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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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impidicicia
impidicicia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Impudicizia (italiano), impudicia (espanhol)." sendo seu
significado: o termo correto é impudicizia. É uma palavra da língua italiana. Significa insolência, desonestidade, falta
de vergonha, cinismo, indecência, lascívia, impetuoso, impuro, imprudente, licencioso, libertino, obsceno, lascivo.

impío
Isso significa que ele não tem piedade e que ele faz ou não pratica a preceitos religiosos, incrédulo, descreido, ateu,
irreligioso, profano, pagano, apóstata, herege, impiedoso.

implacable
Significa que não pode ser aplacado ou acalmado. Isso não pode ser contido ou suavizado. Rigoroso, severo, rígido,
rigoroso, inflexível, duro. Também pode significar sanguinário, vingativo, duro, implacável.

implantada
É uma inflexão do implante. Significa impor, inserir, inserir, incorporar. Ela também instituiu, criar, para estabelecer.
Pode significar um procedimento cirúrgico ou a criação de um novo padrão.

implantes
Significa algo que é introduzido artificialmente em um tecido ou corpo. Algo que é incorporado, instalado ou
transplantado de forma forçada ou artificial. Corpos estranhos ou tecidos que são instalados em um corpo para fins
estéticos ou reconstrutivos. Seios artificiais ou nádegas.

implicado
Significa culpado ou responsável por uma ação. Engajados, envolvidos, embrulhados.

impoeta
impoeta é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Matéria", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
problema. É um ponto de viragem da importação. Que é do interesse de quem fala, que é importante.

impoloca
Eu acho que fingindo pedir imaculadas. Significa limpo, sem mancha, sem poluição, sem poluição, pura.

imponencias
Refere-se a algo que se impõe, que é obrigatório a cumprir. Obrigações, condições, imposições, mandatos,
mandamentos, as ordens.

imponentes
Significa incrível, colossal, grande, grandioso, formidável. Isso significa que é esmagadora, é muito perceptível e se
destaca, atraente.

importar
Significa valer a pena, custar. Coloque um preço em alguma coisa, valor. Também significa trazer mercadorias de
outro lugar ou de outro país. trazer.

importarunpepino
A expressão completa e correta é "Eu me importo um pepino". Na Colômbia, você quer dizer que eu não me importo
nada, tem-me descuidadamente. É a mesma coisa que "Eu me importo um inferno". Irrelevante, insignificante, fútil,
trivial, trivial, inofensivo, vaidosa, fútil.

importunarte
É uma inflexão de importuná. Quer dizer incomodar, incomodar, aborrecer, irritar.

impositivos
Significa impor, de obrigação, imposta, que exige. A respeito de impostos públicos.

impostada
Inflexão imponente. Na Música é controlar o nível e a intensidade da voz para poder emitir um som uniforme e em sua
plenitude, sem hesitação ou tremor. Transmitir uma voz pausada, clara e serena. Regulado, controlado.

impreparado
Na Colômbia significa falta de preparação, sem formação ou conhecimento suficiente para exercer uma profissão ou
profissão. Ele não tem aprendizado. Novato, bisoño, inexperiente, aprendiz, neófito, iniciante, rosquinha.

imprescindibles
Você quer dizer muito necessário. Que eles não podem errar. Plural de indispensável. Essencial, inevitável,
indispensável, forçado, obrigatório, vital, insubstituível.

impretatoria
impretatoria é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Interpretatoria", sendo o seu significado: o termo correto
é interpretatoria. Significa a maneira como uma lei ou uma regra deve ser interpretada. Maneira de analisar, deduzir
ou decifrar qualquer texto.

imprevistos
É o nome de um jogo de orçamento que é definido como qualquer projeto para correr, para atender despesas não
programadas. Isso geralmente equivale a 5% do custo total do projeto. Significa que não programado, casual,
surpreendente, inesperada, repentina, prematura, repentina.

improlijo
Significa descuidado, sem cuidado, sem cuidados.

improperio
Dissonante, profana e agressiva palavra usada contra uma pessoa. Insulto, grosseria, desporto, insulto, calúnia,
insulto, ofensa, ultraje, agressão.

imprudente
Significa que falta prudência. Pessoa que não tem discrição. Impertinente, tolo, indesejável. Intrometer-se, fofoqueira,
bisbilhota, falante.

imprudentes
Pessoas que a falta de prudência, sem julgamento, sem bom senso. Tolo, desjuiciado, desequilibrado, imprudente.

impuestazo
caminhada de imposto " " é o nome dado na Bolívia, em 2003, a decisão do governo de decretar um corte geral de
salários, o que as pessoas interpretados como uma forma aberrante de governo " cobrado " avança um imposto
equivalente a que cada trabalhador iria ganhar. Que claramente foi interpretado como um imposto desproporcional.

impugnar
Significa a nulidade de qualquer decisão, por motivo de ilegalidade, injustiça ou fraude, também porque não tiveram o
devido processo legal ou não seguiram os procedimentos necessários e necessários. Significa rejeitar a validade de
uma afirmação, ideia ou argumento por razão ou prova. Refutar, refutar, contradizer, censurar.

impulsada
Significa que ela já tomou impulso. É uma inflexão de impulso. Significa empurrar, impulsionar, impelir, força, jogando,
estimular, promover, promover, promover.

impulsador
Significa que ele dirige ou promove. Na Colômbia é a pessoa que nos shopping centers ou armazéns da rede oferece
degustações ou promoções de novos produtos no mercado, com a intenção de fidelizar futuros compradores.

impulso embestida
Eles são sinônimos de cotovelada, cutucada, cretino, iniciativa.

impunidad
Significa crime impune. Crime ou crime sem sanção. Etimologicamente significa sem penalizar.

imputada
Pessoa ou mulher que é acusada de cometer um crime.

impúdicos
Plural de sem vergonha. Isso significa que eles não sentem vergonha. Nenhum pudor ou preocupação. Sem
vergonha, indecente, obsceno, sem vergonha, licencioso, libertino, lascivo, obsceno.

ims
IMS defende Internet mapa serviços ( Mapas de serviço Internet ).

in signias
em signias é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Logos", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
logos. Significa distintivo, emblema, bandeira, emblema, brasão de armas, lema, imagem, Alferes, bandeira, símbolo.

in ¿ccccrrrreeepppoo
em ccccrrrreeepppoo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Repreendido", sendo o seu significado: o termo
correto é repreendido.? É uma inflexão da batida. Significa admoestação, repreensão, palestras, correto, ralhar,

repreender.

inacergivo
inacergivo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Inasertivo", sendo o seu significado: Eu acho que eles
pedem inasertivo. Significa que não tem a capacidade de usar uma linguagem amigável, Frank, aberta, direta e
adequada para expressar o que quiser sem ofender ou atacar os outros parceiros.

inafectado
Significa que não foi afetado. Desequilibrado, impecável. Não sofreu efeitos ou não foi alterado, danificado ou ferido.

inafectos
Significa infectados, infectados, corrompido, falta. É também uma forma coloquial na gíria médica referindo
Infectiologists médicos ou médicos especialistas em doenças infecciosas (para o Bacteriologas p.) e. dizem eles,
bactérias, ao Gasatroenterologos, dizem eles, etc. ) . Abreviação de Infectologos.

inafrontable
Isso significa que ele não pode ser cumprido ou assumido. Você não pode enfrentar, enfrentar ou desafiar. É mais
usado para indicar um tipo de dívida que não pode ser assumida para o oneroso ou impossível de pagar.

inaguantar
Significa não ficar de pé, não tolerar, de intolerar. Pare de se segurar ou tolere, sucumba.

inalienables
Este termo vem do latim palavra que se refere a algo que é não pode dispor de ( ou seja, cujo domínio não podem
passar ou transmitir de um indivíduo para outro 41. Inalienáveis, portanto, não podem ser vendidos ou transferidos
legalmente.

inambú
É um dos nomes comuns de um pássaro sul-americano na família Tinamidae. É encontrado do sul do Brasil para a
Argentina. Também é conhecido como tinamú manchado ou tinamú, ou o nome generalizado de perdizes. Seu nome
científico é Nothura maculosa.

inanielable
inanielable é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Takfiristes" no sentido de:<br>O termo correto é
inalienável. Significa que é você não pode alienar, não podem ser transferida, você não pode vender, não pode ser
transferido, você não pode atribuir, não podem ser negociados.

inapetente
Uma pessoa que não sente o desejo de comer. Sem apetite. apático.

inatractivo
Significa repelente, o que causa repulsa ou descontentamento, o que não é atraente. Desagradável, hostil. Você não
ama, não seduz, você não simpatiza.

inaudito
Significa que não foi visto ou ouvido. Que surpresa ou espanto, que você não pode acreditar. Também significa
incomum, incrível, incrível, incrível, extraordinário. Também é usado para expressar que algo é implausível,
censurável, repreensível ou repreensível. Monstruoso, atroz.

inbox
Em ciência da computação e especialmente em relação ao correio electrónico é a caixa de entrada mensagens,
mensagens que chegam. É um termo originário da língua inglesa.

inbursar
O termo correto é imbursar (com m antes de b). Significa lugar ou coloque em um saco ou bolsa. Salve-se. insacular,
ensacamento.

inca y hinca
Inca era o título do soberano do Império Inca, também chamada civilização Inca ou Quechua. 14 de acordo com a
história foram os Incas. Civilização pré-colombiana do Peru com um desenvolvimento muito elevado. Acumular-se, é
uma inflexão da pia ( ) os joelhos. Pia também significa uma coisa contra outra prensagem do prego.

incandescente
Significa que adquiriu um calor vermelho ou branco quando submetido a calor intenso. Refere-se geralmente ao carvão
ou a um metal.

incapacitados
Pessoas que, por estarem doentes, têm uma desculpa médica para não trabalhar. Pessoas que não podem trabalhar
por razões de saúde e por prescrição. Plural de incapacitados.

incapie
O termo correto é ênfase, com h. Na Colômbia é um sobrenome. Também significa ênfase, veemência, intensidade,
sotaque, força. Dê importância a algo, se destaque.

incas
Povos indígenas originários do Peru. Pertencentes ao povo Inca.

incautar
Isso significa aproveitar algo à força ou por ordem de uma autoridade, confiscar apreender, apreender, expropriar,
usurpar.

incel
Em Bogotá, o INCEL é a abreviação e nome de uma instituição de ensino, cujo nome completo é Instituto de Formação
Hidrelétrica. Fica no bairro Teusaquillo.

incidencia
Fato que ocorre a qualquer momento e afeta os eventos alterando-os positivamente ou negativamente. Evento, fato,
trance, acidente, eventualidade, rina, disputa. Incidente. Essa influência, que afeta.

incidental
É um evento que tem um impacto inesperado sobre um fato, mas, embora não seja fundamental, se pode aumentar ou
acentuar uma das qualidades dele. Isso acontece simultaneamente com um evento.

incidia
incidia escrito incorretamente e deve ser escrito como "Era", sendo o seu significado:<br>É um ponto de viragem da
influência. Significa causa, causa, resultado, afetar. Incorrer em um erro ou uma falta. Revotar, afeto, esbarrar em
alguma coisa. Fazer uma incisão, um corte acima de algo.

inciensos
O incenso é o plural de incenso. Natural, usado para fazer a resina de incenso. Resina ardente em ritos religiosos
católicos e nos ritos de iniciação da ( início da puberdade ). Na Colômbia, é uma árvore pertencente à família
Burseraceae, pertencente ao género Protium. Também dizem que anime, incenso, currucay, ramahaca, matupá,
ivapichuna. Seu nome científico é Protium sp.

incineración
É a ação ou efeito da incineração. Significa reduzir a cinzas, queimar, queimar, consumir, Submeter-se à ação de
fogo.

incipiente
Quero dizer que isto mais cedo, que está começando, começa a notar ou se manifestar. Primitivo, rudimentar, inicial,
germinal, nascente, primeira vez, iniciante, bisono, donut, primiparidade.

inciso
É cada uma das divisões que tem um artigo de um acto administrativo ou judicial. Que divide, que separa o.
Geralmente pretende especificar aplicações, estabelecer divisões ou seções, determinar exceções ou esclarecendo o
conteúdo. Geralmente eles diferem com letras minúsculas ou números. Corte.

incitante
Significa que faz com que, parece, que estimula. Emocionante, interessante. Que convida.

incitar
Significa estimular, encorajar, fazer alguém fazer algo, induzir, provocar, instigar. provocar.

incitatus
Nome de um cavalo muito consentido por Calígula. É uma palavra em latim que significa espirituoso, animado,
impetuoso.

inciten
É uma virada para incitar. Significa estimular, instigar, induzir, provocar, chicoar, interessar.

inclaudicable
Significa que ele não chora, não desiste, não desiste. Ele não desiste nem para de lutar. Significa que ele insiste, que
persiste, que lute.

incoherente
Significa confuso, absurdo, incompreensível. Eles não têm conexão ou consistência. Ilógico, difuso, ininteligível.

incoherentes
Plural de incoerentes. Significa que eles não concordam ou não coordenam. Que você não pode entender ou
entender. Incompreensível, ilógico, confuso, absurdo, louco, emaranhado.

incomex
Na Colômbia é a sigla de uma entidade, criada em 1968. Este é o Instituto Colombiano de Comércio Exterior. Trata de
tudo relacionado às exportações e ao comércio exterior. No México há também uma entidade semelhante, mas lá é
recém-criada, está sediada em Tijuana e é a Associação Nacional de Usuários de Sistemas de Comércio Exterior.

incomodidades
Plural de desconforto. Que causar descontentamento. Que eles não têm ou a falta de conforto. Isso significa que eles
nem incomodam, perturbam ou irritam. Que você produz raiva ou aborrecimento. Significa obstáculos. desconforto,
irritação, dificuldade, inconveniência.

incomprensibles
É o plural de incompreensível. Isso significa que não pode ser compreendido ou não pode ser compreendido. Inédito,
ininteligível, confuso, enigmático, escuro, indecifráveis, difícil, emaranhado.

inconcordancia
Significa discrepância, discordância, discórdia e desunião. Não há nenhum acordo, não existe acordo.

inconexas
Isso significa que eles não têm nenhuma conexão, eles não têm contato, eles estão separados. Isolado, destacado,
separado, independente.

incongluencia
incongluencia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Inconsistências", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é inconsistências. Significa incoerente, inconsistente, incompreensível, inconcordancia, confuso, ilógico,
absurdo, envolvida, ininteligível.

incongruencias
Plural de incongruência. Você quer dizer coisas sem sentido, ilógico, incoerente, incompreensível, confuso, sem
sentido.

inconmutable
Significa que não pode ser alterado, resgatáveis ou permutada. Isso não é permitido para ser ligada. Que não podem
ser negociados ou trocados.

inconsulto
Sem verificar ou perguntar. Significa adotado sem a opinião das partes interessadas, é um tipo de ação ou o fato de
que é feito de forma precipitada e sem o apoio de pessoas que têm autoridade para tomar a decisão de encomendá-lo
ou permiti-lo. Normalmente tem consequências terríveis.

incontables
Plural de incontáveis. Significa que há muitos e eles não podem ser contados. Inúmeras. Eles são muito numerosos.

incontancia
O termo correto é a inconstância. Significa falta de constância, falta de persistência, falta de pontualidade, falta de
perseverança. Sem tenacidade, sem firmeza. Leveza, volubilidade.

incordio
Significa grãos, pustul. Salientes que aparecem na pele geralmente cheio de pus. Coloquialmente aborrecimento,
aborrecimento.

incornio
Significa grãos, pustulus, ampola. Aborrecimento coloquialmente, aborrecimento, desconforto.

incorporan
É uma inflexão de incorporação. Significa adicionar, adicionar, integrar, acrescentar, associar, juntar, juntar, misturar,
recrutar.

incorporarse
Isso significa que voluntariamente aderir a uma organização, grupo ou entidade. É a ação ou efeito de enter, digite,
rise, alisamento, levante-se, levantar-se, integrar, unir, acrescentou.

incólume
Que mantém sua atitude sob controle, apesar do que está acontecendo. Rígida como uma coluna. Sem afetação. É
um adjetivo que significa imóvel, rígido, estático e controlado. Isso também significa que ele permanece
emocionalmente controlado apesar da aspereza de um evento. Ou, também, que não sofreu lesões ou condições,
Indemne, ileso.

increpar
Significa que alguém interromper quando ele fala. Significa responder com veemência, censurar ou repreender com
ferocidade. Fale com aspereza e severidade. Repreensão, repreender, corrigir, repreender, admoestar. Gritando,
gritando.

increpo
É uma inflexão increparose. Significa repreender duramente, repreender duramente. Avise, correto, repreende.

incriminar
Está acusando o perdão de um crime ou um delito. Significa incriminá-lo, culpar, acusar.

incróspito
No México, significa bêbado, bêbado, fortificado. Ola, emperrado, bêbado.

incuantificable
Isso não pode ser quantificado, que não podem ser avaliados, que não podem ser contados.

incubo
É uma inflexão de incubação, o que significa chocar, cooing, encolhido. Também pode significar desenvolver,
entender, amadurecer, plotar.

incuria
Significa negligência, preguiça, descuido, negligência, indiferença, negligência. É o oposto de interesse ou cuidados.

incurioso
Significa negligente, descuidado, preguiçoso, à esquerda, apático, indiferente, irresponsável. Ele não se importa com
nada. despreocupado.

incurrencia
Refere-se para incorrer. Significa cometer, provocar, atrair.

incurrencia
Refere-se para incorrer. Significa cometer, provocar, atrair.

incurrir
Significa cometer um erro, crime ou contravenção. Queda, pecado, senhorita.

incursionar sinónimo
É uma ação que significa tenta invadir, intrometendo-se, penetrar, atacar, vencer, entrar, ocupar, conquistar. Fazer um
RAID, dar um passeio, investigar. Fazer investigações para descobrir.

incurso
Inflexão de incorrer. Significa cometer um erro, uma contravenção ou um crime, o que o torna digno de punição.
Pessoa que está sendo investigada por ter cometido um crime ou contravenção. Comprometido, envolvido, confuso.

indagar
Significa descobrir, investigar, fiscalizar, rastrear, sonda, perguntar, inspecionar, pry, busca.

indano
É o nome de uma árvore e seus frutos. É também conhecido como Nancy, nancite, nanche ou changunga. Seu nome
científico é Byrsonima crassifolia e pertence à família Malpighiaceae.

indecisos
É o plural de indecisos. Significa que não é definido, que não tomou uma decisão. Duvidoso, duvidoso, hesitante,
perplexo, inseguro, confuso, hesitante.

indeclinable
Significa que é algo que não pode ser fazer, que não se recusa a fazê-lo. Obrigatório, imperativo, de impostos, que não
é possível para recusá-lo ou encolher.

indehiscente
Em Botânica é um tipo de fruta. A fruta indehiscente é uma que não é adaptada para abrir espontaneamente e liberar
suas sementes. Entre os muitos exemplos você pode citar o caso da avelã.

indehiscentes
Os frutos indeiscentes são aqueles que não estão adaptadas para espontaneamente abrir e libertar as sementes.
Entre os muitos exemplos o caso de avelãs pode ser nomeado.

indemne
Significa ileso, exceto. Você não sofreu nenhum ferimento ou dano. Invulnered, intacto, inteiro.

indemnizable
Significa que ele é elegível para ser compensado. Pode ser compensado por ter sofrido danos ou deterioração. Pode
ser recuperado coletando seguro.

independentistas
Em geral as pessoas, exércitos ou movimentos lutam pela independência de um país, de uma província ou de um povo.
Que promove a independência, que rejeitam a opressão.

indepes
indepes é escrito incorretamente e deve ser escrito como "INDEPES é uma sigla..." sendo seu significado:<br>É uma
associação cubana de navios de pesca industrial que abastecem o mercado interno para o turismo internacional e
mercados com os países europeus. Tem sede em Havana.

inderena
Na Colômbia foi a sigla do Instituto Nacional de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Foi criado em 24 de setembro de
1968 pelo Decreto 2420, no governo do presidente Carlos Lleras Restrepo. Era um instituto puramente técnico e pouco
manipulado pelos políticos. Durante seu mandato, a maioria dos Parques Nacionais e Zonas de Reserva foram
criadas; fora isso, participou da elaboração de toda a legislação ambiental básica vigente. Suas funções agora são do
Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Habitação (parte relativa ao uso eficiente da terra e dos serviços
públicos), das corporações autônomas regionais e das secretarias distritais do meio ambiente, denominadas DAMAs,
entidades que se tornaram fortes políticos, perderam grande parte de sua qualidade técnica e que realmente deixam
muito a desejar em termos de sua eficiência e transparência.

indetectabilidad
Eles não podem ser notados ou detectados, mesmo usando aparelhos sofisticados. Qualidade de não ser detectado,
que não pode ser detectado, indetectável.

indetify
indetify é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Identificar", sendo o seu significado:<br>A palavra está
incorreta. É uma palavra da língua inglesa: identificar. Meios para identificar. Ele é válido para reconhecer ou ser capaz
de nomear alguém ou algo, ou para demonstrar quem ou o que alguém ou alguma coisa.

indias
Pode ser um plural de índios, o que significa indígena, aborígene. É também uma maneira de os conquistadores
espanhóis se referirem à América. Nome de duas regiões geográficas : Índias Orientais é o mesmo que Indostan, a

região asiática. As Índias Ocidentais são a América.

indiecito
É um diminutivo de índio. Indiano ou indígena pequeno. Criança indígena.

indigente
Uma pessoa que vive na caridade pública. Necessário, mendigo, pedinte carente, pedinte, suplicantes.

indigentes
Uma pessoa que vive na pobreza. Mendigo. Uma pessoa que vive na caridade pública. Que dificuldade. Pobres, com
muita fome. Mendigo.

indigesto
Significa estômago ruim, que sofre de indigestão. Você sente peso no estômago por comer demais ou refeições
irritantes.

indignado indignada
Pode significar irritante (a), bravo (a ), furioso (a), irritado (a ) .

indigno
Significa que falta dignidade ou mérito. Significa inadequado, imerecido, injusto. É sinônimo de abjeto, nobre, infame,
vil, ruinoso, opróbio, humilhante, perverso.

indino
Em Espanha significa impertinente, tolo, cansativo, inquieto, flagrante. No México também significa essa mesma. No
Equador e no sul da Colômbia tinha, avarento, miserável, avariento.

indio
Pode significar originário ou natural da Índia. Hindu. Também nativo do Indostan, Indostan. Em Química, é o nome de
um elemento químico do número atômico 49 e cujo símbolo químico é In . É muito parecido com zinco. Nome de uma
cerveja no México. Nome pelo qual todos os povos indígenas ou aborígenes da América são conhecidos. Na
Colômbia é uma maneira de chamar alguém que é má pessoa, muito ousado, agressivo, selvagem, sem educação.

indio chumeca
Chumeca indiano escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Chumeca negra", sendo o seu significado:<br>O
termo correcto é Chumeca preto, de acordo com a versão original da canção " Esse critério, " que mais tarde chamado
" A gota fria " inspiração do grão-mestre Emiliano Zuleta Baquero. Indian Chumeca foi na gravação de Carlos Vives (
um erro de várias de suas interpretações do folclore vallenato ). Os chumecas negros foram as pessoas de
ascendência Africano jamaicanos que veio para trabalhar na zona de banana e não eram muito caros para nossos
irmãos costeiros para tirar postos de trabalho.

indio desnudo
Na Colômbia é o nome de uma árvore da família Burseraceae. Também é chamado de mullato. Seu nome científico é
Bursera simaruba.

indio feliz
A frase completa é " e a 34 de índio feliz;. É uma frase muito coloquial usada na Colômbia. Diz-se para indicar que tudo
o que está narrando de uma pessoa, geralmente uma coisa ruim, pouco de cuidado e calma continuou como se nada
tivesse acontecido. Aqui também há outras variantes: " e como se nada 34 homem; " e continuou tão gritante " ou " e,
tão fresco como uma alface ".

indirecta
Em pungência Colômbia significa sarcasmo e ironia, ato ilícito, sátira virulenta, DART, sharp, puya, DART, pulla.

indiscreta
Pessoa que não tem discrição. Imprudente, impertinente, tolo, indesejável. Intrometer-se, fofoqueiro, bisbilhoteiro,
falante,

indispensables
Plural indispensável. Isso significa que eles não podem estar faltando, necessário, que não pode ser substituído.
Essencial, indesculpável, essencial, forçado, irsubstituível.

indispociciones
É sinônimo de desconforto, desconforto, incômodos, dores, doenças, perdas, doenças, condições, doenças e doenças.

indistingible
O termo correto é indistinguível. Quero dizer que não podem ser distinguidos, que não pode ser identificado, que não
pode ser distinguida, que não pode ser determinado. Indefinido, incerto, indiferenciada, imperceptível, indeterminado.

individualidad
É a condição, a qualidade e a qualidade que torna cada ser único e irrepetível. Comportamento pessoal.
Personalidade.

individualizable
Isso significa que você pode ser cobrado a um membro de uma pessoa específica coletiva ou de grupo.

indolente
Pessoa que não tem sentimentos. Você não sofre de dor, não dói. Na Medicina significa que tem um curso muito lento
e pouco perceptível em seu desenvolvimento. Não é detectável ou não tem sintomas. Também significa apático,
negligente, desajeitado, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso.

indoor
É uma palavra em inglês que significa interna, interior, portas dentro

indormia
Isso significa a capacidade de executar um trabalho. Habilidade, perícia.

indri
Na zoologia é o nome de um gênero de mamíferos estreptorentos. Eles pertencem à família Indriidae. Eles são

popularmente conhecidos como indris. lêmures grandes ou grandes. Eles são primatas primitivos de narizes
molhados, relacionados a lêmures lanosos (gênero Avahi) e sifakas (gênero Propithecus).

indulgencia
Ele é julgado sem gravidade, o que é punido benevolentemente. Tendência a perdoar facilmente ofensas. Desculpa.

indulgente
Pessoa propensa a perdoar facilmente. Ignora os erros ou falhas dos outros.

indultable
Significa que ele merece perdão. Refere-se a um touro que, por sua bravura e boa qualidade, merece ser perdoado
(que é comutada, que merece perdão e vida).

indulto
Desculpe condenar um condenado. Graça pela qual um chefe de Estado pode perdoar ou comutar uma sentença. Em
uma permissão de tourada que é dada a um toureiro para não matar um touro que é considerado excepcional e é
deixado para procriar.

indumentaria
Na Colômbia é sinônimo de trajes, vestuário, traje, roupão, roupas, vestuário, vestuário, traje. Maneira de apresentá-lo.

indumento
Significa que é cobertura ou está em cima de algo. Elemento que faz parte do vestuário ou fantasia. Na Botânica é
todo aquele elemento que é apresentado cobrindo qualquer uma de suas partes (folhas, raízes, caules, flores ou frutas)
e que se manifesta como cabelos, escamas, baias, etc.)

industricidio
Significa eliminação da indústria. Derrube a indústria.

inecfectivo
Significa que não funciona, não tem sido eficaz. Ineficaz.

ineco
ineco é escrito incorretamente e deve ser escrito como "INECO é uma sigla..." sendo seu significado:<br>INECO é a
sigla para o Instituto de Neurologia cognitiva. Tem sua sede em Buenos Aires, Argentina.

ineditable
Isso significa que você não pode eitar ou publicar . Textos ou documentos proibidos de publicar ou editar .

inefable
Significa inexplicável, o que não pode ser explicado em palavras. Indescritível, você não pode expressá-lo.
Indescritível, indescritível, indescritível, impronunciado, sublime, maravilhoso.

inegi
INEGI é um acrônimo que representa uma instituição mexicana: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

inelástico
Isso significa que dentro de suas qualidades não é elasticidade. Ele não pode ser estendido ou deformado. Não tem
elasticidade ou não pode ser esticado. Rígido, rígida, incomprometedor, não deformável. Em física é um tipo de
choque: é um tipo de choque em que a energia cinética não é preservada.

inentendibles
Isso significa que eles podem não ser compreendida, não são claras. É difícil interpretar ou compreender.

inequida
inequida é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Desigualdade", sendo o seu significado:<br>Significa falta
de equidade, falta de equilíbrio, sem igualdade. Refere-se ao tratamento que é dado a algo ou alguém é diferenciada e
definir preferências. Sem equidade e justiça, sem justiça.

inequidad
Significa falta de equidade, falta de proporcionalidade, falta de igualdade, falta de equilíbrio. Viés, preferência,
desequilíbrio.

inerente
inerente é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Inerente", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
inerente. Significa que ela é herdada, intrínseco. Significa relacionados, paralelo, inseparáveis, juntos.

inermea
inermea é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Indefesa / indefeso." sendo seu significado:<br>Acho que a
pergunta é Inermes. Meios em botânica desprovida de espinhos, farpado, ferrões ou espetos. Desprovido de armas
para se defenderem. Que falta-lhe a força moral para defender as suas ideias.

inermidad
Condição de desarmar. Que você não tem armas para se defender. Indefeso, indefeso.

inerpersonal
inerpersonal é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Interpessoal" sendo seu significado:<br>O termo correto
é Interpersonal. Refere-se às relações entre várias pessoas. Entre as pessoas. Comunicação direta.

inerrancia absoluta
Isso significa que eles sempre dizem a verdade e que eles não estão errados. Na teologia cristã refere-se a Sagrada
Escritura não têm falhas ou erros porque eles foram inspirados pelo mesmo Deus.

inervasion
Em fisiologia, é a distribuição dos nervos ou a energia nervosa em uma determinada parte do corpo de um animal ou
ser humano. Ramificações dos nervos.

inescrupuloso
Pessoa sem escrúpulos. Não tem nenhum socos para fazer o mal e prejudicar a outra. INCONSIDERATELY,
inconsciente, sem ordenadamente, sem cuidado, negligenciados, impertinência

inesita
É um diminutivo de Ines. É um nome de mulher de origem grega. Significa mulher pura. Variante de Agnes.

inespecifica
inespecíficos é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "40 Inespecifica; deve ser til )." sendo seu
significado:<br>Meios não especificados, sem determinação, sem esclarecer o que. Que não especificar.

inexistentes
Significa fantástico, eles não existem que são um produto da fantasia. Vanos, que são considerados nulos. Eles são
um produto da crença.

inexorcible
Acho que você quer perguntar pela inexorável ou inexorcizable. Inexorável, quer dizer que não pode escapar, que eles
não podem escapar, que não podem ser evitados. Inexorcizable, significa não ser exorcizada, admitindo não um
exorcismo.

inexpresivos
Isso significa que eles não refletem o sentimento. Plural de inexpressiva, sem reflexão. Enigmático, Dour, reservados,
impassível, seco, sem ser perturbado.

infanate
É o nome de um medicamento para as gestantes, pré-natal multivitaminas. Infanate DHA.

infausta
Isso significa que causa muita tristeza, dor ou tristeza. É um adjetivo qualificativo que significa terrível, Nefasto, trágico,
infeliz, lamentável, infeliz, miserável, infeliz, infeliz.

infausto
Significa causando muito sofrimento, dor ou tristeza. É um adjetivo qualificativo que significa desastroso desastroso,
infeliz, trágico, infeliz, infeliz, infeliz, miserável, infeliz, infeliz.

infecto
Meios contaminados, infectados, atormentados, doentes, infectados, podres, pútrido, podre, picho, repugnante,
nauseante. Também está virando infectar, infectado, contaminar.

infectóloga
É profissional médica, especializada em Infectologia, dedicada ao estudo, prevenção, diagnóstico e tratamento de
doenças infecciosas.

infectólogo

Médico especializado em Infectologia. Profissional Médico, especializado em Infectologia. Eles se preparam para
estudar, prevenir, diagnosticar e tratar todos os tipos de doenças infecciosas. Eles analisam o comportamento de vírus,
bactérias e todos os tipos de agentes infecciosos (outros podem ser fungos, prídulos ou parasitas) e como neutralizar
seu efeito. Muitos se especializam em criar métodos para erradicar e eliminar agentes infecciosos, geralmente com
vacinas. Virologista é especialista em Vírus, Epidemiologista especializado no comportamento de epidemias e seu
tratamento, fungologista é especialista em Cogumelos. Bacteriologista em Bactérias.

infelíz
Isso carece de felicidade. Falta alegria ou conteúdo. Acitose, infeliz, infame, infeliz, infeliz. Também pode significar
pobre, miserável, ingênuo, inocente, apocalíptico.

inferencia
Significa suposição, conjectura, conclusão, teoria, crença, ideia. Certo é algo que pode ser alcançado depois de
analisar um caso.

inferencial
É uma inflexão de infer. Eles querem dizer que infere, que leva, que induz, que leva a, que provoca, que faz com que.
Fazer ou causar ferimentos, queixas e insultos. É também uma parte da estatística que inclui os métodos e
procedimentos que determina as propriedades de uma população estatística para avaliar através da indução.

inferir
Significa tomar fora por dedução, conclusão, leve com você, causa, resultado, levar.

infernales
Significa condições muito quentes semelhantes ao inferno. Satânico, demoníaco, diabólico, mal, mal, mal, insuportável,
intolerável, insuportável.

infierno
É o lugar onde para muitas religiões são espíritos ou almas que são impuras ou pecadores, punição e local de tortura
representados pelo fogo e preenchidas com demônios. Extremo sofrimento, sofrimento local muito quente. Mundo
subterrâneo ou abaixo.

infiesto
É o nome de uma Vila Asturiana na Espanha. pertence a Piloña. Seu Patrono é San Antonio de Pádua.

inflada
Você quer dizer inchada, cheia de ar. Inflando inflection. Significa encher com ar. Granel.

inflamada
Inflexão de inflamado ou inflamado. Significa queimar uma matéria ou substância produzindo chamas. Também pode
significar energizar uma paixão ou um sentimento. Aumente o volume de algo por ação térmica ou queime um gás.
Inchar ou inchar.

inflarojo
É o espectro da luz solar que está ainda abaixo da cor vermelha, que tem o maior comprimento de onda, mas não é

visível aos nossos olhos. O campo infravermelho é importante porque pode revelar dados de um corpo mesmo se não
podemos ver, como por exemplo sua temperatura. É por isso lentes infravermelhas, podemos ver a silhueta dá um
animal no escuro.

infligir
Significa causa, causa, motivo, causa. É a ação de causar danos ou dor, ou impor um castigo. Punir, impor, punir,
condenar.

influencer
É uma pessoa que é dedicada a promover coisas ou influenciar a aquisição e compra-los através do uso de tecnologia
e redes sociais. Grande aliado da publicidade. Influenciador, promotor, promotor, propagandista.

influenciable
Pessoa desaparecida que o personagem e que é facilmente manipulada. Fantoche, marionete, covarde, punho,
fantoche de mão, tudo-em-um, tímido, veleta, mudado.

infodemia
Epidemia de informações ruins. Dados errados que são transmitidos pelas redes sociais e que causam muito mal.
Condição econômica causada pela disseminação de notícias errôneas ou em pânico.

infoxicación
É a intoxicação ou saturação gerada por informações excessivas, muitas vezes falsas e com intenções de ofender,
agredir ou simplesmente desinformar.

infraaxilar
Significa debaixo das axilas ou debaixo das axilas. Na região torácica lateral. Nas costelas.

infranqueable
Significa que é muito difícil ou impossível para passar ou transferir. Que pode ser desenhado, ultrapassado ou
violados. Isso impede que o passo. Intransponível, inacessível, íngreme, abrupto, intransitável, bruto.

infrarojos
Significa que estão abaixo do vermelho. Refere-se a cores que estão no espectro abaixo dessa cor e correspondem a
um comprimento de onda mais longo do que a luz visível na radiação eletromagnética. Raios infravermelhos são
invisíveis aos olhos humanos.

infrungir
infrungir é escrito incorretamente e deve ser escrito como "IlÃ", sendo o seu significado:<br>O termo correto é ilícita.
Significa transgredir, violar, quebrar, quebrar, desobedecer, a violação.

infundia de gallina
Na Colômbia é o nome dado à gordura que é obtida a partir do garupa de galinhas e tem usos medicinais.

infundía

É uma inflexão para incutir que significa incutir, inspirar, causar, gerar, despertar, causar, originar. Sem tilde, infundia,
na Colômbia é o nome dado à gordura que é obtida a partir do garupa de galinhas e tem usos medicinais.

inga
É um género botânico pertencente à família Fabaceae. Eles são popularmente conhecidos como guamas ou Guam.
Seu fruto é comestível. O nome científico da espécie mais representativo é Inga edulis (Inga). Inga ou Ingano é o
nome de uma etnia quechua, que foi localizado mais ao norte de tudo e se estabeleceram nos departamentos de
Nariño, Cauca e Putumayo, Caquetá, na Colômbia.

ingano
Nome dos indígenas inga ou comunidade. Cada um dos indivíduos dessa comunidade. É um grupo étnico colombiano
da família Quechua. Residem ao sul do Departamento de Cauca, na chamada "Bota Caucana" e seu território
ancestral abrange parte de Nariño, Caquetá e Putumayo. Eles estão envolvidos na agricultura e no comércio. Em
Bogotá há uma comunidade reconhecida e eles têm seu próprio lobby.

ingeligente
É um erro de digitação, para tentar escrever a palavra inteligente. Significa lúcido, inteligente, hábil, pronto, capaz.

ingena
Entomologia é o nome de um gênero de mariposas na família Geometridae. São borboletas de hábitos noturnos e
muito prejudiciais, especialmente para roupas.

ingeniarse
Use a criatividade, ter iniciativa. Isso significa recorrer ao engenho. Inventar, imaginar, imaginar, Intuit. Construa um
aparelho ou dispositivo que é útil.

ingentre
O termo correto é enorme, ou melhor ainda enorme. Significa forte, enorme.

inglesismos
inglesismos incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Anglicisms. sendo o seu significado:<br>O termo mais
adequado é anglicismo. Refere-se aos termos utilizados em espanhol, mas que são palavras da língua inglesa. Por
exemplo, camisola, bluyin.

ingón
Today é uma vila localizada no município de Kalewa, distrito de Kale, na região de Sagaing, oeste da Birmânia. Today
no Equador são os camponeses e indígenas natural de La Sierra, que só falam o quíchua e um espanhol muito ruim.

ingrato
Significa desleal, ingrato, infiel. Também pode significar desagradável, áspero, infrutífero, frustrante. Não é legal, não
é agradável. Não é engraçado, que não satisfaz ou que carece de bons atributos.

ingre
Era uma antiga forma de se referir a virilha. Também usado como um sinônimo para obcecado, obsessivo,
compulsivo, neurótico, ansioso, maníaco, fora de controle.

ingresado
É uma inflexão de enter. Ele é inserido como um sinônimo de hospitalizado ou doente. Digite entrada de meios,
afiliado ou parceiro. Também significa depósito, medidor, incorporado.

ingrimo
ingrimo é escrito incorretamente e deve ser escrito como Ingrimo (sempre carrega til). sendo o seu significado: o termo
correto é íngrimo. É uma palavra usada na Colômbia para denotar a solidão, isolamento. Sozinho, sozinho, sem
companhia.

inguinal
Isso está relacionado com ou pertence a virilha ou virilha. Crural.

ingurgitación
Ação ou efeito da ingurgitação. Significa comer às pressas. Engolir, engolir, devorar, devorar, ingerir.

ingurgitar
Significa comer atropelado e sem mastigar. Coma com pressa, coma às pressas. Engolir, engolir, devorar, devorar,
ingerir.

inhalar
Significa absorver ou chupar um vapor, algo volátil ou um gás voluntariamente. Também está sugando algo
pulverizado pelo nariz ou uma fragrância.

inherente
Significa que é você próprio ou natural. É sinônimo de próprio, natural, inato, congênito, peculiar, típico.

inherentes
Relacionados. Tão perto que não conseguem, ou eles devem ser separados. Dependentes, inseparáveis.

inherir
Significa ser inerente. Significa constituir ou ser uma característica ou qualidade essencial e inevitável de algo.
Essencial, intrínseco. Herdar significa literalmente ser anexado.

inhumado
Significa enterrado, sepultado, enterrado. É uma inflexão de reenterro, que significa enterrar, enterrar, enterrando.

inicialista
Significa que faz parte da formação inicial de uma equipe para que seja titular. Na gíria do beisebol, primeira base.

inician
É um ponto de viragem para começar. Para não dizer iniciar, começa. Chute.

inicuo

Significa desequilibrado, desequilibrado, desequilibrado. Injusto, que não é equitativo, arbitrário, ignominioso, infame,
ultrajante. Também significa vil, perverso, maligno.

inifap
É um acrônimo de INIFAP, que corresponde do Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
no México. Foi criado em 1985 e é o resultado da integração do INIA ( Instituto Nacional de investigação agrícola 41, 40
INIF; Instituto Nacional de floresta pesquisa ) e o 40 IINP; Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias ): uma
instituição científica e tecnológica.

inimitaple
O termo correto é inimitável. Significa que é algo que não pode ser imitado, é que não pode repetir ou copiar. Que não
é possível emulá-lo.

inintencionalmente
Quer dizer, sem qualquer intenção. Que não era para fazer isso. Que não havia premeditação e foi involuntário.

injerencista
Pessoa, político ou sistema de governo que está intercalado em assuntos que não pertencem a você. Isso intervém em
fatos que são deles para outro. Intervencionista. Quem participa ou intervém em algo que não é da sua conta.
Intromissão.

injertacion
Ação de enxertia. Enxerto significa medidor, inserir, ingerindo, aplicam-se, adicionar, transplante, implante. Junte-se a
duas plantas por enxertia ou estacas. Implantação de um tecido ou dentro de uma outra parte do corpo.

injundia
Significa gordura, amarração, gordura, sebo. Também é usado em conjunto.

injuria
Difamação na Colômbia é um crime. Quer dizer ofensa, ultraje, insulto, abuso e vergonha, ato ilícito, infâmia, palavrão,
calúnia. Também pode significar dano, prejuízo, preconceito, denegrir.

inmaquillable
Significa que não pode ser exibido de uma forma agradável, satisfatória ou bonita. Não pode ser consertado com
maquiagem, que não pode ser embelezada ou impermeável. Vai mantê-lo feio e desagradável ou você tem que
mostrá-lo como ele é. Você não pode esconder falhas, erros ou feura de você. Incultável.

inmarcesibleç
O termo correto é Unfading ou Unfading. Isso significa que ele não murcha. Fadeless. Que permanece fresco,
saudável, rejuvenescido, revigorado, novo, liso, liso.

inmejorable
Ele permanecerá o melhor. Você não pode melhorar. Não é provável que seja superado em qualidade.

inmersiva
Refere-se a qualquer ação que leva à introspecção, que obriga a refletir. Algo que nos mergulha o pensamento.
Concentrante. Causando a imersão, concentração, reflexão.

inminente
Significa que vai acontecer imediatamente, muito em breve. Em seguida, imediata, em breve, peremptórias, perto.

inmiscuir
É a ação de misturar duas substâncias para obter uma nova como resultado. Inclua dentro de uma lista de pessoas
acusadas. Significa emaranhar, incluindo, englobando, embrulhar. Também significa comprometer, envolver,
complicar, misturar, entender.

inmisericordes
Significa que não têm misericórdia. Que ele não sente pena de ninguém. Ele não sente compaixão. Indolente.

inmolar
É o ato de oferecer um sacrifício, sacrifício de uma vítima, oferecer um sacrifício. Oferta, dando, sacrifica, mata, mata.
Autoimolação é incendiada por meio de protesto.

inmorales
Isso significa que elas não têm moral. Estranho, significa indecente, indigno, desonesto, corrupto, ilegal, dissoluta, sem
vergonha, sem vergonha, obsceno, crapula.

inmoralidad
Falta de moralidade. Perversão, indecência, indecoro, ilegalidade, corrupção, desonestidade, indignidade, desfaçatez,
dissoluta, crapula, obscenidade.

inmortales
Que você não pode morrer. Por extensão significa que eles são indeléveis, memorável. perpétuo, eterno, perene,
Evergreen, eterno, duradouro, constante, renovada, infinita.

inmóviles
Plural de imóveis. Significa ainda, estático, que não pode ser movido, que eles não se movem.

inmundicia
Na Colômbia significa sujeira, sujeira. Algo sujo, sujo, nojento ou nojento. Contaminados.

inmunosenescencia
Significa envelhecimento ou deterioração do sistema imunológico. Aumenta com a idade, o que facilita a ação de
doenças infecciosas no paciente idoso. Para contra-atacar, as defesas devem ser aumentadas e alimentos que
favoreçam o sistema imunológico.

inmutaba
É uma inflexão de vacilar ou vacilar. Isso significa que ele não muda. Ser impressionado, impassível, destemido,

invariavelmente.

inmutarse
Significa sentir-se chocado, em causa ou surpreendido por algo. Perturbação ou comoção, variação de humor como o
efeito ou impacto de algo que acontece ou sensação. Me pergunto, afetar, alterar, impressionado, é de impacto.

inna
É um nome de mulher de origem Esóica e significa puro, limpo. Nome artístico de um cantor-compositor romeno. Seu
nome completo é Elena Alexandra Apostoleanu. Nome de um album da música pelo mesmo Singer. A apocope de
Irina.

innanna
Innanna ou Inanna era a deusa suméria da amor, sexo, desejo, guerra, beleza, fertilidade, o poder político e combate.
Deusa que segurou o poder. O nome de mulher. Considerou-se a Vênus de los Sumerios. Inna é uma variante do nome
Inanna.

innato
Isso significa que você tem desde o nascimento, o que não é aprendido ou adquirido, têm por natureza. Natural
inerente, peculiar, próprio, característico, congênita.

innecesarias
Isso significa que não é necessário, eles não são indispensáveis. Não é necessário. Plural de desnecessários. Sobra
inútil, supérflua, trivial, dispensável.

inning
É um termo em inglês. Significa entrar no jogo de beisebol. Também no críquete. Refere-se a cada uma das partes
em que o jogo é dividido ( nove ) que correspondem às voltas de rebatidas de cada equipe. Dura até que três saídas
sejam completadas para cada equipe.

innovo
É um ponto de viragem para a inovação. Significa alterar, inventar, modernizar, criar, inventar.

inobservacion
Incumprimento. Falta de acompanhamento, falta de cuidados. Negligência, negligência, abandono, despreocupação,
esquecimento e omissão.

inocencio
É um nome de origem latina masculino e significa inocente. É o nome de tomadas pelos 13 papas católicos.

inocentada
Piadas ou pesadas chances que são feitas em 28 de dezembro de cada ano (dia dos Santos inocentes). Normalmente
é a divulgação de notícias falsas, adicionar sal a um vinho tinto ou fornecer um cigarro explosivo. Ingenuidade, piada,
piada,

inocentes
Festa ou celebração de 28 de dezembro. Santos Inocentes. Na Colômbia, notícias falsas, farsas ou mentiras que se
espalharam em 28 de dezembro. Chances. Significa serva, ingênua, pura, ilusória, sincera. Plural de inocentes.

inocular
Significa contaminar, infectar, difundir, transmitir, passar, injetando, vacinação, transferência.

inocuo
Significa que ela não cause danos, que não produz efeitos negativos. Inofensivo, inocente, inerte, inócuo, inativo,
anódina.

inodoro
É outra maneira de chamar um banheiro. Banheiro, banheiro, água, latrina, banheiro, banheiro, pia, banheiro.

inodoro e incoloro
Significa que não expele nenhum cheiro e que não tem cor, que é transparente. A água é um líquido incolor e inodoro.
O ar é um gás inodoro e incolor.

inofito
O termo correto é inofito. Quer dizer diversas pluralista, variado, complexo, díspares, diferente, diferentes,
heterogêneas.

inorgánico
Significa que ele não está vivo, sem vida. Mineral, que não tem órgãos, insensível. Compostos químicos que não têm
carbono.

inotropismo
Referindo-se ao inotropismo, refere-se a qualidade ou o agente que alteram as contrações de um músculo, há
inotropismo positivo ou negativo. Positivo se agente aumenta a capacidade de contração e negativo se diminui-lo. Na
maioria das vezes se refere ao coração ( músculo de coração )

inófito
Significa diverso, complexo, pluralista, variado, diferente, heterogêneo.

inpace
O termo correto é impasse. Significa obstáculo, inconveniência, desconforto, angústia, preconceito, problema.
Ligação, beco sem saída, beco sem saída. É um galicismo, vem o impasse da palavra, em francês.

inpios
inpios é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Wicked", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
perversa. Isso significa que eles não são crentes. É sinônimo de incrédulos, ateus, hereges, apóstatas, irreligiosos,
pagãos, irreverente.

inpresindible

inpresindible é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Imperativo.", sendo o seu significado:<br>A forma
correta da palavra é essencial. Latino sine quanon ( sem quais ). Isso significa que, sem o que é a vinculação não pode
ser nada. Insubstituível, insubstituível. Inevitável, essencial, indispensável, inevitável, necessário, forçado, obrigatório,
vital.

inpropip
inpropip é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Inadequado", sendo o seu significado:<br>O termo
inpropip é incorreta, inadequada está correta. Significa inadequado, impróprio, inadequado, inoportuno, chocante,
incorreto, inconveniente.

inpropip
inpropip é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Inadequado", sendo o seu significado:<br>O termo
inpropip é incorreta, inadequada está correta. Significa inadequado, impróprio, inadequado, inoportuno, chocante,
incorreto, inconveniente.

input
Entrada não é uma palavra em espanhol. É uma palavra da língua inglesa, que significa entrada, investimento,
contribuição. Lembrem-se que cada palavra em língua espanhola, antes de p ou b escreve m e não n.

inquebrantables
Isso significa que você não pode quebrar, quebrar ou deixar de cumprir. Infravermelho. Que você não pode quebrar,
transgredir, violar ou violar.

inquietante
Isso significa que a causa produz inquietação, gerada pelo nervosismo ou inquietação. Que matar o silêncio, que altera
o humor, o que diga respeito ou provoca angústia. Preocupante, aleatório.

inquilina
Na Colômbia é o mesmo que inquilino. Você tem para alugar ou alugar um imóvel. Também pode significar vizinho,
morador, habitante.

inquilinato
Na Colômbia é uma casa grande onde muitas pessoas de diferentes famílias vivem. Casa dedicada ao aluguel, aluguel
ou locação por quartos e eles muitas vezes têm serviços comuns. Casa onde seus habitantes são de famílias
diferentes e deve compartilhar os serviços.

inquilino
Significa inquilino. Uma pessoa que aluga uma propriedade. Pode ser considerado sinônimo de vizinho, habitante ou
morador.

inquilino inquilina
Inquilino ( a) . Pessoa que aceita aluguel ou aluga um imóvel.

inquina
Significa ódio exagerado. É sinônimo de despeito, ódio, revulsion, saña, tirria, inquina, ressentimento. Na Colômbia

também é dito em cone, aversão.

inquiriente
Significa pesquisador, pessoa que pergunta, descobre ou investiga.

inquisidor
Um padre que fazia parte da Inquisição. Tipo de religioso ou eclesiástico, julgar quem sabia de casos de heresia e
deve julgá-los. Ele está à procura, inquire ou cientistas.

inri
Totalmente de acordo com Furoya. Na Colômbia também é usado para designar algo inerente a uma pessoa. Sinal,
marca, distintivo, atributo, pegada, etiqueta, etiqueta.

insaculatorio
Etimologicamente significa dentro de um saco ou bolsa. Portanto, o termo correto é desinsaculatorio, para uma eleição
é feita por meio de cédulas que são tomadas fora de um saco ou bolsa.

insalubres
Condições de um ambiente que não permite a boa saúde de seus moradores. Plural de unsalubre. Significa insalubre,
o que não é bom para a saúde. Que não é saudável. Prejudicial, prejudicial, inalous, prejudicial, ruim, pernicioso.

insanos
Pode significar impuro, infectado, sujo, não selado, anti-higiênico, contaminado, insalubre, pecaminoso,

inscribete
Ele também existe e usa se inscrever (Na Colômbia é uma forma de imperativo leve, principalmente por meio de
conselhos). É uma transformação para se inscrever ou se inscrever. Significa apontar, inscrever-se, anotar,
inscrever-se, inscrever-se, inscrever-se, inscrever-se.

insidia
Significa intriga, perfídia, maquinação, trapaça, conspiração, engano. Perfidy.

insidias
Plural de malícia. Significa que fraudes, golpes, armadilhas, estratagemas, armadilhas, maquinações, intrigas.

insidiosas
Isso significa que eles escondem ou disfarçam algo no espírito de trapaça. Perfidas, traidores, trapaceiro, intrigante,
maquinando.

insignias
Significa distintivo, emblema, bandeira, emblema, brasão de armas, lema, imagem, Alferes, bandeira, símbolo, marca.
Logotipos mais velhos de um país são sua bandeira, seu brasão e seu hino. "

insignificante
Não tem significado, que não tem valor ou significado. Significa que falta valor ou interesse. Despre valor. Nimio,
trivial, anodyne, pueril, balada, fútil, frívolo. Também pode significar comum, vulgar.

insípido
Significa que falta sabor. Você não detecta nenhum sabor. Pode significar sem sal, sal baixo ou baixo açúcar, sem
açúcar. Sembridee, lamentável, não expressa, frio.

insofacto
O termo correto é Ipso facto é um frase em latim que significa no ato, imediatamente, ao mesmo tempo, já,
imediatamente, instantaneamente, agora

insolente
Na Colômbia é sinônimo de gelo, patife, ousado, irreverente, cínico, bold (realce), falta de respeito. Também petulante,
arrogante, presunçoso, grosseiro.

insomnia
O termo correto é imsônia. É uma palavra latina, que significa insônia, distúrbio do sono, falta de sono, não conseguir
dormir. Nome de um filme e um vídeo, sobre distúrbios do sono. Insomnia é o nome de uma música e vídeo de
Faithless, um grupo britânico de hip hop.

insomnio
É um transtorno muito comum, caracterizado pela falta de sono.

insondada
Significa que não foi investigado ou explorado o suficiente. Você não foi capaz de chegar até ela o suficiente, para
conhecê-la melhor. Desconhecido, inexplorado.

insordinacion
insordinacion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Insubordinação.", sendo o seu
significado:<br>Insubordinação é a palavra certa. Significa que não aceita ordens. Rebelde é que não aceita as regras
ou leis. Revolta. Levantou-se contra um governo. Motim, rebelião, revolução, revolta, sedição.

insoslayables
Isso não pode ser ignorado. Inevitavelmente, inesquivable, que não pode ser evitada, que pode desviar de nós e você,
que não pode escapar. Obrigatório, imposto, demanda. Que devem ser respeitadas, que deve cumprir.

insólito
Significa que é algo que não acontece com frequência na luz. Não muitas vezes visto: raro, extraordinário, incomum,
surpreendente, ultrajante, incomum.

inspiracional
Em relação à inspiração ou motivação. Isso motiva ou inspira.

instaurados
É uma inflexão de estabelecer. Significa estabelecer encontrados, criar, estabelecer, implementar, erguer, organizar.

instruirse
Significa educar, treinar, aprender, estudar.

instrumentalización
Significa converter em um instrumento. Efeito de ação ou instrumentalização. Faça algo ou alguém se torne um
instrumento, utensílio ou ferramenta. utilização. Use algo que não seja como uma ferramenta.

instrumento guirro
guirro instrumento escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Güirro.", sendo o seu significado:<br>Acho que a
pergunta é Guirro. GUIRRO, na Costa Rica significa última criação que nasce em uma maca, menores de criação. Na
Colômbia, dizemos sute ou cuba. GUIRRO, em El Salvador e Honduras é um abuso sexual, menores de 12 anos de
idade. Em Honduras é uma faca longa, usada na agricultura.

insuceso
Ocorrendo meios fatal, fatídico evento, sombrio, negativo novidade, algo desastroso. Falha.

insufacto
É uma maneira de dizer ipso facto, que é um latino que significa a frase imediatamente, imediatamente, no momento,
ao mesmo tempo (durante o fato).

insuflar
Significa injetar ou pressionar ou soprar um gás ou algo pulverizado em um recipiente. Explodir.

insulso
Na Colômbia, que quer dizer sem gosto, ele não sabe nada, que é pouco. Também é um tipo de massa, feita de
banana e doce ou sobremesa. Ele serve como um companheiro de carne ou do leitão. É típico do departamento de
Tolima. Também dizem que adicionaste branda para um emaranhado de milho fermentado que é doce.

insureccion
insurreição é escrita incorretamente e deve ser escrita como "insurreição ( com til )" sendo seu
significado:<br>Insubordinação, motim, revolução, rebelião, revolta. Não aceite as normas estabelecidas por um Estado
ou um governo.

insurreción
insurreição é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Insurreição", sendo o seu significado:<br>Tipo de
insurreição. Ação dos insurrectos. Erguido nos braços, a ação de rebeldes. Crime que cometem os guerrilheiros para
declarar em rebelião contra seu governo. Revolta, sedição, sublevação, insubordinação e motim.

insurrectas
Você quer dizer rebeldes, sediciosos, revoltas, insurgentes, revolucionários.

insustentable
Significa que não pode ser alimentado ou nutrido, não pode ser fornecido, ou não pode ser mantido. Que é impossível
preservar, fornecer ou sustentar. Você não pode pagar ou pagar por isso.

intachable
Significa que não tem garanhão, censura ou mancha. Sem falhas ou defeitos. Perfeito, limpo, limpo, irrepreensível.

intangibles
Isso significa que seu valor é muito alto, mas que não pode ser calculada monetariamente. Impalpável, imaterial,
valioso, significativo, importante.

integracion civico militar
Na Colômbia são coordenados entre a Comunidade e as forças militares para o avanço de projetos que beneficiam de
uma região isolada ou coletiva. É muito típica do batalhão de engenheiros (fazer pontes, estradas, escolas, centros de
saúde, etc.).

intelia
É o nome de uma empresa de tecnologia e também um aplicativo para facilitar as vendas.

inteligente
Uma pessoa que possui inteligência. Significa lúcido, compreendido, perspicaz, pronto, espirituoso, hábil, capaz,
talentoso.

inteligibilizada
É uma inflexão de inteligibilizar. Significa claro, compreensível para fazer uma coisa, torná-lo mais explícito.

intempestuosa
Significa muito forte, muito intenso.

intencionalmente
Você quer dizer de propósito, intencionalmente, . Atos que são realizados voluntariamente, conscientemente,
intencionalmente, premeditado.

intendible
intendible está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Entendible", sendo o seu significado:<br>A palavra
intendible não é muito comum o uso, mas seu significado é que ele não pode ser colocado, não pode ser estendido. No
entanto, penso que pretendiam pedir compreensível. Isso é um adjetivo qualificativo, indicando o que é dito, escutando,
escreve ou lê em compreensível, que pode ser entendido, é claro.

intensivista
Em Medicina é o Médico especializado em Terapias Intensivas ou na recuperação de pacientes muito delicados. São
eles que lideram a gestão de pacientes de UTI (em unidades de terapia intensiva).

inteperancia

O termo correto é intemperada. Significa deboche, falta de moderação, falta de Temperança, immoderação, excesso,
ofuscação, intolerância, intransigência.

interactuanfo
A palavra correta é interagindo. É uma inflexão do interact. Significa agir, partilhar, participar. Se envolver em
relações sexuais ou recíproca interação.

interamnia
É o nome de um asteroide, que também foi chamado de KU e Teramo de 1910. Significa que está localizado no meio
da água, entre dois rios ou entre rios.

intercolegial
Eventos nos quais apenas escolas ou escolas múltiplas podem participar. Campeonatos de vários esportes com a
participação de estudantes de escolas.

intercomunicador
Unidade ( 41 geralmente portátil; que serve para se comunicar com outra pessoa que é retirada. São meios de
comunicação privados e internos usados em empresas onde existem vários guardas de segurança. Rádio telefones,
walkie-talkie. As comunicações são uma classe de intercomunicador.

interesas
Inflexão de interesse. Significa atrair, fascinar, maravilhar, encantar, Captivate, seduzir, impressionar, importação,
atañer competer, esquerda, afeto, toque, alter.

interétnico
Significa internamente dentro de uma ecnia ou povos indígenas. Dentro de sua própria raça ou pessoas. Dentro da
aldeia ou da tribo.

interfectos
Plural de interfect . Na lei significa morto, multado, occisos. É uma palavra de origem latina. Refere-se a pessoas que
morreram violentamente. Vítimas, que foram mortas ou massacradas.

interferencias
Significa interferir, isso gera obstáculos, parada, que interrompe, que intercepta. Ruído que afecta o correto ouvir um
áudio. Alterações e distorções do som.

interino
Uma pessoa que temporariamente substitui outro em suas funções. Substituição, substituir, não é o proprietário.
Significa temporário, transitório, passageiro, provisório, temporário, alternativos, acidental.

interiores
Roupas íntimas de pessoas. Cuecas, shorts, cuecas. Interior plural. Parte interna de uma casa, escritório ou prédio.
Mobiliados e acessórios de escritórios ou casas. Eles estão lá dentro, eles são de dentro.

interista
Significa em relação à Inter ou Internazionale de Milão. O que é relativo à Inter de Milão. Torcedor do Inter (typosi).

interleucina
É o conjunto de proteínas que são sintetizadas e expressas por leucócitos (ainda mais linfócitos e histiocitos). Eles
também são frequentemente referidos como interleukinas. São proteínas que agem como mensageiros químicos de
perto. São importantes para o sistema imunológico (defesas) do corpo.

intermodal
Significa em vários modos, formas ou características. Pode ser visualizado ou apresentado de várias maneiras ou
modos. Diferentes tipos de serviços ou veículos.

interpersonales
Isso significa que se trata de várias pessoas. Entre as pessoas. Relação de tipos diferentes entre várias pessoas
(pode ser emocional, comercial, trabalhista, etc.) ) .

interquedencia
Significa obstáculo, impedimento, estorvo, inconveniência, problema de dificuldade. ,

interrupciones
São cortes ou descontinuidades de lago que passei por um longo tempo. Significa que as suspensões, as paragens,
detenções, descontinuidades, cortes, obstruções, obstáculos.

intertrigo
Na medicina há inflamação das dobras da pele. Irritação causada pela esfregação de duas superfícies independentes
da pele.

intibucá
Intibucá é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Intibucá; nome correto )" sendo seu significado:<br>O
termo correto é Intibucá ( nome próprio ). É o nome de um departamento de Honduras e sua capital é La Esperanza.

intinerante
O termo correto é itinerante. Significa que ele caminha ou se move muito. Isso vai de um lado para o outro. Isso muda
de local com freqüência. Ele está em turnê. Itinerant, Nomad, móvel, portátil, móvel, vadios, vagando, tramp. Ele vem
da palavra latina itinere, que significa turnê, Camino.

intradiario
Você quer dizer em um dia. Isso acontece em menos de 24 horas ou em um turno menos de um dia.

intrainstitucional
Trabalho realizado de forma coordenada e participativa por vários diferentes instituições do estado, para uma rápida,
significa uma ação efetiva e maior cobertura. Trabalho integrado entre as instituições.

intransparencia

Significa opacidade. Que não há transparência ou clareza. Também se refere à turbidez em atos ou falta de
honestidade.

intrauditivo
Significa que é encontrado ou implantado dentro da orelha. Pode ser um tipo de fone de ouvido.

intrépido
Pessoa que não sente medo, que não tem medo ou que não tremem em nada. Pessoa que é imprudente, ousadia,
ousada ou arrojada.

intrépidos
Você quer dizer ousado, corajoso. Imprudente.

intrínsecamen
intrinsecamen é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Intrinsecamente" sendo seu significado:<br>O termo
correto é inerentemente. Quer dizer de forma íntima e essencial. Tem seu próprio valor. Interna, sua própria essência.

intrínsecamenente
Quer dizer de forma íntima e essencial. Tem seu próprio valor. Interna, sua própria essência.

introducido
Voltando-se para apresentar. Particípio do verbo inserir. Meios para medidor, pia, caber, pregando, mortise inserir,
incorporam, incluem, inserir, apresentam, coloque, deslize, Coe, infiltrar-se, estabelecer, implementam.

introducirse
É a ação ou efeito de entrar em quaisquer instalações sub-repticiamente ou à força. Isso significa entrou, se intrometer,
recesso, estala os dedos e afundando, incorporado, incluído, furtivo, infiltrado.

intruncado
O termo correto é intrincado. Significa emaranhada envolvida, bloqueado, robusto, complicada, obscura, emaranhado,
complexo, complicado, difícil, duro, tesão (em Santander, Colômbia).

intrusivos
Em geologia, são resultados da solidificação do magma ascendente entre as rochas da crosta terrestre já existentes.
Em psicologia são os pensamentos involuntários indesejados, imagens ou ideias desagradáveis que podem tornar-se
obsessões. Intrusos.

intruso
Quem entra ou chega sem permissão. Estranho, arrogante, forasteiro. Pessoa que não foi convidada, elenco,
estrangeiro, alienígena, curioso, desconhecido. .

intuititvo
O termo correto é intuitivo. Significa que você reflete, pensa ou intuit. Ele percebe corretamente as coisas.

inunde
É uma inflexão das inundações. Significa porco, saturar, encher, invadir, inundações, excesso, exceder.

inustado
Significa que é raro, que dificilmente aconteça, que seja incomum e isso cause surpresa. Estranho, estranho,
incomum, peculiar, peculiar, incomum, estranho.

inusual
Significa que é muito raro. Não é usado. Incomum, estranho, estranho.

inútil estéril
Significa que não ou resultados positivos não esperam isso. Tinha improdutivo, árido, árido, deserto, fútil, inútil,
ineficaz.

invasiones
Na Colômbia é o nome dado aos bairros desclassificados ou bairros que são o produto de uma invasão por terra, então
ele quase sempre falta de todos os serviços públicos. Favela. Plural de invasão. Significa ocupação, conquista.

invasivo
Significa penetrar, saturar, atacar, dominar, engolfar ou acuntar. Afeta notoriamente, com grande amplitude. Tipo de
procedimento médico de grande complexidade.

invensible
invencível é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Invincible", sendo o seu significado:<br>A palavra
invencível é errada, o certo é invencível. Significa que não tenha sido derrotado, ou que não pode ser derrotado. Muito
forte, invicto. É que não tem sido capaz de vencê-lo. Inviolável inconquistável, invicto, intransitável.

inverencial
Loa maçons ou adepto à comunidade branca " deve cumprimentar Paz reverencial " ou " A paz esteja com você " e a
resposta deve ser " E com seu espírito também 34. Inverencia quero dizer do fundo do coração.

invernadero
Construção, geralmente coberto com plástico, destinado a controlar a temperatura e a umidade propício, para
desenvolver culturas de flores ou legumes. Cultivo dentro de casa. Recinto onde podemos nos proteger de
intempéries ou inverno. Botanica, fogão.

inversiom
inversiom é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Investimento", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é investimento. É o ato de investir. Significa mover, mudar, interromper, transformar, alterar, variam, coloque de cabeça
para baixo. Financiar, gastar, comprar, comprar, negociar. Bens ou serviços que são obtidos com um pagamento.
Aquisições.

investiduras
Investidura plural. Caráter ou dignidade adquiridos por possuírem ou aceitarem uma posição ou nomeação. Significa
posição, nomeação, posição, dignidade.

investigación documental
Parte da pesquisa que dedica-se à revisão dos documentos históricos. Revisão e análise de documentos durante uma
investigação.

investigasion
investigasion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pesquisa", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é pesquisa. Isso significa Pesquisar, inquérito, sonda, sondagem, digitalização, Pesquisar. Trabalho a ser feito por um
cientista para testar uma hipótese. Trabalho do aluno.

invisibilizar
Significa torná-lo invisível, esconder ou fazer algo despercebido. Esconder.

invitacional
Eles são geralmente torneios de tênis realizada pelo convite aos jogadores de acordo com um critério de seleção dos
organizadores do ranking ATP.

involucrar
Torne-se sócio, parceiro ou cúmplice de outro em um ato ilegal. Significa incluir, englobar, embrulhar. Também
significa comprometer, envolver, complicar, misturar, entender.

invulnerado
Significa que não foi violado ou afetado. Isso não foi danificado ou prejudicado. Não houve feridos. Ileso. ileso, a
menos que seja imune.

inyectar
Significa introduzir algo a força em outro corpo ou outra coisa. Significa inocular, respirar, medidor, inserir, gerenciar,
picar, cortar, adicionar ou adicionar.

io
Era o nome de uma das sacerdotisas de Hera na mitologia grega. Ela era filha de Ínaco e Melia e era uma das
donzelas de Zeus. Nome de uma das maiores luas ou satélites de Júpiter (o terceiro em tamanho). O nome de um
asteroide. Nome de um filme de ficção científica da Netflix, lançado há dois anos (18 de janeiro de 2019). Entre os
maori, nome do deus criador do universo.

iolanda
O termo correto é Iolanda ( nome próprio ). A versão do nome do idioma italiano é Yolanda. Quer dizer que dá ou
fornece alegria é derivada do latim.

iolao
Iolao, Yolao. Yolas ou Iolas, era sobrinho de Hércules, a quem ajudou em algumas de suas obras. Ele era filho de
Ificles e Automedusa. Ele o ajudou a matar a Hydra de Lerna e roubar o gado de Gerion.

ionograma
Na Medicina é um teste laboratorial ou teste que permite saber a quantidade de Sódio presente no sangue, juntamente
com outros eletrólitos como Potássio, Cloretos ou Bicarbonatos. Análise de eletrólito sustrindo sangue, análise de íons

de sangue.

iota
Iota é o nome da décima letra do alfabeto grego, que corresponde ao primeiro dos espanhóis, Iota é também uma
tecnologia de contabilidade que permita o intercâmbio de informações. IOTA é, também, na sigla em inglês de Marie
organização das administrações fiscais (organização Intra-Europea de administração tributária).

iovis
Iovis, Jovis, Iuppiter e Jove são outros dos nomes dados em latim para Júpiter, na mitologia romana e pai dos deuses.

ipai
Também é válido iipay ou norte décimo nono. É o nome de uma língua falada na área de San Diego, califórnia. É
considerada uma língua da família linguística Yumano-Cochimí.

ipfa
IPFA representa o Instituto profissional da educação, uma instituição de ensino a nível universitário em Maracay
Venezuela (de estudo odontológico).

ipurterre
É uma palavra da língua basca que significa magro, mal-gênio, pessoa que é facilmente enfurecido.

ir de farra
Na Colômbia ir a festas, folia, festas, pachanga, farra, sair para dançar e beber. Divertir-se.

ir maqueado
Quero dizer, vá elegante, muito arrumado, titino, cachaco, fixo. Bem vestido.

ir mas alla
" ir além de " É uma frase para denotar o máximo de esforço possível, tentar de tudo, não falha nenhum obstáculo.
Esforço supremo ou sobre-humano. Sem reserva.

ir sobrio
Significa acordado, sem tomar. Abstêmio.

ira
Significa raiva, raiva, raiva e fúria. Na medicina, raiva, você quer dizer infecção respiratória aguda.

iraca
Na Colômbia Royal Palm, é uma palmeira que chapéus são feitos. É também conhecido como jipijapa, pipi, xaile ou
Porto Rico. Seu nome científico é Carludovica palmata e pertence à família Cyclanthaceae. Entre os índios Chibchas
Reino ou território governado pelo Cacique Suamox (Sogamoso).

iracas

iracas é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Iraca", sendo o seu significado:<br>Era o nome de uma
das cinco confederações indígenas do povo Muisca, que os espanhóis tenham encontrado no território colombiano.
Corresponde ao que é hoje o departamento de Boyacá, na Colômbia e capital do sol era Suamox, onde eles tinham um
templo de adoração ao sol. Classe de palmeiras com porte médio e sem estipe definitivo. Seu nome científico é
Carludovica palmata e bseparate de Iraca, diz Jipijapa ou xale. É a família de Ciclantaceae. Com suas folhas estão
hacn chapéus, ventiladores e tecido artesanato. Não é uma palmeira verdadeira.

irad
De acordo com a Bíblia Sagrada, era o nome de um filho de Enoque, portanto neto de Caim. Em hebraico pode
significar corredor ou aquele que voltou para a cidade. Em outros textos, eles dão-lhe o significado de cidade
testemunha. Na África, é a sigla do Instituto de Pesquisa Agrícola para o Desenvolvimento dos Camarões.

iranzu
iranzu é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Irantzu ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Irantzu. É um nome de mulher de origem basca. Como tal, a palavra significa muitas samambaias,
abundância do site 40 fetos; Helechal-) , vem do Irã fern ( ) e tzu ( muitos, 41 abundantes;.

irascible
Pessoa que fica irritada facilmente. Colérico, brava, furioso, furic, irritável.

iregua
Na Espanha é o nome de uma pequena cidade, também de um rio e um parque natural. Eles estão localizados na
província de La Rioja, perto de Logroño.

irene
É um nome de mulher de origem grega e que significa pacífica, que ama a paz. Pacificador. Nome artístico da
cantora, modelo e dançarina sul-coreano, cujo nome verdadeiro é Joo Hyun Bae. Ele lidera a banda veludo vermelho.

irenología
É um ramo da ciência política dedicada ao estudo da paz, estudo de tratados ou processos de paz. Ciência, estudo ou
Tratado de paz. Resolução de conflitos.

ireprenzible
ireprenzible é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Irreprensible" no sentido de:<br>O termo correto é
Irreprensible. Isso significa que não é merecedor de repreensão, que seu ato tinha sido correto.

irgue
Inflexão de pé ou de pé. Terceira pessoa do singular do ( o, a ) no verbo. Segunda pessoa ( seu ) o imperativo.
Significa levantar, levantar, levantar, endireitar, muito íngreme, pare.

irgue
Inflexão de pé ou de pé. Terceira pessoa do singular do ( o, a ) no verbo. Segunda pessoa ( seu ) o imperativo.
Significa levantar, levantar, levantar, endireitar, muito íngreme, pare.

irguieron

Significa que levantaram, eles içaram, subiram. Colocá-lo de pé. Cabe uma inflexão do stand.

iridiscencia
Iridescente. É um fenômeno óptico que faz com que certas substâncias reflitam as cores do arco-íris de acordo com as
mudanças de ângulo em relação ao sol. Uma camada superficial de uma substância que reflete as cores do arco-íris
em sua superfície.

irina
É um nome de mulher de origem grega e significa "aquele que ama a paz". Tem muitas variantes: Irene, Irena, Leticia,
Rena, Rina. Nome do famoso modelo russa conhecido como Irina Shayk, seu verdadeiro nome é Irina Valérievna
Shaijlislámova e era casada com Cristiano Ronaldo.

irineo
Ireneu é um nome masculino. É de origem grega e significa Pacífico. Irineo San era um inimigo do Gnosticismo Bispo
de Lyon. Femininas variantes de Irineo são Irene, Irina, Rena, Rina ( Isso significa que eles amam a paz ).

iris
IRIS é uma mulher de origem grega e significa de cores lindas. Membrana que faz parte do olho que regula a entrada
de luz, para permitir uma visão adequada. Parte colorida do olho. Na mitologia grega, íris era irmã das harpias e
maple, filha de Taumante e Electra. Arco Iris, a deusa do mar e o céu, anunciando o pacto com os deuses e os
humanos.

irish coffee
São duas palavras em inglês que significa café irlandês. Irlandês é o adjetivo irlandeses no idioma inglês. É uma
cerveja que tem um toque de uísque e chantilly.

irish stew
São dois termos em inglês que significa Guisado irlandês. É um guisado de cordeiro com batatas, cebola e salsa,
tradicional na Irlanda. É considerado o prato nacional de cozinha irlandesa.

iritis
Em essência, é uma condição ocular consistindo de inflamação da íris. Medicamente também é conhecido como uveíte
anterior.

irmgard
É um nome de mulheres alemãs. Significa grande, poderosa, protetora da casa ou jardim.

iro
É o nome de um rio espanhol na província de Cádiz.

ironman
Significa homem de ferro ou homem de aço (homem forte). Ele é um tipo de atleta que participa de competições
sequenciais de natação, ciclismo e atletismo, também chamada de Triathlon. Nome de um personagem fictício da
Marvel Comics, criado por Stan Lee.

irqui
É uma palavra na língua Cayambi, que significa óssea fina, magra, frágil.

irradiancia
É o poder da radiação eletromagnética de qualquer tipo que afeta uma unidade de superfície. É medido em watts ou
watts por metro quadrado. É usado para saber quanta energia solar chega à Terra.

irradiar difundir
São dois sinônimos de radiodifusão, disparo, emanando, brilhando, brilhando, projetando, espalhando.

irredento
Significa não se redimir ou pecaminoso. Não está resolvido, não está resolvido. Refere-se também a um território
reivindicado como seu por razões históricas, étnicas ou culturais, mas que está a regra de outro. Exigido, reclamado,
ordenado.

irreflectivo
irreflectivo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "imprudente", com seu significado:<br>Esta palavra é
incorreto, correta é irreflesivo. Significa que ele não reflete ou que não tinha nenhum reflexo.

irreflexiblemente
Significa irrefletidamente, sem reflexão ou análise. Nenhum estudo ou cautela. De uma forma precipitada ou
impulsiva.

irreligiosos
Ao contrário da fé ou religião. Ímpios, ateus.

irremiaible
irremiaible é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Irremisible" no sentido de:<br>Acho que eles queriam
pedir Irremisible. Significa que é algo que não podem ser impedidos, vai acontecer de qualquer maneira. Ocupa-se,
mesmo que isso vai acontecer. Não tem nenhum retrocesso.

irremisiblemente
Significa maneira irreparável. Sem remédio, sem cura. Imperdoável. Que pode não ser enviado, transmitido ou
transferido.

irresponsablemente
Você quer dizer de uma forma ou uma maneira irresponsável. Sem responsabilidade, sem prudência, sem cuidado.
Inconscientemente, imprudentemente, sem descuido.

irricion
irricion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Irritação.", sendo o seu significado:<br>Irricion é escrito
incorretamente. Acho que eles pretendem pedir a irritação. Meios, irritar, se sentir raiva. Raiva, raiva, raiva, raiva.
Excitação, coçar, coçar, coçar, arder.

irrisorio
Significa que é uma zombaria ou indução de risos. Significa que é grotesco, extravagante ou ri. Risível. Também
pode significar na Colômbia pouco, insignificante, escasso, mesquinho, ridículo, burlesco.

irritadísimo
É o superlativo de irritado. Muito irritado. Muito, furioso. Muito corajoso, muito furioso. Também na Colômbia significa
bastante afetado, no sentido de que uma ferida ou queimadura tem infecção. Processo infeccioso severo.

irritarse
Significa ficar zangado, ser corajoso ou de mau feitio.

irrumpía
-É um ponto de viragem. Significa maneira abrupta ou inesperada. Invadir a penetrar, entrar, entrar, pegar,
resurfacing.

irse
É a ação de mudar-se daqui para lá. É longe de onde está. Licença, fugindo, largarse, mover, migrar.

irse a la piltra
Colegas de quarto é uma forma coloquial de chamar a cama. Por conseguinte, 'ir para o roomies' é para ir para a
cama, ou vá descansar, vá dormir, deite-se.

irving
Em inglês é usado como nome e sobrenome. É de origem celta e significa bonito, bonito, bonito. Variantes: hirving,
Ervin, Erwin.

isapres
São entidades engajadas na prestação de serviços de seguro de saúde, são seguradoras privadas. Eles existem no
Chile e na Colômbia. ISAPRES significa Instituições de Saúde De Previsão.

isara
Meios de Isère, Isère-relacionados. É o nome de uma região, um vale e um rio da França. É o nome de um asteroide e
também o nome de mulher.

ischia
É um sobrenome de origem italiana, que também existe na Argentina. O nome de uma ilha italiana, localizado em
frente à Nápoles. Carlos Luis Ischia, apelidado o Pelado, era um grande jogador argentino, que se apresentaram no
Junior de Barranquilla e o América de Cali, na Colômbia. Atualmente é técnico da equipe mais forte da Bolívia.

ischu
Ischu, ishku, ishcu ou ishkuy. São palavras em quéchua língua significado de Cal, carbonato de cálcio.

ise
Na Colômbia é um acrônimo usado no DANE (Departamento Nacional de Estatística). Significa Índice de

Monitoramento Econômico . Trata-se de um índice sintético cujo objetivo é prover uma medida da evolução da
atividade real da economia no curto prazo.

iseba
ISEBA representa a associação de benefícios do Iowa escolas empregado ( 41 ISEBA;. É um Instituto acadêmico
independente de econômico e mercado de ações, estabelecido em Barcelona, que incentiva muito faculdade de
treinamento para promover cursos de verão.

isela
É o nome de uma mulher alemã. Significa "aquele que é uma promessa de felicidade". É considerada uma variante de
Gisela, Giselda ou Gisell. Nome de uma atriz e roteirista mexicana, cujo nome completo era Isela Vega Durazo.

isfel
isfel é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Isfel; nome correto )" sendo seu significado:<br>É o nome de
uma atriz e cantora mexicana. Seu nome completo é Violeta Isfel Garma Garcia. Seu nome significa cercada de amor.

ishir
É o nome de uma instituição de pesquisa e transferência de conhecimento no ramo de ciências sociais em Rosário
Argentina. Rosario Regional Socio-Historic Research Acrônimo. O ISHIR pertence à CONICET, que é o Conselho
Nacional de Pesquisa Científica e Técnica da Argentina.

ishoco
É outra maneira popular de chamar as crianças na Guatemala. Eles também costumam dizer patos. Assim como na
Colômbia dizemos guámbitos, Guámbitos, Chinos, pelaos, percevejos ou culicagaos.

ishpingo
É um nome dado no Peru para a árvore, Ocotea, floribunda de Ocotea nome científico, pertencente à família
Lauraceae. Tem usos medicinais. Também conhecido como Quimula ou Yalte.

isi
O ISI é a abreviação de um modelo econômico muito implementado na América Latina. É basicamente
"Industrialização para substituir as importações". É um modelo implementado para desenvolver a indústria local ou
nacional. gerar fontes de emprego e evitar vazamentos cambiais (que seriam gerados pelas importações de bens de
consumo).

isicha
Não é uma palavra em espanhol. É uma palavra na língua aimará. Significa que tece, fazer roupas para si mesmo.

isidoro
É um nome masculino de origem grega (Isidoros). Pode significar presente ou presente de Ísis (a deusa egípcia) ou
adorador de Ísis. Nome de um santo católico espanhol, nascido em Cartagena (Múrcia) e altamente reverenciado em
Sevilha. Há uma variante do nome espanhol : Isidro .

isidro
É um nome masculino de origem grega e significa presente concedido por Ísis. Nome de um santo de origem

espanhola. Ele é o santo padroeiro dos camponeses e agricultores.

isis
Nome de uma deusa egípcia, esposa de Osíris. Grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque e da Síria (Estado Islâmico
do Iraque e da Síria). Nome de uma cratera lunar. Nome de unn asteriode. Nome das mulheres. É também o
acrônimo para Integrated Sun Science Research and Image and Scanner Interface Specification. .

isla flotante
Ilha Uros índios construído com Reed no Lago Titicaca e em que eles vivem. Eles são especialmente na Baía de Puno
e construíram-los com Reed. É também um nome de um doce de leite. (Reed).

islaya
É o nome de uma planta, que também é chamada de islay, é uma espécie de cacto. É também o nome do gênero
dessas mesmas plantas, que pertencem à família Cactaceae. Tipo de cacto.

islero
O nome do touro que fatalmente ferido Monolete. Islero é que serve uma ilha em postos de gasolina. Bombeiro. O
nome da marca Lamborghini ostenta o carro produzido pela montadora italiana entre 1968 e 1969.

ismael
É um nome masculino de origem hebraica e bíblica. Significa o que Deus ouviu. Nome de um filho de Abraão com
Agar.

isobaras
Pressão igual. Significa que estão na mesma pressão atmosférica. Eles marcam o mesmo em um barômetro.

isogénico
Significa da mesma origem. Ele prossegue ou se origina no mesmo lugar. Tem os mesmos genes, que é igual
geneticamente, que é a família. Geneticamente idêntico.

isondú
Inseto noturno luminescente. Inseto coleopter pertencente à família Lampiridae. Verme luminescente, verme brilhante.
É uma maneira de chamar o vagalume ou cocuyo.

isondúes
Plural de isondu. Significa inseto noturno luminescente. Inseto coleopter pertencente à família Lampiridae. Verme
luminescente, verme brilhante. É uma maneira de chamar o vagalume ou cocuyo.

isoordinar
Isso significa encontrar ou encontrar as características da essência das coisas. Conceitos comparáveis.

isopropilo
Em química orgânica é o nome de um composto que tem um grupo propílico ligado a um carbono. Igual ou similar ao
propil ou metil. Radical derivado do metano que perdeu um hidrogênio.

isoronix
Acho que a pergunta é Isotonix. O Isotonix é um produto multivitamínico que ocorre em um fluido semelhante a fluidos
corporais (por isotônicos: de igual pressão ou pressão semelhante).

isotrombia
Na medicina é a função normal das plaquetas. Coagulação normal. Função plaquetária normal. O oposto é
anisotrombia (anormalidades na coagulação ou função plaquetária).

isóbaro
Significa peso igual. Massa igual. Em química, são elementos que têm número atômico diferente, mas têm massa
igual.

isófono
Para dizer que parece a mesma, tem o mesmo som. É um termo usado na física e na música.

isópodo
Significa etimologicamente de pernas iguais. Em Zoologia é o nome de uma classe de crustáceos. Eles são
conhecidos como leitões.

isótopo
Etimologicamente significa que vem do mesmo lugar, que vem do mesmo lugar. Em Química é o nome dos elementos
que têm o mesmo número de prótons, eles têm as mesmas propriedades e um número diferente de nêutrons.
Elemento químico de igual número atômico, mas massa atômica diferente.

ispiando
Mujeres incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Espionagem", sendo o seu significado:<br>O termo
apropriado é espionagem. Significa ver, ouvir, perseguir, monitorar, investigar, descobrir. Significa investigar ou
monitor sem ser detectado. Assista furtivamente.

isquion
Em Anatomia e Medicina, é o nome de cada um dos ossos da pelve e eles fazem parte de cada coxal (é a união dos
ossos do ilírio e do púbis). É divisíveis em duas partes (ramo e corpo).

istancia
demanda é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Instância", sendo o seu significado: o termo correto é
instância. Memorial de meios, a pedido. À direita é cada lei graus jurisdicionais estabeleceu para ventilar e julgar uma
decisão ou uma ação judicial. Escala de sequencialidade no desenvolvimento de um processo.

istishadi
Sacrifício ou istishhadi também é usado. Uma palavra no martírio de significado de língua árabe, morte de um mártir,
morte heroica, é ele mesmo.

istmoa
Istmoa é o istmo em basco. Istmo em espanhol significa faixa de terra estreita conecta dois continentes ou partes deles,
situada entre dois mares ou oceanos.

isuri
É uma palavra da língua basca, significa derramada. Inflexão derrama, o que significa fluir, fluir, derramar, se espalhar.
Também pode significar emissão, saída, sucateamento.

isurketa esanahia
São duas palavras em língua basca. Isurketa, voo e destina-se esanahia.

iswatl
Iswatl é um dos nomes comuns dados no México a planta Canna indica. Ele é conhecido com os nomes de Átila
Akera, sagu, capacho, Maracá, chisgua, biri, cucuyus, juquian, risgua, Índia, platanillo, papantla. Pertence à família
Cannaceae. Um amido comestível é extraído das sementes e alto poder nutritivo, suas folhas são usadas para
envolver tamales e massas e os botões também são comestíveis.

ita
Para o cubano: sentença.

itabo
É um dos nomes comuns de uma planta ornamental na família Agavaceae. Também é conhecida como izote,
mandioca com pés de elefante, mandioca interior. Seu nome científico é Yucca elephantipes. É uma planta
ornamental nativa da América Central. O nome Itabo é mais utilizado em El Salvador e Costa Rica. Sua flor é
considerada "A Flor Nacional de El Salvador".

itagüí
Na língua Nutabes significa mão da esposa. É o nome de um município da Secretaria de Antioquia e que faz parte do
Vale do Aburrá. Seu nome deriva do nome de um chefe chamado Bitagí.

italia
Itália é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Itália ( nome )." sendo seu significado:<br>Itália deve seu nome
a italos, seus primeiros habitantes e/ou vitulus terra de bezerros, confirmadas este último com a lenda de Viteliu do
italos. Bicontinental país ( Europa e África, ) cuja capital é Roma.

italiano
Significa que ele é um nativo da Itália. Em relação à Itália. É também o nome de uma língua romântica, derivada do
latim. É falado na Itália, San Marino, no Vaticano e em algumas partes da Suíça, Croácia e Eslovênia.

itaú
É o nome de um banco no Brasil, hoje considerado o maior da América Latina. Tem filiais em vários países americanos
(Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e Estados Unidos), na Europa (Londres, Luxemburgo) e na Ásia (Hong Kong,
Japão). Na Colômbia, adquiriu o Helm Bank. Na língua guarani significa vir pedra, pedra que rola ou chega. É o nome
de um rio de fronteira entre a Bolívia e a Argentina. É também o nome de um município brasileiro no Estado do Rio
Grande do Norte.

ite, missa est
É uma forma de locução latina, que o padre diz para terminar a missa. Significa "Vá ou culhei (com Deus), a missa
acabou". O mais usado e adequado é "Ire Deo, missa est".

itesm
O certo é ITESM. Ergue-se no Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León, México.

ité
É o nome de um distrito peruano no departamento de Tacna. Nome da costa sul do Peru. É uma palavra guarani, que
é adicionada à adjetivos para superlativos do formulário. Você quer dizer muita coisa, um monte.

itil
ITIL é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 ITIL; É um acrônimo ) "sendo seu significado:<br>40 de ITIL;
Information Technology Infrastructure Library, biblioteca de infra-estrutura de tecnologia de informações ) É o quadro
de referência que descreve um conjunto de melhores práticas e recomendações para a gestão de serviços de
tecnologia da informação, com foco em gestão de processos

itinerantes
É plural de itinerante. Significa que ele se move, ele não fica parado. Ele viaja vários lugares, ele se move.
Ambulante, móvel, andariego, nômade, migratório, errante.

itur
ITUR é uma palavra latina. Isso significa ir.

itxea
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Meios de fechamento.

iupiter
É um termo latino, mas a coisa certa a fazer é iuppiter, o que significa Júpiter. Deus, o Pai. Deus do Céu. Deus
brilhante.

iva
Na Colômbia é um imposto. Significa o valor adicionado fiscal.

iván
É a versão Esóica do nome masculino João de origem hebraica e bíblica. Originalmente era Yohannan e significa
"abençoado por Deus", "a graça de Deus". É usado especialmente em búlgaro, Croata, espanhol e russo.

ivermectina
É o nome de uma droga antiparasitária. Inicialmente era apenas para uso veterinário, mas depois começou a ser
usado em humanos como um comprimido antiparasitário (é um altihelmintic). Em pomada ou creme para controlar a
rosacea. Foi então usado para combater hiv, dengue, gripe, zika ou sarna. A Medicina Veterinária é usada para
controlar nematóides, outros parasitas, carrapatos e sarna. Neste caso é usado para injeção. É uma mistura de duas
avermectinas (B1a e B1b) na proporção 4 : 1 . As averctinas são derivadas da lactona que é produzida pela
actinobactéria Streptomyces avermitilis . A abamectina também é obtida a partir de avermectina que é um inseticida,
acaricida e anthelmíntica.

ivette
É um nome de mulher de origem germânica e significa glorioso. Há a variante Ivett.

ivisco
O termo correto é Hibiscus. É o nome de uma planta que também é conhecida como Cayenne, cubada ou San
Joaquin. Seu nome científico é Hibiscus SP. Existem tantas espécies e variedades. Pertence à família Malvaceae.

ivus
É um termo médico. É uma sigla em inglês de Ivus (ultra-som Intravascular). É um teste de diagnóstico usando um
cateter que é inserido na veia femoral. É complementar à angiografia coronária.

ixchocos
É uma palavra de origem Maia. É usado na Guatemala e significa crianças, meninos, bebês.

ixila
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Significa que em silêncio.

ixjuá
Meios Ixhua, nascidos uma planta, brotar ou germinar uma semente, transformar-se no chão. É uma palavra da língua
náuatle. Ixjua ou ixhua, é também um dos nomes comuns dados no México a Romasa galheteiro, alazão, alazão,
língua axococo ou vaca, uma planta do género Rumex (Rumex acetosella) e pertence à família Polygonaceae. É
usado como um condimento e em molhos, porque seu gosto amargo,

ixpolotl
É uma palavra da língua náuatl. Pode significar olho, centro, núcleo, foco, raiz.

ixquihit
Na língua náuatle, é o nome de uma planta, também é conhecida como Jasmim da montanha e em Totonaco é x'quijit.
Outros nomes comuns são cardamomo, cloreto, guaiporé, naiku, sictia e tinta preta. Seu nome científico é Ethanium
mexicanum e pertence à família Zingiberaceae. Tem vários sinônimos (como p. e . Renealmia mexicana, Renealmia
jalapensis). Tem vários usos; as frutas são alimentos, óleos ou tintas podem ser extraídos dele. É encontrado do
México à Venezuela.

ixtaukayotl
ixtaukayotl é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ixteucayotl" no sentido de:<br>A palavra está incorreta,
como não há nenhum K em náuatle e mal escrito. Deve ser Ixteucayotl, que significa algo velho e coberto de poeira. Pó
infernal que cobre todos os ( Talvez, você pode ver algumas emissões de poeiras 41 vulcão;.

ixuna
Não é uma palavra em língua espanhola, mas dos Xhosa ou Bantu. Meios de Whisky.

ixup
ixup é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Yum ixpu." sendo seu significado:<br>O termo completo é Yum
ixpu. Ixpu yum em Maya significa peixe balão. Em Mérida, Yucatán, existe um restaurante com esse nome e sua
especialidade é frutos do mar.

iza
É uma flexão de içamento. Significa levantar, levantar, levantar, içar, elevar. Na Colômbia é o nome de um município

do departamento de Boyacá. Iza é parte da província de Sugamuxi.

izar
Significa levantar, levantar. É também o nome de uma estrela binária da Constelação de Boyero. Em árabe significa
véu. Também se chama Pulchérrima, Perizoma, Mirac, Mirak ou Mirach. É o segundo mais brilhante depois do Arthur.
Por muitos astrônomos é considerada "a estrela mais preciosa do firmamento".

izard
Izard ou Isard são nomes ingleses e franceses, respectivamente, de uma classe antílope. É um animal mamífero
selvagem parecido com uma cabra. Também é chamado de camurça, rebeco, camurça, rupicabra. Seu nome
científico é Rupicapra rupicapra e pertence à família Bovidae ( Subfamília Caprinae). É também o nome de uma cor
(cor camurça). Também é um sobrenome inglês. Sobrenome de um renomado psicólogo Carroll Ellis Izard. Nome de
um condado no Arkansas (EUA).

izeka
É uma empresa de suprimentos industriais, com base na duração, Vizcaya, ( Espanha ). Ele é dedicado a fornecer
filtros, acessórios, equipamentos hidráulicos e extratores de fumaça, entre outra coisa.

izq.
É a abreviatura de esquerda em espanhol. Políticas marxista, socialista ou comunista.

iztac
É uma palavra em língua náuatla. Na verdade, a palavra original é Ixtatl. Significa sal, salina, brack. Ele tem sal.

iztapalapa
Iztapalapa escrito incorretamente e deve ser escrito como "Iztapalapa.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Iztapalapa. Significa pavimentação construída sobre a água. É um das 16 demarcações territoriais que divide a cidade
do México.

ìnclito
Ilustre, significa que é famoso ou conhecido.

íleo
Significa oclusão intestinal. Oclusão intestinal. Na medicina é a incapacidade do intestino de se contrair e ter seus
movimentos normais.

íleon
É o mesmo que ilion ou íleo. A anatomia é o nome dado a terceira seção do intestino delgado, o duodeno e o jejuno.
Situa-se entre o jejuno e o cego. Parte final do intestino delgado que se conecta ao intestino grosso.

ínclitos
Isso significa que eles são bem conhecidos e ilustres.

íncubo

Significa diabo, diabo, elfo. É um espírito de mal, mal.

índice
Nome do segundo dedo da mão. Dedo da mão que permanece entre o polegar e o dedo do coração. É também uma
lista que relaciona perfeitamente capítulos, artigos, temas de um livro ou texto. Compêndio, Resumo, Displays,
Catálogo, Inventário, Lista.

ínfera
Significa que está localizado abaixo, na parte inferior. Geralmente se refere na Zoologia à boca de peixe que fica
abaixo do seu corpo. Um exemplo clássico é o rouco ou raspador. Eles geralmente têm a mandíbula superior mais
desenvolvida do que a inferior. Em Botânica é um tipo de flor que tem o ovário abaixo das ou fechado dentro do
recipiente.

ínfulas
Finja ser mais do que realmente é. Superestimar. É sinônimo de ademan, sinuoso, demonstração, gesto, gestulação,
visaje. Também significa vaidade, pretensão, orgulho.

íngrima
Na Colômbia significa sem companhia. solteiro, sozinho, desolado, apenas.

