitzachin, Huitzache também é um sobrenome no México. Huitzachal é também o
nome de uma aldeia mexicana em Aculco, estado de México.

huizapol
Outro do nome comum da grama é puna ou grama de salitral. É também chamado de Huizapole, carne de porco, sal
grama, cabelo zacahuistle. O nome científico é Distichlis spicata e pertence à família Poaceae. Esta erva é nativa da
América e é encontrada do Canadá, a Argentina.

hulahula
Na Colômbia é um jogo simples para crianças, consistindo de girando um anel, com um movimentos rítmicos da
cintura. É também uma dança típica das ilhas havaianas.

hule
Na Colômbia significa borracha, plástico. É um dos nomes comuns dados à seringueira. gomero ou seringa. Seu
nome científico é Castilla elastica ou Ficus gummifera e pertence à família Moraceae. A palavra tem origem Nahutal.

huma
Huma é nome de mulher. Uma variante. É da nação bíblica da origem e meios, pessoas.

humahuaqueño
Significa nativo de Humahuaca. É o nome de uma cidade e um departamento na Argentina, pertencentes à Província
de Jujuy. Relacionado com Humahuaca, ou residindo em Humahuaca. Nome de uma canção do folclore argentino,
interpretada por Los Nocheros.

humanocéntrica
É um tipo de tendência ou doutrina, na qual a espécie humana é defendida como um centro ou elemento primordial
para proteger na natureza. Basicamente, sua premissa é "a coisa mais importante da natureza é o ser humano". É
difícil de aceitar, uma vez que somos parte da natureza e não podemos ser independentes das interações
ecossistêmicas.

humanoide
Semelhantes para o robô de forma humana.

humanos
Todos os seres pertencentes à espécie Homo sapiens. Refere-se a tudo que está relacionado com o homem. Uma
pessoa que é solidária com seus pares. Direitos dos homens. Compassivos e sensível as pessoas.

humaredas
Plural de fumaça. Quantidades de fumaça. Fumaça ou chaminés que produzem fogueiras. Fumo, úmero humaza,
humazo, fumarada. Queimando.

humboldt
Humboldt é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Humboldt ( nome correto )" sendo seu
significado:<br>Naturalista chamada sobrenome de origem alemã de Alexander von Humboldt ( Ele teve vários outros
nomes: Federico Guillermo Enrique ). Instituto na Colômbia, que tem a função de estudar e proteger a Fauna
colombiana.

humbra

Humbra é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Umbra", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
umbra. É uma palavra latina que significa sombra.

humectante
Significa que você segure ou retém a umidade.

humedecerse
É a ação de água aplicada ou algo molhado em um local seco. Molhado, molhada, pulverização, imersão, incorporar,
rega, a pulverização.

humificar
Na Agricultura é o processo de adição de húmus ou fertilizante natural ao solo.

humillarte
É uma inflexão de humilde. Significa ser envergonhado, confuso, ofender, desonrar, lidar, insultar, mortificar, ' t mal,
mal, submeter, superar, derrotar, Stomp. Abaixado.

humita
É o nome dado no Peru para o milho envolvido. Também dizem que eles huminta no Peru e na Bolívia. Na Colômbia,
nós dizemos embrulhado ou queques de milho. No Equador é chamado também choclotanda e chumal. Na Andina
países é envolto em folhas da espiga de milho, existem várias maneiras de prepará-los, mas eles são, geralmente,
moinho de milho e, em alguns casos levemente temperados.

humíllate
É um ponto de virada em humilhante ou humilhante. Significa apocalysting, ficar confuso, curvar-se, embaraçoso,
prostrar-se.

humos
Himos é o plural de fumaça. Eles são sinônimos de fumaça: Gases, vapores, aires, plumas, nuvens, nevoeiros, sopros,
névoas. Também o orgulho, arrogância, altivez, vaidade, fantocheria.

humv
Na Espanha e na Medicina HUMV é um acrônimo, que corresponde ao Hospital Universitário Marqués de Valdecilla.

hundirse
Significa mergulhar, destruir, emborcar, afogamento, indo a pique, cair, desmoronar-se, quebrar, estragar.

hungaria
É o nome de um poema sinfônico composto por Franz Liszt. Relativas à Hungria.

hungría
Terra ou região dos húngaros. Território Mágico. Nome do país da Europa Central cuja capital é Budapeste. Nome de
um álbum musical do chileno Daniel Alejandro Riveros Sepúlveda, mais conhecido como Gepe.

hungurahua
É mais amplamente utilizado sem h. É um dos nomes comuns de uma palmeira que cresce na bacia amazônica. Seu
nome científico é Oenocarpus bataua e pertence à família Arecaceae. Também recebe os nomes de unguragua, seje,
majo, seje palma, palma milpesos unamo ungurahua, pataba.

huorani
É o nome de um povo indígena que vive no leste do Equador na parte noroeste da bacia amazônica, eles também são
chamados Waorani, sabe, Auishiri, Auca ou WAO.

hupsipule
É outro dos nomes aceitos por Hypsipyla. Na Grécia Antiga, ela era uma rainha de Lemnos, uma ilha localizada no Mar
Egeu.

huracán
Em Meteorologia, é o nome americano para uma tempestade tropical rotativa de enormes proporções. Tem ventos
muito fortes e chuvas torrenciais. Esse fenômeno ocorre no Mar do Caribe entre 10 e 20 vezes no segundo semestre
de cada ano, com intensidades variadas. É também o nome de um time de futebol argentino, sediado no Parque
Patricios da cidade de Buenos Aires. Há o Huracán FC em Montevidéu, no bairro paso de arena. Na Colômbia havia
um lutador muito famoso chamado Huracán Ramirez, era de origem mexicana e seu nome completo era Daniel García
Arteaga. Na mitologia maia era o nome do deus do fogo.

hurgar
Significa cavar, remover o que está dentro de uma cavidade com os dedos ou qualquer objeto. Por extensão pode
significar bisbilhotar, espiando, fofoca, intrometer-se.

hurí
De acordo com o Alcorão, ela é uma donzela de grande beleza e virgem que acompanha no paraíso boas almas.
Nome da mulher de origem árabe. Significa bonito e puro. No Paraguai e na Argentina significa jovem. Nome de uma
canção colombiana, popularizada por Garzón e Collazos. Tem ritmo de corredor e seu autor é anônimo. Faz parte do
folclore tolimiano.

huro
É outro nome que recebe um peixe de água doce, também, chamada de poleiro baixo largemouth bass preto. Pertence
à família Centrarchidae e seu nome científico é Micropterus salmoides. É também o nome de um pequeno lago nas
Ilhas Chatham, na Nova Zelândia.

hurrero
Uma pessoa que está envolvida no lançamento de vivas e aplausos de qualquer evento público ou político. Instigar,
agitador, animador. Ele é usado no Paraguai,

huruk
Huruk, com h, é o nome de um instrumento musical de percussão da família de membranofones ou bateria. É
alongado, com bases finas e som agudo. Também é frequentemente chamado de hurukka ou hudukka. Uruk, sem h, é
o nome de uma cidade da antiga Mesopotâmia localizada às margens do rio Eufrates, na área de terra pantanosa.

husha

Significa local escondido e silencioso, cache, esconderijo.

husmear
Significa bisbilhotar, pesquisar, investigar, curioso. Tente obter informações de forma disfarçada. fofoca. Também
pode significar cheirar, cheirar, desabafar.

huti
Eles também são chamados de Huzi. É o nome de uma ecnia iemenita. Isso também é chamado de membros de uma
guerrilha xiita predominantemente Zaidí, que se autodenomina Ansarolá (Apoiadores de Deus).

hutú
É o nome de uma étnia africana que é maioria no Burundi, República do Congo e Ruanda. É uma alta porcentagem
são católicas e falam a língua Bantu.

huye
É uma viragem a fugir. É imperativo a fugir. É a fuga de ordem, deixe, escapar, fugir, escorregando, licença, licença,
desaparecer é.

huyuya
Significa pessoa selvagem, arisca, temerosa, com medo, asutadiza. É também um dos nomes comuns de um pato de
cores coloridas e brilhantes (plumagem verde, ouro, preto e branco). Também é chamado de joyuyo, pato Carolina ou
pato da Flórida. Seu nome científico é Aix sponsa, que pertence à família Anatidae. Em Cuba também é uma espécie
de formiga dolorosa. Formiga fugitiva ou corredora.

huztlán
É uma maneira de chamar no México alguns frutos vermelhos ou pretos de árvores e arbustos de arbustos, que são
cerejados, redondos, carnudos e vermelhos, pretos ou roxos. Eles são comestíveis e preparam sucos, sucos, doces.
Normalmente na montanha são consumidos por pássaros. São de leve gosto amargo e de origem muito variada : são
dos gêneros Ardesia ( Família Myrsinaceae ), Eugenia (família Myrtaceae), Mutingia (família Mutingiaceae), Prunus
(família Rosaceae ) e Vitex (família Lamiaceae).

hydrocleys
Meios para fechamento de água, chave. que não deixe passar a água. Significa também que os pistilos das plantas
tem clubbed forma. São plantas aquáticas da família Alismataceae. Muitos vivem submersas.

hydromorphus
Etimologicamente significa que tem forma ou figura de água. Está molhado, fica molhado. É o nome de um gênero de
cobras (ofidioses não venenosas) na família Dipsadidae. É encontrado na América Central e colômbia. São
semiaquáticos, vivem em florestas úmidas, zonas de inundação e perto de córregos. Existem apenas 2 espécies (H .
concolor e H. dunni).

hydrophis
Significa água de dâncio, ofidio aquático ou cobra d'água. Cobras marinhas ou cobras marinhas. É o nome de um
gênero de cobras marinhas e muito venenosas. Eles pertencem à família Elapidae. Eles pertencem à subfamília
Hydrophiinae. O Oceano Índico e o Oceano Pacífico estão localizados.

hygiea
Higía também é usado. Ela era a deusa da cura, da limpeza, da cura, da cura, da saúde, da mitologia grega. Era irmã
de Telésforo, Yaso e Panaceia, era filha de Asclépio (Esculapio, o deus da medicina) e Lampecia. É equivalente à
deusa romana Salus. É também o nome de um asteroide do cinturão de asteroides.

hymenolepis
Significa membranas com escamas. É o nome de um gênero de platelmints céstodos na família Hymenolepididae .
Eles são uma classe de pequenas tênias, que geralmente são parasitas de roedores (ratos e coelhos) e humanos.
Geralmente são chamados de anões.

hyper
Hiper é um termo em inglês que significa nervoso, chateado, hiperativo.

hypsilurus
Significa que ele vive no alto. É o nome de um gênero de iguanas na família Agamidae.

hypsipyla
É o nome de um gênero de insetos que pertence à família Piralidae. Suas larvas são muito prejudiciais para cedro e
árvores de mogno. Eles são conhecidos como varredores ou perfuradores. Na Grécia Antiga, ela era uma rainha de
Lemnos, uma ilha localizada no Mar Egeu. Também se chamava Hupsipule.

hypsipyle
Hypsipyle escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hypsipyle ou Hypsipyla", sendo o seu significado:<br>É a
versão em inglês de Hypsipyle. Foi rainha de Lemnos, na antiga Grécia. Ele teve dois filhos com Jason. Hypsipyla
grandella é o nome científico da broca do 40 Meliaceae; Árvores de mogno e cedro ). Hypsipyla é um gênero de
lepidópteros prejudiciais para a madeira, os chamou de chato ou piercer.

hypsiscopus
Significa que ele explora no alto. É o nome de um gênero de cobras da família Homalopsidae. Eles são encontrados
apenas nas Ilhas Sulawesi e sudeste da Ásia.

i
É uma letra da língua espanhola, que também conhecemos como eu de puntico ou i Latina. É a nona letra do nosso
alfabeto. Símbolo da letra iota no alfabeto grego. Nome da terceira vogal. Símbolo químico de iodo. Em Física,
símbolo da inércia. Número um na numeração romana. Primeira pessoa, pronome pessoal em inglês. In Music, o
nome de uma banda norueguesa, um álbum musical do chileno Alejandro Silva e uma canção de Taeyeon.

ianthe
Na mitologia grega, o nome de uma mulher, filha de Telestes que se casou com Ifis. Ifis nasceu criança e era filha de
Teleusa e Ligdo. Ligdo queria ter um homem e jurou matar sua filha se nascesse uma menina. Teleusa com a ajuda
dos deuses escondeu o nascimento da menina e sempre o criou como um menino pelas costas de Ligdo. No dia do
casamento, Ifis foi transformado em um homem com a ajuda de Ísis e Juno.

ibaguereño
Significa de Ibagué, Cidade Musical da Colômbia e Capital do Departamento de Tolima. Residente ou relacionado a
Ibagué .

ibarreña
Significa nascido, residente ou relacionado a Ibarra. Pode referir-se a Ibarra, uma cidade do Equador na província de
Imbabura, ou o município espanhol da província de Guipúzcoa, no país basco.

iberoccidental
Significa que é da região ocidental da Península Ibérica, do oeste da Espanha e portugal. É um complemento em
nome de uma espécie de pássaro chamado escriba palustre. Variedade de escriba palustre encontrado à beira da
extinção. Seu nome científico é Emberiza schoeniclus lusitanica e pertence à família Emberizidae. Acredita-se que
apenas cerca de 110 casais permanecem. Espécies criticamente ameaçadas de escriba de palustre de acordo com
ornitólogos.

iberolacerta
Significa lagarto ibérico. Lagarto Ibérico ou Península Ibérica. É um gênero de lagartos que são endêmicos da
Península Ibérica.

ibes en tocsel
É um guisado preparado especialmente na Península de Yucatán. Comida feita com sementes de abóbora, estão e
cebolinha tudo em uma panela mexidos são pedras de elenco para cozinhar. Tocsel ou toksel é uma palavra Maia.

ibias
Eles são um tipo de tubérculos da região Andina, crescida mais de 8000 anos atrás por nossos ancestrais. Eles são
semelhantes da cubios e o rubas. Eles são a base do famoso cozido.

ibildibe
Não é a língua espanhola, mas a palavra Basco e significa, equitação, caminhadas.

ibiña
É um dos nomes comuns de uma ave de rapina de tamanho médio. Pertence à família Falconidae ( falcões). Seu
nome científico é Phalcoboenus chimango. Ele vive no Cone Sul da América do Sul. Também recebe nomes comuns
ortos, tais como: caracara chimango , tiuque , chiuque, triuque , triwk .

ibis escarlata
É um dos nomes comuns para um wader. É também conhecido como cidra, cidra vermelha, guará, guará, Guará
vermelho. Seu nome científico é ruber guará (ave) e pertence à família Threskiornithidae - o Guará é a ave nacional de
Trinidad e Tobago.

icaco
É o nome de uma árvore e seus frutos, típicos da bacia do Caribe. cresce em pântanos e da água salobra perto do
mangue. Seus frutos na Colômbia muito deliciosos doces são preparados. Seu nome científico é Chrysobalanus icaco
e pertence à família Chrysobalanaceae.

icetiana
Significa em relação ao Iceta, que é típico de Iceta. refere-se a Miquel Iceta Llorens, um político catalão, que foi o
primeiro secretário do Partido Socialista Catalão (PSC).

icetiano
Significa em relação ao Iceta, que é típico de Iceta. Refere-se a Miquel Iceta Llorens, um político catalão, que foi o
primeiro secretário do Partido Socialista Catalão (PSC).

ichona
É o nome de um instrumento agrícola, que é usado para cortar cereais. Foice, foice, echona.

ichu
É o tipo de vegetação encontrada em Puna ou nas terras altas andinas do sul do Peru, ao norte da Argentina. É o
nome dado aos pastos daquela área, também conhecido como palheiro ou pajonal. Palha, palha. A palavra é de
origem quechua.

icnita
É chamado de icnita uma pegada plantar. Geralmente são pegadas fósseis encontradas em estratos de pedra.

iconografía
Estudo de imagens representando personagens importantes. Santos ou assuntos muito especiais. Jogo das imagens,
seu estudo e análise que representam um caráter, uma tradição ou um assunto. Descrição ou estudo de ícones.

icopor
É um material plástico espumado, usado na Colômbia. Torna a indústria colombiana de Porosos, que é chamado
ICIPOR. Conhecido como EPS, é poliestireno expandido. Utilizado na embalagem de peças delicadas, pratos,
bandejas e descartável mini-frigorífico. Cada país tem nomes diferentes. Em Espanha diz-se Corchopan, em Plumafon
no Equador, em El Salvador Durapax. As melhores qualidades deste produto são a resistência e o peso muito baixo.

ictericia
Significa palidez, amarelamento da pele. Na medicina, é o amarelamento da pele causado pelo aumento da bilirrubina
no sangue por disfunções hepáticas.

icticola
Significa relacionado à pesca ou peixe. Peixe. Cultivar ou criar peixes em lagoas, aquicultura.

ictofago
ictofago é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ictofago ( com til )" sendo seu significado:<br>Isso significa
que você come peixe.

ictofago
ictofago é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ictofago ( com til )" sendo seu significado:<br>Isso significa
que você come peixe.

icuitlapan
Não é um idioma espanhol mas do náuatle a palavra. O termo correto é Icuitlapam ( m ) Significa espinha de um livro.

idc

Eles são uma sigla utilizada na medicina. Eles correspondem a cardioversor implantável desfibrilador CID ( ) Em
inglês. Em espanhol é desfibrilador cardioversor implantável ( DCI ). É um dispositivo implantável no corpo e é capaz
de cardioversão e desfibrilizaciones.

ideam
Na Colômbia é uma entidade estatal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Significa Instituto de Hidrologia,
Meteorologia e Estudos Ambientais. É responsável pelo gerenciamento de informações científicas e estatísticas
relacionadas à hidrologia, climatologia e meteorologia. Também faz avisos antecipados nesses mesmos aspectos.

ideática
Você quer dizer mulher com idéias fixas. Obsessivo. Maníaco, Idiática, extravagante.

ideferente
ideferente está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Indiferente", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é indiferente. Significa que não se importa com o resultado ou a percepção de algo ou alguém. Complacentes,
apático, desinteressado, despreocupado, insensível, egoísta.

idemnidad
Tendo a qualidade de não danificado. Significa ileso, intacto, ileso, inteiro, completo, saudável, imune. Que não sofreu
danos ou afetação. Foi uma vítima dos ferimentos.

identificativa
Significa que ajuda a identificar, que o objetivo é fornecer identificação, que manifestam que é. Refere-se quase
sempre um documento de placa, passaporte ou identidade que tem apenas um número e um código. Também pode
ser uma placa, a cerca ou o aviso de carácter informativo.

ideomorfo
Representações pictóricas da arte pré-histórica. Resumo personagens de desenhos pré-históricos. representação
pictórica de uma ideia ou uma cena.

ideorio
Chronicle com várias idéias.

idéntico
Significa que é o mesmo, xará exata, gêmeo, igual, semelhante, equivalente.

idilio
É um sentimento afetuoso, intenso e temporário. Paquera, amor, namoro, romance, namoro, flerte, aventura. É
também uma manifestação poética de caráter bucólico.

idiosincrasia personal
Idiossincrasia é a maneira de ser e de pensar de uma pessoa, que o torna único e diferente dos outros.
Comportamento individual. O que nos torna únicos ( clonagem mesmo U.S. )

idiota
Uma pessoa que sofre de idiocia (transtorno mental que é caracterizado por muitas deficiências mentais). Que sofre de
idiotice, falta de faculdades mentais. Uma pessoa que causa desconforto ou incomodar os outros por sua maneira de
ser ou de agir.

idioteces
Plural de idiotice. Atos realizados por um. Atos que carecem de sanidade ou raciocínio. Estupidez, bobagem,
bobagem.

ido o hido
A coisa certa se foi. Particípio do verbo ir. É uma inflexão do go. Hido em língua espanhola não é aceito.

idoladrada
idoladrada é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Idolatrado" sendo seu significado: o termo correto é
idolatrado. Significa adorado, adorado e amado com muita dedicação.

idomito
idomito é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Indomáveis", sendo o seu significado:<br>Acho que eles
queriam dizer indomável. Isto significa que você não pode ser Taming, não você pode domar, que é selvagem e
cerrero, que não pode governar. Isso é nojento, indisciplinado e tacanho, ibex, bagual, bravo, feroz. Indomável, rebelde,
teimoso, rebelde.

idóneo
Significa que satisfaz as condições necessárias ou exigidas. É apropriado e competente, que é ideal para um emprego,
função ou finalidade. Ideal, apropriado, adequado, útil, conveniente, competente, hábil, hábil, treinado, apto.

igentes
igentes é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ingentes", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
enorme. Significa que depois de um esforço muito grande.

iglú
É um tipo de habitação que os esquimós fazem com blocos de gelo.

igminiosa
igminiosa é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ignominiosa" no sentido de:<br>O termo apropriado é
infame. Com ignomínia. Vergonha, desonra, desonra, desgraça, mancilla, infâmia, abjeção, indignação e revolta.
Dismal.

ignimbrita
É o nome de uma rocha vulcânica produzida no colapso de colunas eruptivas.

ignífugo
Significa que protege do fogo. Isso rejeita ou evita a combustão. Isso não queima nem inflama. Macacões de
bombeiros e corredores de carro são feitos de material retardante de fogo.

ignomia
ignomia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Desgraça", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
vergonha. Que vergonha, desonra, vergonha, vergonha, indignação, mancilla, infâmia, Abjeção.

ignomioso
Significa muito ofensivo, vergonhoso. vergonhoso, desonroso, infame, indigno, abjeta, rude, desrespeitoso, vulgar,
vulgar.

ignomioso
Significa muito ofensivo, vergonhoso. vergonhoso, desonroso, infame, indigno, abjeta, rude, desrespeitoso, vulgar,
vulgar.

ignoto
Isso significa que ele não é conhecido. Significa desconhecido, secreto, ignorado, incógnito.

igualada
Na Colômbia é uma pessoa que adota uma atitude de familiaridade e confiança que tem ou não tem sido dada.
Familiar, abusivo e abrangente. No esporte, é Pontuação sorteio coincidir, gravata, combinando o marcador. Em
Espanha é uma cidade e um município da província de Barcelona (Catalunha).

igualapa
O termo correto é Igualapa. É o nome de uma cidade mexicana do estado de Guerrero. Seu nome vem da palavra
náuatle Iuhualapán que significa " Chegou ao lugar onde há água " ou " Já veio para o lugar onde há água ".
Posteriormente foi aceite como significando " 34 mensageiros rio;.

iguazu
Iguazu é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Iguazu", sendo o seu significado:<br>O nome de uma belas
cachoeiras localizado na tri-fronteira do Paraguai, Argentina e Brasil.

iguá
Na Colômbia é um dos nomes comuns de uma árvore frondosa. Também é conhecido como guachapelí, guachapele,
guachapel, tabaca, naumo, nauno, feijão. Tem madeira dura e resistente. Pertence à família fabaceae e seu nome
científico é Pseudosamanea guachapele ou também Albizia guachapele. .

iguin
É o nome de um dos finalistas concorrentes sobre as competências das rotinas ou danças de rua que faz Red Bull nos
últimos anos.

ijar
Significa lado dos animais, parte lateral do peito, sob as costelas. A Ijada.

ijares
É o nome dado aos lados ou laterais da barriga, eles estão localizados entre as costelas e o quadril.

ijka
Em Bogotá é o nome de uma imobiliária. Internacionalmente, significa Associação Internacional de Karatê-Do do
Japão.

ijuepuerca
ijuepuerca é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hijuepuerca, juepuerca" sendo seu significado:<br>O
direito deve ser Hijuepuerca ou juepuerca. Forma abreviada de Hijuepuerca. Expressão comum na região de
Santander, na Colômbia, que é geralmente usada para denotar surpresa ou choque. É equivalente a huy ou WOW.

ikasi
É uma palavra em língua basca que significa aprender.

ikatza
Não é uma palavra em espanhol. Ikatza ou Ikatz, são palavras da língua basca. Quer dizer feitas à máquina do carvão
vegetal, carvão, grelha, ferrugem.

iki
É a sigla para uma dependência e um projeto do Ministério do Meio Ambiente alemão. Esta é a "Internationale
Klimaschutzinitiative" que traduz a "Iniciativa Climática Internacional". Em Química é a representação de Lugol ou
dissolução de lugol (iodeto de potássio em água destilada), que é um derivado de Iodo, que é usado como desinfetante
e antisséptico. Também é usado como reagente para testes de iodo em análise médica. No Japão é o nome de uma
localidade, de uma ilha e também era o nome de uma província, que hoje é a prefeitura de Nagasaki. É o nome de
uma rede de supermercados na Lituânia, que em seu idioma significa "até mais tarde" ou "até logo".

ikkamitik
ikkamitik é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ikka Mitu" sendo seu significado:<br>O certo é Ikka Mitu e
em estoniana significa muitos ainda. Existem muito poucos.

ilacas
Também conhecido como HomeFront, ilakas, emaranhado ou milpa tomatico tamales. Há tamales ou ttorillas de milho
na região do Totonacapan, no México.

ilachento
O termo correto é o fio. Significa que você apresenta ou tem fios. tecido de fios que com formas de uso solta franjas
vertente. De fios ou fios soltos. Com fios.

ilama
É o nome de um povo indígena e sua cultura, que habitava o centro do departamento de Valle del Cauca, na Colômbia.
É também um dos nomes comuns de macroprophyllata de Annona a árvore e seu fruto, também chamado a Anona ou
anon e que pertence à família Annonaceae. Na linguagem Náhuatl significa velho, velho.

ilcha
Jovem que não teve filhos. É um termo usado no Chile e de origem mapuche.

ilegible

Isso significa que você não pode ler. É um script ininteligível. Rabisco, indecifrável, incompreensível, ininteligível,
fuzzy, claro. Isso não é compreendido, não está claro.

ilerda
Era o nome romano de Lleida, que oficialmente em Catalão é Lleida. Era o antigo nome de Lleida. Nome de uma
batalha entre o exército de Júlio César e o de Pompeo, o Grande, no ano 49, durante a guerra civil.

ilex paraguariensis
É uma planta pertencente à família Aquifoliaceae. Ele é conhecido pelos nomes comuns da grama jesuítas, grama e o
Guarani do Paraguai é Ka '' a. Mas global é mais conhecida como Erva-Mate ( embora como eu disse antes não é uma
grama ou erva, mas uma árvore )

iliatenco
Iliatenco é uma cidade mexicana, fundada em 1866. É um município que tem 12 anos de fundada. É no estado de
Guerrero e significa " Rio bétulas em seus 34 bancos;.

ilíaco
É o nome de um osso, também chamado de quadril. É o mesmo osso do quadril, anca. Significa, também, em relação
ao íleo, parte final do intestino delgado.

ilícito
Isso significa que não é permitido por lei, não há autorização ou permissão para isso. Ilegal, clandestino, criminal,
crime. Uma ação que viola a lei.

ilo
É o nome de uma cidade e uma província do Peru; a cidade é a capital da província de mesmo nome. É a região de
Moquegua. Há também um rio de mesmo nome na mesma região.

ilógicas
Significa sem sentido, louco, irracional, louco, absurdo.

iluminatis
Illuminati é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Illuminati", sendo o seu significado:<br>A ordem do
Illuminati ( Illuminatenorden no original alemão, composto derivado da illuminati Latina, iluminado e ordem ) É o nome
dado a diversos grupos. Historicamente refere-se a organização Illuminati da Baviera, uma sociedade secreta na época
do Iluminismo, fundada a 1 de maio de 1776 e foi financiado pelo fundador banqueiro alemão Mayer Amschel Bauer da
dinastia Rothschild, que manifestou oposição à influência religiosa, abuso de poder do estado e apoio a educação das
mulheres e a igualdade entre os sexos. Com o apoio da Igreja Católica, o governo da Baviera proibiu a organização do
Illuminati ( juntamente com outras sociedades secretas ) e se desfez em 1785. Nos anos seguintes, o grupo foi criticado
pelos críticos, que afirmam que os membros do Illuminati da Baviera se reagruparam são e foram responsáveis pela
revolução francesa.

iluvial
illuvial é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Aluvial", sendo o seu significado:<br>Acho que a palavra
illuvial é incorreta. Deve ser aluvial. Nesse caso, refere-se aos solos que são transportados por correntes de água e
depositado é suas margens. Eles contêm matéria orgânica muito e são muito férteis.

iluvial
illuvial é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Aluvial", sendo o seu significado:<br>Acho que a palavra
illuvial é incorreta. Deve ser aluvial. Nesse caso, refere-se aos solos que são transportados por correntes de água e
depositado é suas margens. Eles contêm matéria orgânica muito e são muito férteis.

imagenes
imagem é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Imagens", sendo o seu significado: representação de alguma
coisa ou uma pessoa, através de fotografias, álbuns, gráficos, ilustrações e vídeos. Se é uma pessoa pode ser gráfica,
uma estátua ou um vídeo. Fotografias, pinturas ou cartões de Santos.

imagenes de personas con cuerpobraquitipo
imagens de pessoas com cuerpobraquitipo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "corpo braquitipo", sendo o
seu significado: Braquitipo ou corpo Braquitipo significa ter as extremidades (braços e pernas) muito curtas, em
comparação com o tronco.

imanes
Magnet Plural . Pedra magnetizada. Pedra que tem a propriedade para atrair ferro. É também o nome dado a certos
religiosos muçulmanos sunitas.

imán
Parte metálica que tem a propriedade para atrair ferro. Pedra ou peça magnetizada. Em árabe você quer dizer chefe,
guia, diretor. Título dado a um religioso muçulmano.

imbacion
imbacion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Invasão", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
invasão. É uma palavra derivada de invadir. Significa ocupação, conquista. Atacar, penetrar, quebrar, capturar.
Preenchimento, satura de inundação, dominar, aproveitar.

imbofido
O termo correto é iphophido. É um termo pejorativo usado no México, significa estúpido,, estúpido, zopenco, bobo.

imbuido
Significa imerso, absorvido, infectado, persuadido, encharcado, inspirado, intrometido. É uma inflexão infundada que
signifique inspirar, incutir, infundir, infectando, infiltrando, persuadir, embebendo.

imbuir
Significa incutir inspirar, influenciar, infundir, espalhando-se, infiltrando-se, convencer.

imbunche
imbunche é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Invunche, Imbunche" sendo seu significado:<br>É
correto invunche ou imbunche. É uma palavra no significado de língua mapuche deformado, monstro.

imcompatible
O termo correto é incompatível com n . Significa que não é compatível, não harmoniza ou combina. Não tem nenhuma
semelhança, que não é nem similar nem acorde. Significa antagônico, oposto, oposto, dissidente, discordante.

imelda
Imelda é escrita incorretamente e deve ser escrita como "40 Imelda; nome próprio )" sendo seu significado:<br>É um
nome de mulher, usado no idioma espanhol e italiano. Batalha ou batalha celestial significa grande. É de origem
germânica. Imelda é o nome dos personagens que aparecem em obras musicais de Giuseppe Verdi, Gaetano
Donizetti.

imeología
É uma descrição ou explicação, rotas habituais ou limites usando imagens ou gráficos. Planos, mapas. É um termo
usado em engenharia.

imo
É um sufixo usado para números ordinais de formulário. Significa ordem, lugar, posição.

imp
É um termo de origem alemã, significa pequeno diabo, demônio, fada, GNOMO, duende. Eles são pequenos demônios
populares que aparecem no folclore de cada cultura.

impace
impace é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Impasse", sendo o seu significado:<br>Impasse é um
sinônimo de revés, impasse, saída do beco sem saída, obstáculo, dificuldade. Uma palavra de origem francesa é que é
um galicismo, mas já que aceita o RAE.

impacientase
Eu acredito que a palavra correta é a ficar impaciente. Significa perder a paciência, a entrar em pânico, perdendo sua
sanidade. É sinônimo de ansioso, compelindo, inquieto, nervoso, inquieto, desasosegado, alterado, expectante.

impar
Você quer dizer não. Ele não tem par, não é emparelhado.

imparajitable
É uma palavra usada frequentemente na Colômbia (é considerado um colombianismo). Meio inevitável, que você não
pode perder, sem falhar, insubstituível, salvo, claro, fixo, certo, infalível, firma.

impase
Impas ou impas, são adaptações válidas do galismo impasse. Significa retrocesso, obstáculo, beco sem saída.
Também pode ser usado para significar tempo de espera. Silêncio, interrupção curta, breve parada no tempo, pare.

impávido
Significa calma, calma, serena. Que ele não está com medo ou impactado pelo perigo. Destemido.

impecable
Na Colômbia, significa também imaculada correta, limpo, muito limpo, sem mancha ou impureza. Impecável,
impecável, perfeita, elegante.

impecables
Significa limpo, puro, perfeito, impecável, virtuoso, irrepreensível, puro, intocada, correto. É o plural de impecável.
Sem pecado, sem defeito.

impeler
Na Colômbia significa dar empurrões, bobinamento impulsionar, lançar, empurra, impulsionar, lançar, impulsionar,
executar, força, força, incitar.

impeliendonos
impeliendonos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Impeliéndo nos" sendo seu significado:<br>É uma
inflexão da impel. Significa empurrar iniciar, incitar, encorajar, animar. Significa, também, rejeitando a força contra,
Reserve, separado.

imperativos
Do plural do imperativo. Significa que a ordem, que requer. Forçado, imperiosa, autoritário, essencial, essencial,
necessária, dominante, categórica.

impercibible
Isso significa que você não percebe, que não é percebido, que você não percebe. Mimetizado, disfarçado, ignorado,
despercebido, imperceptível.

imperdurable
Ter um propósito, que tende a correr ou morrer, mortal, perecível.

imperial
Relativa ao Império ou imperador. Sistema de governo governado por um imperador.

impericia
Isso significa que ele não tinha experiência. Que ela não tem as habilidades necessárias para gerenciar ou operar uma
máquina ou dispositivo. Que falta a experiência necessária. Imperícia, incompetência, inexperiência, trote.

impericial
Isso significa que ele tem a qualidade de inexperiente. Sem conhecimento, experiência ou conhecimento. Mostrando a
inexperiência ou o que é desconhecido como operar algo.

imperio
Território onde a autoridade exercê-lo o imperador. Território onde um imperador regras. Geralmente é por ordem
sucessional e uma certa família nobre.

imperio maurya
Nome recebido pelo primeiro grande império unificado da Índia. Nome da dinastia que governou lá por 135 anos. Sua
capital era Pataliputra e abrigava territórios do Paquistão e Afeganistão atuais, bem como o centro e norte da Índia. .

imperiofobia

imperiofobia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Imperiofobia ou imperofobia" sendo seu
significado:<br>Parece-me que era melhor ter usado Imperofobia ( das palavras em latim Imperium ou impero e fobia )
todas as formas significa ódio para o Império. Depois de analisar os casos de Roma, Rússia e Estados Unidos, em
comparação com os espanhóis, Maria Elvira rocha Barea apressa-se com rigor neste volume, a questão da delimitação
as ideias do Império, a lenda negra e a imperiofobia. O livro Imperiofobia e a lenda negra.

impertérrita
Significa que não é afetado pelo terror, tranquilo, clamor, lazer. Ele não tem medo. Significa imperturbável, que não é
fácil alterá-lo, inalterável, calmo, frio, fleumático, imutável, impassível. impassível.

impertérrito
Significa imperturbável, que não é fácil alterá-lo, inalterável, calmo, frio, fleumático, imutável, impassível. Impassível.

impertinencia
Aborrecimento ou aborrecimento causado por um fato ou algo que é dito inoportunamente. Desprovido,
inconveniência, insolência.

impertinente
Ele age quando não deveria. Pessoa que não tem discrição. Imprudente, tolo, indesejável. Intrometer-se, fofoqueiro,
bisbilhoteiro, falante,

imperturbada
Isso significa que ele não foi afetado ou perturbado, que não sofreu os efeitos ou conseqüências de algo. Sem alarme,
alteração ou confusão. Inalterado.

impetuoso
Uma pessoa que é realizada pelos impulsos. Que é imposta pela força ou traço. Significa forte, apaixonado,
apaixonado, espirituoso, irreprimível, precipitada, imprudente, imprudente, súbito, violento.

