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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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ínsita
Significa original ou o próprio site. Inerente, semeadas, plantadas, próprio, crioulo. Vem do latim insitus ( site le site 41.

ínsulas
Geografia é o mesmo que ilhas. Plural de insula, que significa ilha. É o nome dado a várias proções terrestres que são
cercadas por água. Se eles são agrupados eles são chamados arquipélago.

ínula
Inula é um género de cerca de 750 espécies de plantas herbáceas peremnes, pertencente à família Asteraceae.
Alguns são plantadas em jardins. Eles estão entre outras elecampana de nomes comuns, énula, meimendro, belenio
ou énula.

ívora
Ivorá é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Víbora.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é Viper.
Significa serpente venenosa. Eles pertencem à família Viperidae.En Colômbia dizer Viper para a mulher que é muito
fofoqueiro e vive fazendo mal aos outros.

jj
Na Colômbia, a maneira popular e familiar de chamar alguém pelo nome de Juan José ou João Jairo.

jaaroba
É uma forma de pedir um tipo de feijão, que curiosamente, as raízes são consumidas no Brasil. É também chamado de
um feve. É parecido com o cuiette, só que de grãos menores. Porotico.

jaba
Jaba é uma palavra que tem muitos significados diferentes, na América Latina. Cuba é um saco feito com fibras
vegetais, usadas para armazenar frascos. Bolsa ou mochila do mendigo. Mochila, saco. Na Venezuela é sinônimo de
pobreza, miséria, inopia (estar na caixa). Também é o nome dado a uma abóbora. No Chile é boca nariz ou focinho.
Também uma barreira protetora de madeira nas correntes de água: trincho.

jabalcón
É o nome de uma colina isolada em Zújar, província de Granada, Espanha (Andaluzia). Em arquitetura significa riostra,
apoio, sutiã.

jabalina
É uma barra de fibra ou metal que é usado para fazer lançamentos de distância no atletismo. Saeta, lança, lança,
alabardas, jaculo, pica. O nome de um formulário do atletismo, consistente em lançar um bar ou alabarda na medida do
possível. Paica, haste pontiaguda. Também chamado também a fêmea do javali, também um lutador de mulher,
corajoso e persistente. Janata.

jabalíes
O termo correto é javalis. Há alguns mamíferos como porcos com presas proeminentes e muito agressivo. Seu nome
científico é o Sus scrofa, pertence à família dos suídeos. Também conhecido como porco selvagem. É nativa da
Europa, mas existem subespécies na América, Ásia e África.

jabañón
Em cigano linguagem significa rato, rato.

jabao
jabao é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jabao, jabado, jaba." sendo seu significado:<br>Na Atlantic
costa de Colômbia diz Jabado, Jabao ou Jaba, entre mulatos e 40 brancos; pele clara ) com mono ou loira, também
cabelo crespo. Pibe Valderrama é o exemplo clássico. Também tem a dizer sobre galos ou galinhas ( jabaos em todos
os de luta ) Eles têm plumagem cinza predominantemente branca ou clara, com penas intercaladas de outras cores
escuras. Há uma canção tropical de tradicional colombiana chamada " Jaba de galinha ".

jabao capirro
No México são termos para indicar que alguém ou algo é o resultado de um cruzamento. Misturado, cruzado,
combinado, misturado. Pode ser uma mulata ou morena com olhos claros ou cabelos loiros. Na Colômbia é um galo
de luta cinza com pontas escuras.

jabarda
Em El Salvador é uma lona e saya undyed. A região de Espanha de Atienza (Guadalajara), significa uma geada muito
forte. Também é um compromisso, grande e forte, duro.

jabarís
Já é preterido telefonar para o javali. É um animal selvagem que foi introduzido para a América. Seu nome científico é
Sus scrofa e pertence à família dos suídeos.

jabato
É uma maneira de chamar uma reprodução do javali.

jabáto
O termo correto é jabato, sem tilde. É o nome dado a cada um dos jovens de um javali. Javali pequeno.

jabear
Enquanto na Guatemala significa roubar, roube, apropriando-se do alienígena. O mais comum uso de Jabear no
esporte do boxe, é bater repetidamente com a mão direita no rosto do adversário.

jabeblneta
O termo correto é jabebineta. Significa que jabebina pequeno, pequena listra. Listra de rio. É um nome de um peixe
da família Potamotrygonidae Brasil. Eles têm um ferrão de cauda muito venenoso.

jabetada
No bolso de Cuba, mochilada. Coisas que enchem um jaba, mochila ou mala.

jabilla
É uma árvore que pode crescer até 60 metros de altura. Seu nome científico é Hura crepitans e à família
Euphorbiaceae. Que cresce na América Central, Caribe, Colômbia e Venezuela. Ele recebe outros nomes como Habilla
( Venezuela ) amarelo Ceiba ou leite 40 Ceiba; Colômbia-). Eles também dizem Acuapar, Soliman, Javillo e caixa de
areia. É venenoso ( 41 tóxicos; para os humanos. Sua madeira é pesada, compacta, e tem bom valor econômico.

jabinera
Em relação a Jabin (ou Yabín ). Era o nome de dois antigos reis de Hazor, uma cidade localizada ao norte da atual
Palestina, que escravizou os israelitas. Um foi derrotado por Josué e o outro por Barac. Eles são referenciados nos
Livros de Josué e Juízes na Bíblia Sagrada.

jabinos
Os jabinos também são conhecidos como zimbro, sabino, cipreste, pinho, cimbro, gorbicio ou jinebro. O nome
científico é Juniperus communis e pertencem à família Crupresaceae. Os frutos são esféricos cones.

jabo
É o nome de um pertenciam de Valledupar, capital do departamento de Cesar na Colômbia. É o nome artístico do
músico nascido na Indonésia (Sawung Jabo, cujo nome verdadeiro é Mochamad Djohansyah). Apelido de segundo
espanhol de origem basca, chamado Javier Iruretagoyena Amiano, que era um treinador muito bem sucedido com o
Deportivo La Coruña. Também conhecido como Irureta ou Jabo Irureta.

jabonera
Na Colômbia é um pequeno vaso, geralmente de plástico que é colocado ou sabão é salvo. Cerâmica aplicar um
banho ou um dissipador é colocado onde o sabão após o uso.

jabonero
Na Colômbia, é uma pessoa que fabrica, vende ou negocia com sabonetes. Na Colômbia, especialmente nas planícies
orientais são um peixe muito comum nos rios, córregos e riachos. Diz-lhes porque eles não são afetados pelo cinza
efluentes contendo algumas descargas. Eles pertencem à família Characidae, da mesma família dos Tetras e néon
(peixes tropicais). Drenagem do local onde muitos resíduos de sabão são notados.

jaborosa
É o nome comum das plantas e, também, um gênero botânico a que pertencem as mesmas plantas da família
Solanaceae. Há cerca de 40 espécies, das quais a maioria é da América do Sul.

jabota
É a forma comum na chamada Brasil o morrocoya (fêmea do Marrocos ou morrocoy), piranga tartaruga ou tartaruga de
terra.

jabotí
É o nome de um município do estado do Paraná, no sul do Brasil. Yeoromichi, yabuti yabotí jaboti ou melhor ainda
jabuti, é o nome dado no Brasil a um grupo de línguas faladas no estado de Rondônia, já quase desapareceu. Jaboti
ou yabotí é também uma espécie de tartaruga também chamam de Marrocos ou morrocoy. Seu nome científico é
Chelonoidis carbonaria e pertence à família Testudinidae. Na província de Misiones, Argentina, é o nome de uma
reserva da biosfera (reserva natural) e também um rio. A palavra é de origem Tupi-Guarani.

jabutra
Já é pouco utilizada chamada de garças, garças, u aracuãs. Eles são preferências de aves pernaltas aquáticas que
pertencem à família Ardeidae. o mais comum é o jabutra branco, Garça Garça-vaqueira ou Garça-branca (Ardea alba).

jaca
Jaca é o nome de uma cidade espanhola da província de Huesca. Boas proporções, resistentes, deslumbrante mulher

morena. Cavalo pequeno, pequeno nódulo, pônei. Cavalo feminino, mare. Árvore de jacarandá, gualanday ou
pavãozinho. Gallo inglês lutar com esporas longas.

jacal
No México significa casa, lar, lar, local de residência para casa. Em diversos países da América Central, Caribe,
Colômbia e Venezuela significa cabana, cabana, caney, batey, bohio, cabine.

jacana
Jaçanã é um género de aves limícolas, que pertence à família Jacanidae. Também conhecido como galleretas,
torneiras de água ou Marsh.

jacanápero
Significa imprudente, estúpido, chato, cansativo, inquieto. Refere-se à atitude de Cabo Verde e Equatorial Oeste
Africano macacos.

jacapani
No Brasil é o nome comum de um pássaro, que é também chamado jacapanin, Laguna mirla, angu, lagoa do Wren,
calandria estero, casaco preto, paraulata do lençol freático. Seu nome científico é Donacobius atricapilla e pertence à
família Donacobiidae.

jacaraca dormilona
É um dos nomes comuns de uma planta também conhecida como dorminhoco, papoula, mimosa, sentido, vergonhoso,
nometoques, ilive. Seu nome científico é Mimosa pudica e pertence à família Fabacea. É bem conhecido porque tem a
peculiaridade de fechar sua folhagem de folhas compostas, ao toque ou à simples fricção do vento (Nictinastia). .

jacarandá
Na Colômbia, jacarandá, um dos nomes comuns está recebendo uma árvore muito azul ou roxo flores vistosas no
verão. Seu nome científico é Jacaranda copaia, pertence à família Bignoniaceae. Ele também recebe outros nomes
como pequeno pavão, Tarco, jacarandá, Gualanday, Chingale. Tem usos medicinais, é um ótimo anti-séptico e
adstringente.

jacarandosa
Na Colômbia é usado como um sinônimo para alegre, dicharachera, parrandera, festa, engraçado. divertida, animada,
feliz, jovial.

jacaratinga
É o nome de um município do Brasil e uma das mais belas praias do mundo. É no estado de Alagoas.

jacare-arú
É um nome comum, dado no Brasil da guiannensis Tachia Bush pertencente à família Gentianaceae. Eles podem ter
usos como condimentos e medicinais. Eles podem ser tóxicos.

jacaré-arú
É um dos nomes comuns dados no Brasil para plantar Tachia guianensis, pertencente à família Gentianaceae. É
também conhecido como Caferana ou falso guaraná. Jacaré-aru tem frutos comestíveis, mas suas sementes podem

ser tóxicos.

jacatupé
É um dos nomes de uma planta trepadeira no Brasil, que pertence à família Fabaceae. É também conhecido como
goiteno, nupe, chuin, jiquima achipa. Seu nome científico é Pachyrhizus tuberosus. Tem usos medicinais e é
comestível. As sementes, folhas e tubérculos podem aproveitar.

jach
Sobrenome de um jogador de futebol de origem polonesa. Seu nome completo é Jasoslav Jach e ele joga como
zagueiro. Nome de uma marca de equipamentos especiais para a manutenção de campos de golfe e extensos prados.

jachipén
É uma palavra da língua cigana que significa festa, festa, comida, compulsão, tédio, tratar. Na Colômbia, também
dizemos piquete.

jachociando
Eu penso que a pergunta é por fachoseando, virando fachosear. É a ação de fantochar, ser prepotente, ostentação,
vaidoso, petulante, arrogante, vangloriar-se, vangloriar-se, pedante. Aparecem e podem aparecer de forma tola e
presunçosa. Orgulhoso.

jachona
Muelona, dentona ou dientone. Pessoa que tem dentes proeminentes. Também é chamado de jachona para um peixe
do rio mais conhecido como guabina. Alguns também dizem jachona para o payara (outro peixe dos rios colombianos).

jachón
Significa moedor, dientón ou dentón. Pessoa que tem dentes muito grandes e excelentes.

jacinto
É um nome de um homem de origem grega e significa linda como uma flor. Nome de uma planta aquática. É também
o nome de um vatiedad de zircão (mineral).

jacio
O jacio é um género botânico da família Euphorbiaceae e o gênero Hevea. Obtém o nome comum de borracha ou
siringe. Tem um látex branco.

jackson
Na Colômbia é usado como um nome masculino. É um apelido usado nos Estados Unidos. Nome de uma cidade e
capital do estado de Mississippi nos Estados Unidos. Sobrenome do sétimo Presidente dos Estados Unidos: Andrew
Jackson.

jaco
Significa cavalo pequeno e fraco, taparo, hack. Jaco é também para viciados em droga, heroína, bloqueio. É uma das
formas comuns de chamar o pez vela, marlin. Seu nome científico é Istiophorus albicans e família espadins. Cidade e
Porto da Costa Rica, muito famoso por eventos de pesca do esporte.

jacobo
É um nome de origem hebraica masculino e significa que substitui. Variante: Jacó.

jacopín
Petre Jacopin sobrenome, pseudônimo de um solteirão, vizinho de Burgos e grande defensor de Garcilaso de la Vega.

jacques b bley
Jacques B. Bley, é o nome de um livro sobre ufolologia e o fenômeno UFO. Foi supostamente escrito por Ricardo
Blasco Romero (pseudônimo usado por Antonio Ribera Jorda), em 1968.

jacra
JACRA. estandes na Jamaica e no idioma inglês "Autoridade regulamentar dos produtos agrícolas da Jamaica", que
em inglês é Jamaica agrícola Commodities reguladora, JACRA.

jactaba
É uma inflexão de gabar-se. Me sinto orgulhoso, orgulhoso, vaidoso. Quer dizer a gabar-se, gabar-se, gabar-se,
gabar-se, engreir, é de se vangloriar.

jactarse
Significa que se vangloriar, se gabando, mostrando fora, segure. Mostre vaidade, pedantismo, fatuidad, petulância.
Ser orgulho, ser prepotente.

jaculatoria
É uma frase curta com um pedido específico. pedir a Deus ou à Virgem Maria. Pedido, pedido, oração, rogative,
invocação, pedido.

jacú
Jacu é outro nome que refere o Guan, Jacuacu ou de quem. É uma ave de grande porte Craciforme. Habitam a
América Central e do Sul. Pertence ao gênero Penelope e o nome científico é Penelope argyrotis.

jadiel
É um nome de origem hebraica e significa ouvido por Deus. Que Deus ouviu. Variantes: Jadel, Yadiel, Jader.

jaen
O termo correto é Jaén, com tilde. É o nome de uma cidade e uma província da Espanha, na Andaluzia. É também o
nome de uma cidade e uma província no Peru, que pertencem ao departamento de Cajamarca.

jagen
Não é uma palavra da língua espanhola, mas alemão. Significa a caça, cacearía.

jagua
Na Colômbia é o nome de uma árvore que também é conhecido como Huito. Seu nome científico é Genipa americana
e pertence à família Rubiaceae. Tem frutos comestíveis.

jaguacati
Na língua guarani tupi significa ave Riverside, Martim-pescador. É um dos nomes comuns na língua Tupi, o
Martim-pescador. Seu nome científico é Chloroceryle amazona e pertence à família água Kingfisher.

jaguarcillo
É o nome artístico do cantor mexicano chamado esteban Espinosa. É o nome comum de uma planta também
conhecida como tomilho branco. Seu nome científico é Halimium umbellatum da família Cistaceae. Diminutivo de
jaguar.

jaguas
Os Jaguas são árvores da família Rubiaceae. Seu nome científico é Genipa americana. Eles também dizem Huito.
Tem muito doces frutas comestíveis, que podem ser feitas doces, compotas e tem usos medicinais.

jagüel
Em Esteban Echeverria da cidade de Buenos Aires, Argentina. Jaguey, vala onde a água é coletada por filtração, bem.
Armadilha natural ou artificial, usada para abeberamento do gado.

jahzzel
É um nome masculino de origem hebraica e bíblica. Significa a distribuição de Deus, o que Deus distribui. Era o nome
de um dos filhos de Nephthali (que significa minha luta), o sexto filho de Jacó. Jahzzel, portanto, era neto de Jacó (que
significa calcanhar) e bisneto de Isaac e Rebekah.

jaibana
É um dos nomes indígenas dadas para a bruxa, feiticeiro, xamã, curandeiro ou guia espiritual dos indígenas. Entre os
povos indígenas de Katíos (melhores Embera Katíos), a Colômbia é o mesmo Dachizeze ou Ankore, Dios Creador, pai
de Carabí ou Caragabi, iniciador da Comunidade Embera. Seguidores da tradição de se comunicar com os espíritos
dentro da cultura Embera.

jain
Junior é o nome de uma cidade no município de San Felices de Buelna (Cantábria, Espanha). Pertence ao município
de Rivero, perto de Santander.

jaino
No México significa jovem, menino, namorado. É também um nome de origem Hindu masculino, derivado de Jain.
Significa o vencedor, o vencedor, quem vence.

jaira
Pode significar vestido mal elaborado. Roupas feitas por costureira sem perescalado. É também uma maneira de
chamar um animal criado em casa como um animal de estimação. Cabra. Marido zombou ou enganou. Ela também é
o nome feminino Jairo. Nome da mulher de origem hebraica e bíblica e significa iluminado.

jairan
Khayran, Junior ou Jayrán al - Amiri, era o nome do primeiro rei da taifa de Almería (atual Espanha). Ele governou por
14 anos.

jaire
É o nome de um grupo Musical mexicano de música religiosa cristã. Megamision é um grupo musical do Evangelho
género nascido em Guadalajara.

jakarta
O nome da capital da Indonésia, em inglês e indonésio. Em espanhol dizemos Jacarta. É a cidade mais populosa e
situa-se na ilha de Java.

jakuta
É o nome de uma mulher de origem eslava. É o nome de um escritor francês cujo nome completo é Jakuta
Alikavazovic .

jala
É mais adequado. Entre os judeus está o nome dado ao pão trançado que é consumido no sábado ou no último dia da
semana. Tração inflexional, que coloquialmente significa puxar, puxar.

jalacate
É o nome de uma colina que está localizada no norte da Nicarágua, no Departamento de Estelí. É também o nome de
um arbusto em Honduras e El Salvador.

jaladera
Quer dizer, punho, punho, alças. Também em algumas partes da Colômbia significa tumulto, desordem, jaleo, tumulto,
rina, processo, emaranhado, luta, pendência. Empujadera.

jalamecate
É um termo usado na Venezuela. Pessoa que vive de elogiar os outros para ganho pessoal. Lisonjeiro, lambiscon,
lambon, lisonjeiro, lisonjeiro, zalamer, cobista, servil.

jalapa
É um dos nomes comuns de uma planta tropical americana, também conhecido como cravo, Dondiego noite, flor do
Panamá, Galan noite, donpedros, periquito, dengue, maravilha do Peru ou cravo, é o nome de uma cidade no México.

jalapao
No Brasil, é o nome de uma microrregião no estado do Tocantins, formada por 15 municípios. Possui uma área de
53'416. 435 quilômetros quadrados. É maior do que o departamento de Casanare, na Colômbia e que qualquer país
centro-americano.

jalar
Na Colômbia, é o mesmo que puxe, puxe, desenhar, arraste.

jalar o halar
Na Colômbia eles querem atrair algo fortemente. Puxe, arraste, atraia. Também pode significar engolir, smoping,
gobbling, ou chupar, inalar duro. Na Venezuela são usados como sinônimos de adular, loar , lysongear . No México
pode significar seguir, apoiar, ajudar, apoiar, acompanhar.

jale
É uma inflexão puxando. Significa puxar, arrastar, atrair (geralmente algo amarrado com uma corda). Puxar. Em
alguns países da América Central, pode significar trabalhar, fazer, fazer sexo ou ficar bêbado. Na Colômbia,
coloquialmente significa fumar maconha.

jalea
É o nome de um dos produtos da colmeia, produzido pelas abelhas. Significa que é mole, viscosa, coloidal, a
aparência de um gel. É o nome de uma preparação doce, pode ser em farmacologia ou em uma loja de doces.
Normalmente é transparentes, gelatinosas e doces compotas.

jaleb
A Península de Yucatán, no México, é o nome de um roedor comum. Também dizem que PACA. Na Colômbia, o
nome comum para este roedor é paca ou lapa. Ele também disse que o guartinaja, guatinaja, guagua, borugo, picure,
majaz e tinajo. Seu nome científico é Cuniculus paca e pertence à família Cuniculidae.

jaleo
Luta momentânea entre um grupo de pessoas. Na Colômbia é sinônimo de briga, get, gazapera, jolting, Brawl,
escândalo, rina, pendência, pompa.

jales
O rejeito da mina é terreno baldio pedra ou pó (partículas muito pequenas), permanecendo na exploração de minerais
contendo chumbo, zinco, prata ou cobre. São partículas do que sendo emitido para a atmosfera e com a dispersão do
vento gerar problemas de saúde pública e ambiental.

jalil
É um sobrenome de origem egípcia. Al-Ashraf Jalil era o nome de um sultão do Egito do século XIII. Sobrenome de
um apresentador de televisão mexicano, chamado Tábata Jalil. Sobrenome de um escritor e ensaísta libanês,
chamado Yibrán Jalil Yibrán e apelidado de "O Poeta do Exílio". Khalil.

jalón
Na Colômbia significa puxar. Atrair algo ou alguém muito fortemente. Ação e efeito de puxar, puxar ou puxar. Em
Topografia há uma vara de sinalização metálica. Momento ou circunstância muito importante na vida.

jalón de orejas
Na Colômbia, é mais comum dizer " Marco de orelhas " Mas é também comumente usado " puxar orelhas ". Isto
significa que uma alegação de alguma ou algumas pessoas, por ter cometido uma falha ou ausência. É sinônimo de
upbraid, avisar, reclamar, desacreditam, palestras.

jamaica
É o nome de uma ilha no Caribe, e cuja capital é Kingston.

jamaqueo
Isso significa sacudida afiada ou também oscilar, balançando, balançando. Forte movimento em uma rede.

jamba

Significa apoio, paral, pilar, coluna. Na Arquitetura é um elemento forte e vertical que suporta um arco ou um grande
peso. Também os parales que suportam a janela lintel. No México, é uma inflexão de jambar, que significa comer às
pressas, devorar, engolir. Também significa perturbador, irritante, irritante.

jambar
É um termo utilizado no México para denotar que é comido muito rapidamente, sem provar a comida. Andorinha, jartar,
devorar ( formulários vulgares dizem comer ). Asfixia.

jamboloin
É um dos nomes comuns na Índia de uma árvore. Também conhecido como Jamelão, jambulan, pesjua. Seu nome
científico é Syzygium cumini. Pertence à família Myrtaceae. Tem suco e usos medicinais, bebidas alcoólicas são
fabricadas.

jamborlier
Uma pessoa a servir nas mesas. Significa acolhimento, garçom, garçom, garçom.

jambos
Plural de jambo. É um dos nomes comuns de uma planta da família Asteraceae. É também conhecido como jambu,
jambu, dentes ou agriao grama. Seu nome científico é Acmella oleracea. Tem usos medicinais, suas folhas são
anestésicas. Gorila. Alcunha dos seguidores do clube de futebol escocês de "Coração de Midlothian".

jambón
Meios de pernas longas, grandes, altas. Zanquilargo (vem do francês jambe). Antigo modo de chamada presunto:
curado a perna de carne de porco. No México significa chato, aborrecido, chato, impertinente. inapropriado.

jambón
Meios de pernas longas, grandes, altas. Zanquilargo (vem do francês jambe). Antigo modo de chamada presunto:
curado a perna de carne de porco. No México significa chato, aborrecido, chato, impertinente. inapropriado.

jamelgo
Na Colômbia é um muito enclenque, cavalo magro, magro, fraco. No Llanos da Colômbia também diz taparo. Monte
velho e inútil.

jamiche
Na Colômbia significa entulho, restos, bando de peças, materiais desfiados ou rasgados. Lugar onde há cascalho.
Cascajera, rouca, cascajal, despejo, pedregulhos.

jamis
É uma marca de bicicleta americana que tinha sua sede em Tallahassee, Flórida. Atualmente é de empresários
chineses.

jamón
É o nome dado à perna de porco curada e cozida (perna traseira).

jamsa
Jämsä em árabe significa cinco, em Hebraico é Vanessa ( cinco ) é representado com uma mão e é usado por
comunidades judaicas sefarditas.

jamuga
Cadeira dobrável, dupla cadeira de tesoura. Sela, Walker, anel.

janareno
Significa que um torcedor ou fã de Janar. É um nome na Estónia de vários atletas famosos.

jandiroba
É o sobrenome de um concorrente brasileiro de artes marciais mistas no peso palha. Seu nome completo é Virna
Jandiroba. É atualmente invicto após 14 lutas.

janeiro
Em português significa Janeiro (primeiro mês do ano, de Janeiro em inglês). Vem da palavra latina Jano (Deus das
portas, o início do início). Também os Llanos da Colômbia usada como um nome masculino.

janette
É um nome de origem bíblica e hebraica. Você quer dizer aquele cheio de graça. Há várias variantes Janet, Janeth,
Janneth.

janga
edição é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Janga", sendo o seu significado:<br>O termo correto é janga.
Significa multidão, multidão, aglomeração, número de pessoas. Conjunto de casas.

jangada
É o nome de um rio na fronteira de Brasil e Argentina. É também o nome de um romance de julio Verne. Jangada é
um tipo de barco muito rústico, feito com troncos no Brasil. Jangada.

janguear
Desfrute de uma agradável reunião com amigos. Divirta-se, converse. Participe de uma palestra. É um anglicismo.
Na Argentina e na Bolívia significa slobising.

janina
Yánina , Yánena , Ioannina também é válida. É o nome de uma cidade da Grécia Antiga. É também o nome de uma
mulher hebraica que significa cheio de Graça de Deus. Outras variantes são Giannina em italiano e Yanira. É
diminutivo de Juana, Juanita. Nome de uma bela atriz alemã chamada Janina Uhse, nome de uma cantora americana
chamada Janina Zione Gavankar, ela também é música e cantora. Nome de uma cantora de Porto Rico, cujo nome
completo é Janina Maria Irizarry Nazario .

janipaba
É um dos nomes comuns dados no Brasil, árvore de Genipa americana. É conhecido por outros nomes comuns como
caruto, genipa, jenipapeiro, jenipa, janipaba, tapuriba. É da família Rubiaceae.

jannequín
É um sobrenome francês. Janequin também é usado. Sobrenome de um músico renascentista francês chamado
Clément Jannequín. Ele era famoso por popularizar as músicas parisienses.

janta
O nome de uma música de Marcelo de Souza Camelo (Marcelo Camelo) é uma cantora brasileira de música popular.

jantalina
É a mesma xantalina. É um produto químico também conhecido como papaveraldina. É o produto resultante da
aplicação de permanganato de potássio ao papaverina. Acaba por ser um pó branco amarelado. É um alcaloide
opiáceo.

janucá
É o nome de um festival judaico que dura 8 dias. A festa de luzes ou as luminárias também são chamadas. Em 2017
foi entre 12 e 20 de dezembro. Eles comemoram a recuperação da liberdade judaica da dependência dos Helenos,
graças à acção dos Macabeus. Chanuquiá é o nome de um candelabro de 9 braços, também usado pelos judeus.

japarandiba
É um tipo de botânicos, pertencente à família Lecythidaceae. É sinônimo de Gustavia. São árvores grandes e Woody
sul-americano. Este gênero pertencem os marmelos, pacoras ou pacos (Gustavia superba ou japarandiba superba).
Eles são frutos comestíveis.

japecanga
O japecanga é um dos nomes dados no Brasil a uma planta medicinal muito comum, a família nome científico Smilax
fluminensis Smilacaceae. É também chamado japucanha, que japicanga um salsaparrilha ou smilax Rio de Janeiro,
Rio de smilax. Na Colômbia, dizemos salsaparrilha, zarza mourisca. Tem uso depurativo e diurético. Usado para
tratamentos de pele e os rins.

japiro
japiro é escrito incorretamente e deve ser escrito como Japiro ou ejapiro. sendo o seu significado: não é uma palavra
em língua espanhola, mas o guarani. Significa casca, descubra, tirar a roupa. Usado de maneira muito ofensiva,
especialmente para os homens, quando você quer que eles para remover ou para indicar-lhes dedicado para fazer algo
produtivo ( é algo como dizem " ir à pele pênis " 41.;

jaques
No xadrez, plural de jaque. Move-se em qual lá é uma ameaça para o rei. Vários jaques seguidos, sem dar
xeque-mate, significa tabelas ou empate do jogo. Ameaças, riscos e perigos.

jaquipradologia
jaquipradologia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jaquipradologia.", sendo o seu
significado:<br>Chamada ciência que estuda as palavras dissonantes ou jargão. A língua mal falada, palavras de baixo
calão.

jara
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Porco ou javali, de cabelos avermelhados. Também significa
sujeira, lixo. Jara é também que um nome comum para vários herbáceas plantas alguns usos medicinais. Jara de

espinheiro, estepe, estepilla, esteva comum.

jarabe
Líquido de consistência viscoso com alto teor de açúcar. Medicação muito doce e grossa usada para curar a tosse.
Expectorante ou antitussivo. É também uma substância espessa e doce que é usada em doces. Tipo de dança
folclórica mexicana, também chamada de dança do chapéu. É tradicional do estado de Jalisco e é chamado de xarope
de tapatío.

jarabe tapatio
É uma típica e popular dança mexicana. É muito tradicional de Jalisco e também é conhecida como a dança mexicana
do chapéu. O xarope de Tapatío é considerado a dança nacional mexicana.

jaraca
É um dos nomes comuns de uma cobra muito venenosa, gênero Bothrops e família Viperideae. Também é conhecido
como yayaraca, jararaca, rabada (rabo-branco), yarara, yaraca, seu nome científico é Bothrops jararaca. Na língua
Tupi, yaraca é a cobra. Está localizado no sul do Brasil e em partes do Paraguai e Argentina. Na Colômbia, há
também uma espécie similar, também é chamado de yarará ou quatro narizes.

jaracaepeba
Um dos nomes comuns é uma cobra muito venenosa do Brasil. Pertence ao gênero Bothrops e da família Viperidae.

jarafes
O termo correto é xaropes. Plural de xarope. Um xarope é uma substância espessa, açucarada. O fluido é viscoso e
doce. É um tipo de droga, que normalmente é usada para curar a tosse. Ingredientes muito diferentes podem ser
adicionados para você. Além disso, o Jarabe Tapatío é uma dança popular mexicana, considerada por muitos o baile
nacional mexicano.

jaragui
Na língua Quechua jaragui ou melhor ainda jarawi, significa poeta, poema, canção romântica. Há um grupo Musical de
Andino peruano, que é chamado "Waina Jaragui", que significa na língua Aymara "Jovens poetas".

jaraíz
É um sistema de trituração. É um recipiente onde esmagado azeitonas, onde a uva é pressionada. Também onde
esmagado ou esmagado maçãs (ou outra fruta) para fazer cidra. É sinônimo de lagar. Em Espanha há um vilarejo
chamado assim ou Jaraiz de la Vera, na província de Cáceres (Extremadura).

jaramo
É uma palavra de particular significado proibido (Haram, haramo) de origem árabe. Esta palavra é harém ou harém.
Jarama, na Espanha, é o nome de um rio e o nome de um circuito de carros.

jarampa
Em Gibraltar, sobras de pesca, eu pobreo. Também mastieno, Gibraltar. É equivalente ao que chamamos de
Colômbia ranfana, como na costa do Pacífico colombiano significa resíduos de lixo, descarte, pesca, espécies
capturadas na pesca de arrasto não têm nenhum valor econômico, agravou-se em rede de arrasto ou que são menores
para o comercial.

jarana
Significa festa, bulla, ruído e folia. Lufa-lufa de uma festa, uma demonstração coletiva de alegria. Olá, francachela,
festa, diversão, rumba. Também é muitas vezes usado como sinônimo para mentir, digo-te swindle, decepção.

jararacucu
Pronuncia-se Jaracusu pela c em Português. É um dos nomes comuns dados no Brasil a uma serpente venenosa do
gênero Bothrops. Seu nome científico é Bothrops jararacussu e pertence à família Viperidae. Ele recebe outros nomes
como jaracusu, jaracussu ou yaracusu.

jaras
esteva escrita incorretamente e deve ser escrita como "40 Jara; nome correto )" sendo seu significado:<br>Jara é um
sobrenome de origem espanhola. Pode ser encontrada em abundância no Chile e na Colômbia. É o nome de várias
cidades da Espanha e América Latina. Jara também é uma planta herbácea que tem outro nome: Landano.

jardinera
Meios de gastronomia misturados com vegetais. Relacionadas com o jardim, a senhora que organizou os jardins.
Jardineiro feminino. Na Colômbia é uma espécie de avental que estudantes meninas usam para proteger o uniforme
da escola em actividades agrícolas ou manuais.

jardunak
É uma palavra em ações de significado Basco, eventos, movimentos, manobras, execuções, mobilizações.

jared
Personagem chamado no livro de Gênesis na Bíblia Sagrada. Nome de um líder dos israelitas no tempo da torre de
Babel. Ele era filho de malael e era o pai de Enoque. Diz-se que viveu 962 anos, conseqüentemente é o segundo mais
longo-viveu após Methuselah.

jarerê
No Brasil é o nome de uma rede de pesca. É também o nome de uma planta oleosa.

jaretear
Na Colômbia é uma atividade que consiste em fazer uma costura ou um tecido especial com uma máquina, para
finalizar a borda de algo que pode ser tecido ou couro. Overhilar, finalize com costura dupla. A máquina é chamada de
jutter, máquina de filleting ou uma máquina de oversizing. É praticado na indústria calçadista ou em chapéus de couro
e em tecidos grossos.

jaretón
Bolsa de Aumentativa. Bainha de flexão, média. Geralmente para facilitar a inserção de uma corda ou cabo para
facilitar o ajuste do vestuário. Você está nas extremidades das mangas, ou também na saia de um saco.

jariego
Em Spain é um sobrenome. Significa artesão de cerâmica. Ele também é usado como um sinônimo para ocioso,
preguiçoso.

jarifo

Significa vistoso, atraente, atraente, brilhante. Adornado, com muitos ornamentos ou acessórios.

jarillas
Plural de Jarilla. é um dos nomes comuns de uma planta herbácea ou espessa sul-americana. Eles também são
chamados de Governadores, wamis, larreas ou chuquisacas. Pertencem à família Zygophyllaceae. Tem usos
medicinais e veterinários.

jarillon
O termo correto é jarillon, com tilde. Na Colômbia é um tipo de construção que é realizada para controlar, conter ou
conduzir as águas de um rio. Muro de contenção. Dique, espora, barreira. No DRAE aparece farillon, com o mesmo
significado.

jarillones
Plural de jarillon. A Colômbia é uma obra civil, que se constrói uma barreira de material de um rio ou com terra,
paralela à costa para canalizar as águas ou proteger os bancos de inundações. Também chamado de diques.

jarillón
Engenharia é um tipo de obras hidráulicas que permitem que o desvio de um rio ou que protege contra avalanches ou
inundações. Creston, Recife.

jarriezkero
Não é a língua espanhola, mas a palavra basca. Significa colocar.

jarrillo
Jarillo significa pequeno jarro, copo, geralmente metálico de habitação. Pote de metal para conter líquidos. Diminutivo
de jarro. Jarillo ' Tin é o nome de uma banda musical espanhol, nascido em Málaga.

jartar
Na Colômbia significa beber, beber, libaring, ficar bêbado. Beba bebida alcoólica. Também significa comer às pressas
e sem mastigar bem. Coma, engula. Outro significado entre nós é irritar, irritar.

jartá
Pode significar cartaz ou sinal. Frase em andaluz. Também pode ser tomado como sinônimo de quantidade ou
abundância. Na Colômbia é a inflexão jartar (hartar), o que significa comer (especialmente em má forma e em
abundância). Engolir.

jartera
Na Colômbia significa tédio, tédio, cansaço, aborrecimento, nojo, empalago. Também é sinônimo de embriaguez,
intoxicação. jinchera, juma, cão, zero. .

jarto
Na Colômbia é sinônimo de bêbado, embrigado, pró-europeu, Ola. Eu também ahíto, completo, saciado. Inflexão de
jartar, ou seja, beber ou comer demais.

jarucha
Significa cabelo hirsute ou eriçado ou plumagem.

jaruma
Em Aymara língua quer dizer "agua amarga". É o nome de uma cimeira da Bolívia, no departamento de Potosí. Tem
uma altura de 4, 863 metros e é no município de Lliçà.

jasa
É o nome de um município espanhol na província de Huelva. É parte da Comunidade dos vales. É um asentaminento
muito antiga do vale do Rio IAPSO. Sedimentos que permanecem nas curvas do Rio após uma inundação. Arraste o
material.

jasbelt
Jasbeth, Jasbelth ou Yasbeth é um nome de origem hebraica e pode significar Disciplina do Senhor, Disciplina de
Deus. Pode ser usado por homens e mulheres.

jasefat
O termo correto é Jehoshaphat. Era o nome do sexto rei da casa de David e sala do Reino de Judá. Filho de
rolamento e Azubah.

jasídica
Também é válido hassídico. Significa sobre jasadismo ou hasadismo, que é o nome de um movimento judaico que
procurou sustentar a vida dando uma interpretação muito ortodoxa da lei judaica. Prosperou no início do século XVIII
na Polônia, impulsionada por Israel ben Eliezer.

jatniel
Na Bíblia, Jatniel, é o nome de um dos filhos de Meshelemiah, era o irmão mais novo de Zacarias. Que atua como
goleiro. Levita. O significado em Hebraico é " Deus dá ".

jatun
É uma palavra da língua Quechua. Jatun significa capital, grande impressão. Jatun Juchayuq, você quer dizer
criminoso, delinqüente. Apenas no caso: Cartum é a capital e o nome de um estado no Sudão.

jatunyay
jatunyay é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Khatunyay" no sentido de:<br>Jatunyay ou melhor
Khatunyay significa ampliar, para crescer.

jatunyay
jatunyay é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Khatunyay" no sentido de:<br>Jatunyay ou melhor
Khatunyay significa ampliar, para crescer.

jaula
Uma gaiola é um quadro com malha que é usado para manter em cativeiro, os animais ou aves. Prisão para os
pássaros. Anjou.

java
O nome de uma ilha na Indonésia (a mais populosa). O nome de uma dança popular na França (Paris), no início do
século XX. Nome de dois locais nos Estados Unidos um no estado de Dakota do Sul e outra no estado de Nova York.

javaque
Acho que estão perguntando sobre Jabeque. Se assim for, é um tipo de barco velho, três paus e velas latinas.
Também pode ser navegado com remos.

javiera
É o feminino de Javier ou Xavier. É um nome de origem basca e significa viver em uma casa nova. Javiera, Xaviera é
nome de mulher.

jayali
jayali é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jayali ou Jallali..." sendo seu significado:<br>O termo correto é
Jayali ou Jallali. É a maneira como eles são chamados em espanhol, os habitantes, residentes ou nativos da cidade de
Hialeah, no Condado de Miami-Dade. Jay Ali é o nome de um ator.

jayan
Jovem e alta. Homem alto e forte. Jayanazo. É um galicismo, vem da palavra Géant (gigante).

jazba
É um nome de mulher, Urdu (Paquistão). Significa vingança. É também o nome de um jornal e um programa de
notícias no Paquistão. Jazbaa, é o nome de um filme hindu, estrelado por Aishwarya Rai Bachchan e Irfan Khan.

jazmin chebar
Kebar jasmim é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jasmine Kebar", sendo o seu significado:<br>É o nome
de um designer argentino que tem a marca para seus produtos e armazena ( ) marca registrada. Fabrica acessórios de
vestuário e da moda para senhora.

jazminear
Fazer arranjos de plantas de jasmim: poda, fazer o desbaste, pagar. Na Argentina e especialmente em Buenos Aires
as senhoras dizem quando querem ir de " 34 compras; 40, 41, compras; Kebar jasmim armazena.

jazz
É o nome de um ritmo musical nascido nos Estados Unidos e muito típico das Comunidades negras. Jogo de meninas
que usa um pelotica e guias.

jazzy
É uma palavra da língua inglesa que significa cores chamativas, extravagantes, exageradas, berrantes. .

jántico
É o primeiro mês do calendário macedônio, que é equivalente a Nissan no calendário judaico. Significa, também,
amarelo, bege (xântico). Em química, é o nome de um ácido, que é usado como um reagente para detectar ópio ou
láudano. É também chamado de etil-disulfo-carbônico ácido ou ácido sulfo-carbovinico.

jáquima
Na Colômbia e especialmente o café é uma palavra usada pelas operadoras. Significa cabeça, de rédea de freio, para
as bestas.

jeada
É o hábito de algumas pessoas em espanhol, para pronunciar o g como um j. Maioria de todos os galegos. Padrão
gallego de pronunciar o g.

jean
Também é válido yin . É um tipo de tecido grosso e resistente. Também pode ser chamado de jeans. Tipo de calças,
tecido grosso, também chamado de cowboy. Jean também é um nome masculino em francês, o que traduz John.

jean paul
É um nome de origem francesa (pronuncia-se Yan Pol), muito comum. Como é mesmo é usado em espanhol. É igual
ao nome composto Juan Pablo em espanhol. Algumas pessoas famosas com este nome são Jean Paul Sartre (escritor
e filósofo), Jean Paul Belmondo (ator) e Jean Paul Gaultier (costureiro e Designer).

jebato
É um dos nomes dados a um produto alimentício, obrenid dos botões das palmeiras. Também é frequentemente
referido como palmeira ou chonta.

jebi
Nome de um supertyphoon que atingiu o Japão, Filipinas e Taiwan este ano 2018. Joebi em Filipinas tufão também era
conhecido como tufão Sonia.

jecciones
É o plural de jeccion. É a ação ou efeito de puxar, arremessar, ejetar, levantar, levantar. Ejeção. Também pode ser
usada para indicar falar, gritar.

jecho
Na Colômbia, isso significa maduros, prontos para a colheita ou consumir. Também é sinônimo de velho, adulto,
maduro, desenvolvido. Seu antônimo é verde, verde.

jeco
Tipo de lagarto muito comum.

jediondo
É uma forma coloquial de chamar na Colômbia uma pessoa que é intensa, cansada e esfregada (fodida). Pessoa a ser
tratada com cuidado. A palavra deriva do fedor, o que significa que cheira feio, que expele o mau cheiro. Apelido de
um comediante colombiano (Don Jediondo), chamado Pedro González. Tem uma cadeia de restaurantes típicos de
comida, chamado "Don Jediondo".

jedondio
É um dos nomes comuns de uma planta venenosa. Também é conhecido como castanha, ovelha, zombaria, xamã,
figueira louca, estramony, manto de batismo, entre outros. Seu nome científico é Datura stramonium e pertence à

família Solanaceae. Em Botânica os termos Datura e Jedondio são sinônimos e correspondem a um gênero de plantas
da família Solanaceae.

jefferson
Na Colômbia Jefferson é um nome masculino. É um sobrenome muito importante e histórico na história dos Estados
Unidos. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. Membro do trio considerado pais da nação
nos Estados Unidos.

jeffersoniana
Você quer dizer em relação ao Jefferson. Dedicado a Jefferson. Neste caso, refere-se ao Presidente Thomas
Jefferson dos Estados Unidos (O Terceiro em Ordem).

jegania
O nome de uma das sacerdotisas Vestal na Roma antiga.

jego
É o nome de uma cidade no Condado de Kuale, no Quênia.

jeimi
É uma variante feminina de Jaime - James ( em inglês é pronunciado yeimi ou yeims ). O significado é " Que substitui "
" Que substitui ".

jejenes
Na Colômbia são insetos minúsculos que mordem muito difícil, especialmente na noite. Eles são minúsculos e moscas
hematófagos, pode transmitir a leishmaniose. Seu nome científico é Phlebotomus papatasi e da família Psychodidae.

jelon
Jelon é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Jelon ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Jelon ( é nome próprio ) e melhor ainda, Jelon Vieira. É o nome de um brasileiro grande mestre de
Capoeira, que tem mais de 30 anos, promovendo a dança Afro-brasileira nos Estados Unidos. É baía.

jeltzale
É uma palavra de origem basca. É a maneira de chamar um membro do Jel que é do Partido Nacionalista Basco.
Apoiador do Jel (Jaun-Goikua Eta Lagi-za?a , que significa Deus e leis antigas).

jely
Anny ou geleia é um nome de mulher usado nos Estados Unidos, México e Peru. Jely Reateguí é o nome de uma atriz
de cinema. Teatro e televisão peruana.

jely
Anny ou geleia é um nome de mulher usado nos Estados Unidos, México e Peru. Jely Reateguí é o nome de uma atriz
de cinema. Teatro e televisão peruana.

jely

Anny ou geleia é um nome de mulher usado nos Estados Unidos, México e Peru. Jely Reateguí é o nome de uma atriz
de cinema. Teatro e televisão peruana.

jeme
Medida tomada usando as mãos, resultantes de esticar o dedo polegar e indicador, é equivalente a cerca de 20
centímetros e é ligeiramente menor do que o quarto (25 cm). natural medida usada pela humanidade desde os tempos
antigos. Coração de palma. Rosto bonito ou gracioso. Para o chefe também é contada corações da palma e palma
quarta ou extensão.

jena
O termo correto é Jena. É o nome de uma cidade universitária alemã e a segunda maior cidade da Turíngia.

jenaro
Genaro ou Genaro é um nome do sexo masculino de origem latina ou romana. Significa dedicado a Jano, Deus da
paz. Homem de paz.

jenden
Jenden é um sobrenome britânico. Nathan Jenden é um designer e estilista, nascido em Londres, mas cresceu em
Paris. Foi aluno de John Galliano. Ele então se estabeleceu em Nova York.

jendrix
É uma marca de guitarras elétricas. Ele é a castilianização do sobrenome americano Hendrix (Jimi Hendrix ou James
Marshall "Jimi" Hendrix, foi um dos melhores guitarristas do rock).

jenga
É um jogo de tabuleiro com blocos de madeira. Requer muita habilidade, concentração e pulso. Uma torre é formada
com o bloco e está indo pela remoção de um evitando o colapso da torre. Vários jogadores podem participar. O
perdedor é o jogador que derrubar a torre. Torre.

jennita
Diminutivo de Jenni ou Jenny. É um nome de mulher celta. Mulher mesquinhas. Variantes: Jennifer, Yenifer, Yeny,
Karina, Jeny.

jenny
Jenny é um nome de mulher de mulher de origem e meios celta do grande espírito. Tem muitas variantes: Jenni, Jeni,
Jennifer, Yenifer, Yeny, Yenny, Jeny.

jerbo
O termo correto é gerbo, com g. Também é chamado de gerbillo, Merion ou gerbil. É o nome comum de um pequeno
roedor, cujo nome científico é Merions unguiculatus. Pertence à família Muridae.

jerga
É um tipo de linguagem utilizada pelas populações muito específicas. Parece ser uma linguagem codificada ou
criptografado. Gíria, dialeto, jargão, rabiscos, germania, babel.

jergon
O termo correto é jargão, com til. Na Colômbia é uma maneira de chamar uma cobra muito venenosa. Também é
conhecido como na Colômbia é uma maneira de chamar uma cobra muito venenosa. Também é conhecido como
veludo, quatro cabeças, mapaná, Equis, podridão, Naude, cabeça de cadeado, mapanare ou tamanho X. Seu nome
científico é Bothrops asper e pertence à família Viperidae.

jergón
Na Colômbia é uma maneira de chamar uma cobra muito venenosa. Também é conhecido como veludo, quatro
cabeças, mapaná, Equis, podridão, Naude, cabeça de cadeado, mapanare ou tamanho X. Seu nome científico é
Bothrops asper e pertence à família Viperidae.

jerizonga
jerizonga é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jargão", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
jargão. Má língua emaranhada, trava-línguas.

jermu
Em linguagem de gíria ou de rua significa mulher.

jerosolimitano
Significa que ele nasceu em Jerusalém, que reside em Jerusalém ou relacionado a Jerusalém.

jerosolimitanos
É o adjetivo para Jerusalém. Significa nascido, residente ou relacionados a Jerusalém.

jerrejerre
Na costa atlântica colombiana é uma das maneiras de chamar um tatu, gurre ou cachicamo. Jerre jerre também é
usado.

jerrejerres
Plural de jerrejerre. É a forma na costa Atlântica colombiana chamar o gurres, cachicamos, tatus ou tatus

jerró
Errado dizer caminho cometeu um erro, era errado, falhou, falhou, não era correto, não conseguiu. A palavra aparece
na obra de Pedro Páramo. Jerrar é um vulgarismo de Err.

jersey
Pode se referir a um tecido macio feito de tecidos de malha. É também uma maneira de chamar uma peça de roupa
fechada para cobrir o porta-malas e falta botões. É também o nome de uma cidade da Inglaterra e uma ilha no Canal
da Mancha. Nome de cidades nos Estados Unidos que pertencem aos Estados Unidos de Nova Jersey e Geórgia.
Nome de um Condado do Estado de Illinois. Nome dado ao vestiário de um ciclista. .

jeruva
É um dos nomes comuns de um pássaro típico do Cone Sul da América do Sul. Seu nome científico é encimado por
um Baryphthengus e pertence à família udu. Outras comuns nomes tais como: Momoto, Cristiana juruva, yuruva,
burgo, taragon. Tem um predominantemente verde e vivem quase sempre solitário.

jesan
Mariana escrita incorretamente e deve ser escrita como "Mariana ( nome correto )" sendo seu significado:<br>É o nome
de uma empresa de consultores e consultorias jurídicas em Madrid ( Espanha ).

jese
É um nome masculino de origem hebraica. Rei de Judá, filho de Obed. Era o nome do pai do Rei Davi. Significa O
Dom de Deus.

jesé
Rei de Judá, filho de Obede. Era o nome do pai do rei David.

jessica
É o nome de uma mulher de origem Esóica. Significa a filha de Jessa (Deus de Slavs). O iluminado. Alguns autores
dão-lhe uma origem hebraica, derivada de Yiskah, o nome de uma sobrinha de Abraão e que significa aquele que vê o
futuro (origem bíblica).

jessonda
É o nome de uma ópera em alemão por Louis Spohr, escrito em 1822.

jestapo
O termo correto é Gestapo, com G. Era o nome da polícia secreta do estado nazista. É a contração de geheime
alemão Staatspolizeien (polícia secreta do estado).

jesús maría y josé
Nomes dos membros da Família Sagrada. Expressão de muita surpresa. Nome de dois homens (Jesus Maria e José).

jeta
Na Colômbia é sinônimo de tronco, boca, nariz, nariz, bemba, lábios, lábios. Também enfrentar, encarar, enfrentar e
feather, chave, toque, toque. Argentina também é atrevido, ousado, audaz, nervo.

jeton
Jeton é escrito incorretamente e deve ser escrito como Jeton (com acento). sendo o seu significado: o termo correto é
jetón (til). Na Colômbia significa boca grande, Lophiidae, hocicon, etc, trompon. Ele também fala de vulgar, jetón
maneira alguém comunicativo, fofoqueiro, lenguilarga.

jetón
Isso significa ter o chifre ou a caneca grande. Vulgarismo de falador, tagarela, falador, loquaz conversador,
largemouth, indiscreto, rosto, lenguilargo.

jetro
O termo correto é Jetro ( nome próprio ). É também conhecido como Yitro, Reuel, Hobab ou Shoaib. Ele era o
sacerdote de Midiã, pai de Zípora, assim, o sogro de Moisés.

jetró
É uma palavra de origem hebraica e significa "Vossa Excelência". Também é tomado como sinônimo de padre.
Caráter do Antigo Testamento. De acordo com a Bíblia sagrada ele era o pai de Sephora, portanto o sogro de Moisés.
Ele era um padre em Median, que hoje faz território da Arábia Saudita. Ele também era conhecido como Reuel.

jetzale
O termo correto é Jeltzale. Nome dado a um militante do Partido Nacionalista Basco. Apoiador do JEL.

jeva
Na Colômbia e na linguagem de rua significa mulher, velha, velha.

jeva o jeba
Na Colômbia significa mulher, velha, na gíria de pessoas sem educação ou na rua.

jevo
Significa homem maduro, velho, na Colômbia.

jeweiligen
É uma palavra em alemão que significa respectivos, apropriado.

jeweiligen
É uma palavra em alemão que significa respectivos, apropriado.

jeweiligen
É uma palavra em alemão que significa respectivos, apropriado.

jeymy
Jeymy ou Jeymi. é o nome de uma mulher de origem hebraica. Tem outras variantes como Yeimi e Jamie. Significa
"Aquele que substitui ou substitui". Outra versão o considera "A mais bonita do mundo". Na língua caribenha, significa
deusa, divindade.

jhicsell
jhicsell é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cinzel", sendo o seu significado:<br>Acho que a questão é
pelo cinzel. É uma palavra de formão o significado em inglês, cinzel.

jhoana
É um nome de mulheres alemãs. É uma das muitas variantes de Joana, que significa "Cheia de graça", Juana é de
origem de origem bíblica. Outras variantes são Joan, Johanna, Joana, NB, Giovanna, Yohanna ou Yovanna.

jhocabeht
jhocabeht é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jhocabeth, Josabeth ou Jozabeth..." sendo seu
significado:<br>Jhocabeth, Josabeth ou Jozabeth é um nome masculino. É de origem hebraica e significa o juramento
de Dios ( Yahweh ou Javé ). Você tem fêmea varinate Jozaba ou Jozaba: filha de Jehoram rei de Judá.

jhon david
É a versão inglesa do nome masculino John David.

jibaro
O termo correto é jíbaro, com til. É um tipo de índio da Amazônia, conhecido como os redutores de cabeças. São
índios muito ferozes e selvagens. Na Colômbia, diz jíbaro para um traficante de drogas.

jicara
O termo correto é jícara ou jíquera, com til sempre (é palavra scrurujula). Na Colômbia é um saco de tecido em que é
habitual embalar frutas. Mochila também é dito para mochila a mochila do mochileiro, mochila. É uma palavra de
origem caribenha. Por extensão e plural, maneira vulgar de se referir aos testículos.

jicopo
É uma bebida semelhante à aveia ou arroz masato. Preparam-no estado de Sonora (México). Eles também são
chamados bajicopo.

jiennense
Significa que é de Jaén, na Espanha (tanto a cidade quanto a província). O Jaenes. Outros gentios como jaenero,
aurgitano ou giennense também podem ser usados. Também pode ser usado com um único n (jienense).

jifa
Esse é o nome dado ao resíduo de carne. Resíduos de um matadouro. Resíduos deixados ao sacrificar animais.
Carniça.

jiferia
É o nome que recebe o comércio de uma mataife. Sacrifício de animais. Artesanato ou arte de esfolar animais.
Também pode ser chamado assim, o conjunto de resíduos que permanece após o abate de animais.

jig
É um modelo de significado de palavra em inglês, é também uma maneira de chamar uma isca ou tipo de isca para a
pesca. Na Colômbia há também a palavra Jiw, que é uma ecnia da Amazônia. Eles também são chamados de Jiví ou
Piapocos.

jigante
O termo correto é gigante com g. Significa grande, colossal, majestoso, Titã, colosso. No gigante de Colômbia, é o
nome de um município no departamento de Huila.

jigua
Jigua é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jigua", sendo o seu significado:<br>O termo correto é Jigua.
Na Colômbia, usamos essa palavra para determinar duas coisas muito diferentes. Jigua é um worm que afeta as
culturas de batata. Esta praga também é chamada de jayluan ou larvas. Jigua, é um dos nomes que se refere a uma
frondosa árvore da família Fabaceae, ele também disse Iqua, Nauno ou Tabaca.

jiguilote
É um dos nomes de uma árvore de madeira na América Central (especialmente na Costa Rica). Também se chama

tihuilote, tig-ilote, upay, chachalaco, uvita, caujaro, steje, cajuaro. Seu nome científico é Cordia alba e pertence à
família Bignoniaceae. Em algumas partes é chamado de mistlede. Tem uso medicinal, especialmente como diurético.

jija
Arleane é o nome de uma dança tradicional típica da província de Jajua e o vale de Yacamarca, na Bolívia. Em
essência, é a representação da Sega do trigo ou cevada, produtos típicos da região Andina.

jijas
Jijas, é o mesmo que berijas, tomates, ovos, Barraquero, berriondera, pujanza, força, ardentia, brio, valor.

jila
É a sigla em inglês correspondente a um Instituto de pesquisa de ciências físicas nos Estados Unidos (Joint Instituto de
astrofísica de laboratório). Anteriormente era chamado de astrofísica conjunta do Instituto do laboratório. Está
localizado na Universidade de Boulder, no Colorado.

jilgero
É uma ave pertencente à ordem das aves aves ( ) Existe em quase todo o mundo, existem muitas variedades e têm
cores diferentes, existem atualmente mais de 5700 espécies. Seu canto é muito melodioso. Apelido que colocado
alguns cantores de renome.

jilván
Na República Dominicana é um despachado. Batida dada com um facão, mas do lado, não pela borda.

jime
É uma forma apocopada e família chamada Jimena ou Ximena. Nome de mulher de origem hebraica e significa a
mulher que ouve. Jimeno é a variante masculina de Jimena e o sobrenome patronímico é Jiménez.

jimequear
Isso significa que gemer. chorar, lamentar, reclamar, reclamar. chorar, reclamar, suspiro.

jimia
Significa macaco, macaco, macaco, primata.

jincha
Significa bêbado, embriagado, tomadas na Colômbia. Mas significa, também, rico, rico, possuindo muita riqueza. É um
termo de uso coloquial na costa e em Bogotá.

jincharse
Na Colômbia significa ficar bêbado, ficar bêbado, beber bebida alcoólica.

jinchera
Na Colômbia significa embriaguez, ervilha, juma, embriaguez. É o produto de consumir bastante álcool ou bebida
alcoólica.

jincho
Na Colômbia significa última pessoa bebidas, pessoa que tenha bebido muito. Licorosos, alcoólatra, bêbada, bêbado,
bêbado, puxado, bêbado, bêbado, cansado, Iris.

jinetas
Eles são logotipos ou galões carregando soldados em suas dragonas, portapresillas, ombreiras ou mangas dos
uniformes. Eles servem para diferenciar os graus na milícia. A Genet, Genet ou almíscar gato é um carnívoro da
família Viverridae, seu nome científico é Genetta genetta.

jiníguaro
No México, é o nome de uma cidade no município de Gémes, no estado de Tamaulipas. É também um dos nomes
comuns dados no México para uma classe de peixes, semelhante ao Mojarra.

jinja
A Jinja é uma reserva de terra ou natureza declarada sagrada e é dedicado à reflexão e purificação no Xintoísmo.
Espaço sagrado japonês.

jino
É o nome de um grupo étnico que vive no Tibet e Birmânia. É reconhecido como um grupo étnico minoritário da China.

jinquetazo
Pode significar soco, soco. Golpe dado com o jinquete (punho). Alardeou. É um termo de uso porto-riquenho.

jiñocuabo
É um dos nomes comuns de uma árvore, na América Central (especialmente em Honduras). Na Colômbia
conhecemos como carate, mulato, índio nu, almácigo. Seu nome científico é Bursera simabuba e pertence à família
Burseraceae. Outros nomes comuns são: chaká , encuero , jiote , jiñocuajo .

jiote
É um dos nomes comuns de uma árvore. Seu nome científico é Bursera simaruba, da família Burseraceae. Na
Colômbia é conhecido como índio nu ou carate. Também recebe os nomes mulato, jiote, jiñocuabo, chaká, encuero ou
almíscar. Tem uso medicinal.

jipa
Na Colômbia é um tipo de ofício confeição, geralmente feito de chapéu de palha e de abas largas. Jipijapa.

jipijapa
Fibra vegetal fina que é usada para fazer chapéus na Colômbia. Folhas de fibra extraída da palmeira. Jipa. É o nome
de uma cidade e um cantão da província de Manabí, no Equador. Xipixapa, que é a mesma (cidade e Cantão) também
é usado. Era o nome de um Cacique indígena equatoriano.

jipoko
É uma bebida tradicional de Sonora, no México. É pinole ingredientes, trigo tenro, cravo, canela, açúcar e água. Ele
também recebe os nomes de bajicopo ou jipokori. É muito semelhante a horchata. Pinole,

jiposa
Significa que parece palha. Tem as características da palha. Tem franjas ou fibras soltas. Na Colômbia também
coloquialmente, pessoa com cabelos longos e bagunçados, que se veste informalmente. Parece hippie.

jiposo
Na Colômbia significa que tem o aparecimento de palha ou jipa. É feito de palha, jipa ou folhas de palmeira. Ele tem
franjas ou pavios. Por extensão mechudo, tem a aparência de jipi ou hippie.

jiquelite
É o nome de um praias para surfe, no Oceano Pacífico. Eles ficam na Tola, Nicarágua. Também é outro nome que lhe
dão a serralha ou plantas comestíveis no México e América Central.

jiquelito
jiquelito é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jiquelite" no sentido de:<br>O termo jiquelite ou jiquelito,
aplicado em El Salvador e Honduras ( em botânica, ) Refere-se a um arbusto que pertence a classe das dicotiledóneas
em sua classificação taxonômica, a família papilionáceas vire à ordem o fabales com composto de folhas, avermelhada
flores empilhadas cluster e removido um muito popular na tinta seca. Etimologicamente vem do nahuatl xiuhquilitl;
formada xihuit verde e quilitl que significa quelite folhas duras ( )

jira
Na Colômbia significa tira, pedaço de pano ou qualquer outro material de forma alongada, jirón, pedaço, remendo
alongado. Embora possa parecer estranho, também significa caminhada, excursão, retorno (igual a turnê).

jirafa
Na Colômbia é uma forma coloquial de se referir a uma mulher alta e magra. As savanas africanas de pescoço e
pernas muito longas, mamífero, é o maior animal que existe atualmente (podem atingir até 5. 8 metros). Seu nome
científico é Giraffa camelopardalis e pertence à família Giraffidae.

jirasales
Referidas, assim como os frutos da árvore do jaca, jack, jacas, nangka ou demasiadamente, cujo nome científico é
Artocarpus heterophyllus família Moraceae. É muito semelhante da árvore de pão ( Artocarpus altilis ). O fruto é muito
semelhante a uma graviola mas um verde pálido. É considerado o fruto nacional do Bangladesh e Indonésia.

jirce
Acho que a pergunta é para Circe. É o nome de uma personagem feminina da Odisséia de Homero. Ela é uma
feiticeira.

jiribí
Em língua cigana, significa trapaça, mana, armadilha, astúcia, sagacidade, ardil.

jitanjáfora
Palavras ou expressões inventadas para propósitos poéticos.

jitera
Em El Salvador significa gonorreia, uma doença sexualmente transmissível.

jito
Jito é o apelido ou alias de um jogador de futebol espanhol, nascido em Barcelona, que jogou nas equipes do "2a. (B)
". Ele detém o recorde de superar os 100 gols nessa categoria. Seu nome completo é Juan José Silvestre Canto.
Atualmente tem 38 anos.

jícara
Significa, também, jiquera, cabaça de bolsa, mochila, abóbora.

jícaro
É outro nome comum da América Central para uma árvore na família Bignoniaceae. Também é conhecido como nariz,
huaje, guaje, tecomato, coatecomate, cirial, cirio, giroscópio, totumo ou árvore de abóbora. Seu nome científico é
Crescentia alata. O crescentia cujete também recebe os mesmos nomes, muito semelhantes.

jíquera
Na Colômbia é uma mochila tecida à mão. É geralmente usado no campo e para carregar frutas. Mochila, bolsa,
talego.

joab
Joabe é nome de origem hebraica masculina e significa que Deus é pai. Yahweh é o pai. Assim, são chamados de um
sobrinho do rei David e outras dois personagens bíblicos: um filho de Yechiel e outro filho de Zeruia, em Belém. É um
nome muito comum em Israel.

joanismo
Significa em relação a Joan ou John. Pelo general refere-se a São João, o evangelista.

joaquín
O termo correto é Joaquin. É um nome de origem bíblica, masculino e significa ter firmeza. O nome do pai de Maria e
avô de Jesus.

jobero
É uma árvore muito comum no Caribe especialmente perto das praias. É o também chamado icaco, uvero, uvero praia,
nuen de amigo do uvita, praia, orelha de elefante, tamalero. Seu nome científico é Coccoloba barbadensis e pertence à
família Polygonaceae.

joberó
jobero é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jorbero.", sendo o seu significado:<br>É o nome de uma torre
que está localizado em Jorba, província de Barcelona, na Catalunha. Tipo de cristão medieval.

jobo
O é uma árvore, bastante grande na família Anacardiaceae. Seu nome científico é Spondias mombin. Recebe outros
nomes comuns como Joba , jobo , plum (Colômbia), jobito , plum joba (Venezuela), jocote (El Salvador), cajá (Brasil) e
cedrillo na Bolívia. Na Nigéria eles o chamam de Iyeyé (língua iorubá) e isaba (língua hauçá). Hobo, com H e não com
J, também é o nome de um município no Departamento de Huila (Colômbia).

jocelyn

Jocelyn é nome de mulher e significa um cuja beleza é complementada com inteligência e talento. Origem germânica.

jochi
Nome do filho mais velho de Genghis Khan. É também um dos nomes comuns recebidos por um roedor americano de
tamanho médio. Também é chamado, aguti, Agouti, sereque, ñeque, Guatín, picure, guatuza, zerete, guaumara,
cherenga, carma, añuje. Seu nome científico é Dasyprocta punctata e pertence à família Dasyproctidae.

jocho
Forma coloquial no México, significa cachorro-quente, cachorro-quente.

joco
Significa quebrado, danificado. Geralmente é usado para se referir a alimentos impróprios para consumo. Podre.

jocoso
Significa jovial, alegre, feliz, divertido, Plácido, legal, legal, divertido, engraçado, engraçado, engraçado.

jocote
Siriguela é o nome de uma árvore e seus frutos, em El Salvador. É também conhecido como mendigo, montagem de
ameixa, jobo, yuplon, joba, cedrillo, jovo, jaca. Seu nome científico é Spondias mombin e pertence à família
Anacardiaceae.

jocunda
Irradia alegria e boas-vindas. Significa jovial, alegre, feliz, divertido, plácido, legal, agradável, divertido, jocoa.

jocundo
Significa alegre, feliz, feliz, divertido, Plácido, legal, bonito, agradável, bem humorado.

joder
Na Colômbia significa perturbar, pneu, provocando, hastiar, desconfortável, dar Tin, cantaletear. Em Espanha é uma
expressão que denota surpresa ou nojo. Também usado como um sinônimo para persistir, estresse, assediar.

jodido
Na Colômbia é um termo que tem vários significados, dependendo da região onde é ouvido. Santander significa tesão,
difícil, trabalhosa, difícil. Em Antioquia (e na maioria do país) significa animada, pronto, inteligente, esperto, hábil. O
Tolima significa malaclase, enganar, Valete, fraude, malandro.

jodón
Em pessoa muito tola ou irritante de Colômbia. Chato, estúpido, irritante, desconfortável e impertinente. Uma pessoa
que faz piadas muito pesadas.

joel
Joel é um nome de origem hebraica macho e escutar a Deus. o ouvido de Deus, Deus é teu senhor. O nome do
segundo dos profetas menores.

joella
Joella é o nome de uma empresa inglesa de produções televisivas. Ela está sediada em Londres.

joena
É o nome de uma mulher de origem hebraica e significa "dom de Deus". Variante Yoena. Variante masculina Joen ou
Yoen.

jofaina
Na Colômbia é sinônimo de Platão, tigela, jarro, bacia de lavar as mãos. Navio, navio.

johan
É um nome masculino, variante germânica de John. A origem primária do nome é hebraico e bíblico e significa cheio
de graça.

johana
É um nome de mulher de origem germânica. É variante de Joan (origem hebraica primária). Significa cheio de graça.
Também é encontrada como uma variante Johanna.

johannesburgo
É o nome de uma cidade muito importante da África do Sul. É o centro mais populoso e financeiro, embora não seja
capital (a África do Sul tem 3 capitais : Cidade do Cabo, Pretória e Bloemfontein). Na língua Zulu, o nome Joanesburgo
é Igoli, que significa "lugar de ouro".

johannita
Diminutivo de Johanna. É a maneira da família chamada Johanna.

johnson
Na Colômbia é um nome masculino. É uma variante do nome John. Na Colômbia, pedimos Johnson para um pequeno
barco com motor de popa. Marca de motor de popa barco motores. Último nome usado nos Estados Unidos.
Sobrenome do ex-presidente dos Estados Unidos (Lyndon B. Johnson), Johnson Johnson, é uma marca americana de
dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e especialmente para produtos de higiene do bebê.

jojoba
É o nome comum de uma planta e suas frutas. Dele é extraído um óleo muito desejado. Seu nome científico é
Simmondsia chinensis e pertence à família Simmondsiaceae (anteriormente considerada da família Buxaceae). É a
única planta que produz cera líquida.

jojote
Jojote é o que chamamos de orelha ou espiga de milho, que é o milho na Colômbia. Voz de quechua ( ) de milho:
milho, milho, jojote, chilote e espiga de milho tenro. Nome costumava para chamar concursos grãos de milho ou massa
de pão ou bolo que é feito com eles na América Latina.

jojoto
Nos lhanos examinando, significa verde, verde, não amadurecidas.

jojutla
Jojutla é o nome de uma cidade mexicana do estado de Morelos, no México. Em seus arredores existem muitos. O
nome significa lugar onde abundante cor ou tinta azul. Onde está azul.

jole
É uma palavra em inglês que pode significar papada, bochecha, tapa. Também mandíbula inferior (mais usada se
proeminente). Jowl.

jolgorio
É uma palavra usada coloquialmente na Colômbia, o que significa festa, foforro, festa, Pachanga, rumba, dança.
Sinônimos de Jolgorio são: festa, foforro, festa, Pachanga, rumba, fundingue.

jollof
É um tipo típico de preparo de arroz na Nigéria, mas popularizado em muitas partes da África. Também é chamado de
arroz joliot, welof, beachin ou welof caçarola. Acredita-se que tenha se originado na Gâmbia, na étnia que lhe dá o
nome (o welof) e de lá passou para Senegal, Nigéria e Mauritânia. Entre seus ingredientes estão tomate, cebola,
pimenta, arroz, salgadinho e óleo de coco. Você é adicionado carne, peixe ou legumes.

jomon
Nome de uma antiga cidade que se estabeleceu no sul do Japão. Existia há cerca de 12 anos. 000 anos. Nome de um
período geológico do Japão.

jonas
O termo correto é Jonah. é o nome de um profeta menor, que viveu em Nínive. Ele era filho de Amitai. Ele também é
considerado um profeta no Islã.

jonathan
Jonathan é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jonathan ( nome )." sendo seu significado:<br>Nome de
origem hebraica masculina e meios com o dom e a graça de Deus.

jonca
Na Colômbia, em linguagem coloquial e de rua significa gaveta . Geralmente se refere a um caixão, caixão, sarcófago
ou caixa mortuária.

jonis
No estado de Chapas, no México, significa esfíncter anal, ânus.

jonona
É um nome de mulher em inglês. É uma variante muito rara feminina de João. É algo como Juanita.

jonquil
É o nome de uma cor que corresponde ao amarelo de tons claros também chamado gema de ovo. Jonquil também é
um dos nomes comuns que recebe uma planta aquática, que é conhecida como alhelía, sino, candelero, reed, reed,
jonquille, manola. Narciso. Seu nome científico é Narciso jonquilla e pertence à família Amaryllidaceae. É endêmico
para a Península Ibérica.

joreando
É uma deflexão do dia de folga. Significa ventilar, ventilar, aerar, rezar. Submeta-se à ação do vento. Seco.

jornada
Na Colômbia é o que um trabalhador ou um funcionário trabalha em um dia. É também o que você viaja em um dia.
Distância percorrida em um dia, seja a pé ou a cavalo. Tempo que um trabalhador tem que trabalhar para ganhar um
trabalho do dia.

jornal
Na Colômbia, é a remuneração que um trabalhador recebe como compensação por cada dia de trabalho. Salário diário
de um trabalhador ou trabalhador.

jornalero
Pessoa que trabalha por dias e é pago um salário todos os dias ou todos os dias. Trabalhador que trabalha para
tarefas e é pago diariamente. Trabalhador que vive em um dia de trabalho ou que trabalha por dias.

joroba
Você quer dizer corcova, giba. Bulge ou caroço que alguns animais têm nas costas. Deformidade anômada ou
curvatura da coluna vertebral. Também significa desconforto, desconforto. aborrecimento (inflexão corcunda, que na
Colômbia significa desconfortável, irritante, irritante)

joroches
Plural de joroche. Também chamado de joloches. Massas de recheado com salsicha e ovo, cozido em tinta são
feijões pretos. É um prato típico de Iucatã, no México.

jorocón
Em Puerto Rico significa moleston, chato, chato, impertinente, chato, bobo.

joróbate
Na Colômbia coloquialmente significa foder você. É uma maneira disfarçada de augurar ou alertar outra pessoa para o
mal ou desventuras (ainda mais se você não aceitou conselhos para evitá-los). É uma maneira de dizer que você vai
ver, eu avisei, você vai ser o culpado, então não reclame. É uma inflexão corcunda ou jubarte, o que pode significar
dobrar, dobrar o corpo pelo peso de algo ou coloquialmente perturbador, perturbador, irritante.

josear
Na Colômbia, é o mesmo como eliminação ou remexer é, ganhar a vida de qualquer maneira, o que é. Lutar, lutar,
trabalhar duro. Para muitos agricultores, é comum usar também "osear", "hozear" ou "hocear", em referência os ursos
(por que s) mergulhar (eles sondados ou nariz) fraldas com seu tronco em busca de mel, então osear também está se
comportando como um urso. Além disso, para usá-lo para dizer que alguns animais nariz e farinha peneirada entre
terra nem lixo com o focinho (portanto com a h &amp; c, que seria sinônimo de hociquear), como um porco poderia, por
exemplo.

josefa
Josefa é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Josefa ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o
termo correto é Josefa ( é nome próprio ). É um nome de mulher. É também um apocope de Josefina. Dizemos-lhes
corcunda. É um nome de origem hebraica e significa " Deus proverá ".

josefo
Flávio Josefo é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Josephus ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Flávio Josefo ( nome próprio ). É o nome de um historiador judeu fariseu, cujo nome
completo era ben Joseph Matityahu ou também Flávio Josefo ben Matityahu. Ele foi um dos líderes da revolução dos
judeus contra os romanos. Morreu no ano 101 m. (C).

joseo
É uma inflexão josear. Significa trabalhar, cavar, lutar para ganhar seu sustento. Trata-se do termo de José, marido de
Maria e Pai de Jesus, protótipo do homem trabalhador e trabalhoso. Por extensão, significa luta, esforço, duro, certo.

jotake
Significa sem parar, sem parar, sem cessar. Persistir, insistir.

jotar
Nome de uma canção da cantora tunisiana (embora nascida em Bruxelas) Ghalia Benali.

jote
No Chile é uma maneira de chamar a galinha, que é uma ave do tesouro de nome científico Coragyps atratus, da
família Cathartidae. Também é conhecido pelos nomes de Golero, zopilote,, Guala, abutre negro, samuro, Nopo,
Sucha, urubu. Chombo. zoncho, Guaraguao.

jotear
Na Colômbia, significa ir para um volume, lift, carga de ombro.

joto
Na Colômbia significa pacote, fardo, carga, mala, pacote. Algo que está embrulhado entre pedaços de pano ou entre
um talego ou uma costela.

jove
É o nome de uma revista científica. É abreviação de Journal of Visualized Experiments.

jovi
Jovi escrito incorretamente e deve ser escrito como um Hobby. sendo o seu significado: é um anglicismo, teve
originado na palavra inglesa Hobby, que significa hábito, costume, carinho, afeto. A palavra Hobby já é aceito em
espanhol.

jovial
Significa jovem, que você se sinta jovem. Também significa alegre, festivo, divertido. Que se refere a Júpiter, o deus
romano, a quem também chamavam de Jove. Iovis ou Iuppiter.

joviano
Meios de Júpiter ou Jupiter. Hipoteticamente, um habitante do planeta Júpiter.

jovianos

É o plural de Jovian. Significa relativo ou pertencente a Júpiter. Alegados extraterrestres provêm de Júpiter. Planetas
do sistema Solar que estão localizadas após Júpiter (fazer Saturno, Urano, Netuno e Plutão-?-)

jovo
Jovo é o nome de uma árvore e seus frutos. É também conhecido como mendigo, montagem de ameixa, jobo, yuplon,
joba, cedrillo, siriguela, jaca. Seu nome científico é Spondias mombin e pertence à família Anacardiaceae.

joyas
Plural de joia. Significa pedras preciosas, joias, ornamentos e relíquias. Significa também excepcional, excelente,
maravilhoso. Na Colômbia, de forma coloquial, alguém muito inteligente ou isso deve ser cuidado.

joyel
Significa joias, imprensa, eu disse, joia. Pedra preciosa esculpida. Também pode significar baú, joalheiro. Na
Colômbia, nome de um famoso trio musical.

jóker
Cartão curinga no jogo de pôquer ou jogo de cartas.

juacu juacu
No Equador é jardim, varandas e quintal de uma casa.

juacu-juacu
Tem dois significados. Jarda dianteira ou dianteira de uma casa. Também é chamado de jardim ou jardim. O outro
significado é ser assustado, temeroso ou escuro.

juagar
Enxágüe também é usado. Lave-se rapidamente e sem tremer ou esfregar. Lave apenas com água. Molhado, lavado,
encharcado, encharcado.

juan
É um nome masculina origem bíblica e Hebraico, que significa casa de graça.

juanchito
É o nome de um corregimiento do município de Candelária no Departamento de Candelária no Departamento de Valle.
É um rumbadero de molho cali puro. Juancho é diminutivo.

juanes
Nome de um cantor colombiano de muito sucesso, cujo nome verdadeiro é Juan Esteban Aristizábal Vásquez. É
também um dos nomes dados a torres, chovas ou corvos (pássaros). No México significa soldados, milicianos,
recrutas. Na Espanha foi um dos nomes que recebeu o Rio Magro, Magere ou Oleana.

juanete
Uma deformidade que adquire a cabeça erguida com o uso de calçado inadequado.

juanita
É um nome de mulher de origem hebraica. Diminutivo de Joana. Significa cheia de graça.

juanito
Diminutivo de Juan. É uma maneira de chamar os pinguins. Juanito, foi um futebolista espanhol, que jogou em Burgos
e Real Madrid. Seu nome completo era Juan Gómez González. Juanito morreu em um acidente de carro em 38 anos
de idade.

juapao
Significa fuetazo, varazo, chicote. Batida que ocorre com um chicote, Nancy ou fonte ou uma haste (algo muito longa e
fino).

juazeiro
Juazeiro é o nome de uma cidade brasileira do estado da bahia. Dani Alves e João Gilberto nasceu em Juazeiro.

juba
É o nome de um franco-atirador da resistência iraquiana, que aparece em vários vídeos de propaganda. O nome da
Capital do Sudão do Sul (também chamado de Yuba).

jubal
Também chamado Yubal. De acordo com a Bíblia Sagrada foi o nome de um descendente de Caim, filho de Lameque
e Ada. De acordo com o Gênesis deles desce flautistas e harpistas.

jubón
Roupas muito apertadas que cobrem o tronco de uma pessoa (tronco). Blusa, camisola. Juba aumentada. Malha que
protegia o tronco dos cavaleiros.

juchitan
É o nome de um município mexicano do estado de Guerrero. Ele é conhecido como o istmo de Tehuantepec. Seu
nome em língua Nahuatl significa "Lugar de flores".

juchitán
É o nome dos dois locais no México: Guerrero e Oaxaca. Em náuatle linguagem significa lugar de flores ou de flores
brancas. O Juchitlán de Oaxaca dirá o istmo de Tehuantepec ou Juchitlán de Zaragoza.

juco
Na Colômbia significa Juventude Comunista (movimento político de esquerda). Na Bolívia, é outro nome dado ao urso
com óculos, urso andino ou urso frontino. Também é chamado ukumari ou jukumari. Seu nome científico é Tremarctos
ornatus e pertence à família Ursidae.

judas
Coloquialmente significa traidor, desleal, falso, hipócrita, delator. É um nome masculino de origem hebraica. Nome de
dois dos Apóstolos (Tadeo, o prudente e iscarítico o traidor).

judicante
Significa juiz, juiz, pessoa que dá justiça.

judiónes
É uma variedade de feijão ou judeu com vagens e grãos ligeiramente maiores. Bola de feijão. É uma planta
leguminosa que popularmente é crescida.

judith
É um nome de mulher, de origem bíblica. Em Hebraico significa louvor de Dios. Tem como alternativa a Judit. Livro da
Bíblia.

judío errante
É uma maneira coloquial de chamar alguém que vive mudando de endereço, que não tem habitação permanente.
Cigano, nômade.

jueche
É um outro nome comum que é dado para o Tatu, que também recebe os nomes de toche (Veracruz), cuzuco (América
Central), tatu (América do Sul), jerre jerre, mulita, gurre, tatu (Colômbia), tatu (Brasil), no México.

juegos de motos 3d
São ofertas de Jogos Online e grátis normalmente. Eles consistem de várias faixas disponíveis para o jogador onde dar
alternativas para fazer truques diferentes e condução de motos em alta velocidade.

juegos de motos 3d
São ofertas de Jogos Online e grátis normalmente. Eles consistem de várias faixas disponíveis para o jogador onde dar
alternativas para fazer truques diferentes e condução de motos em alta velocidade.

juejos friv
Friv jogos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Friv jogos" no sentido de:<br>O termo correto é jogos Friv.
É um site que oferece uma grande variedade de jogos na internet ou on-line e gratuito.

juepucha
Realmente não significa nada. Na Colômbia, uma amostra ou expressão de surpresa, choque e admiração. É muito
mais suave do que a "puta" ou "jueputa" (generalizada), mais suave do que o "hijuepuerca" ou "juepuerca" (em
Santander), "hijuepuchica" ou "juepuchica" (em Bogotá) ou "Hijuemadre" ou "juemadre" (generalizada). Nota excedente
que muitas vezes a palavra puta ou jueputa, não é usado para insultar os (e não pecar para dizê-lo, confirmou isso para
mim, um padre que enfiou uma martelada num dedo).

juepúchica
Na Colômbia é uma expressão coloquial que denota surpresa, admiração ou susto. Isso não significa nada. Também
se diz que é hijuepucha, hijuepúchica ou juepucha com o mesmo propósito.

juerga
Na Colômbia significa festa, balada, rumba, diversão, diversão, carnaval, festival.

juergas
Plural de folia. Significa festas, peidos, francachelas, jolgorios, parrandas, jaranas. Reuniões onde você bebe, come e
desfruta demais.

juernes
Parranda às quintas-feiras. para as pessoas amigas da rumba, festa de fim de semana que começa a partir de uma
quinta-feira.

juetera
É um vulgarismo na Colômbia por fuetera. Significa punição física, infligida com um 30/9 ou uma coleira. Alças, cílios.

jugabilidad
É uma palavra que significa que algo tem a qualidade de ser jogado, que é jogável. É possível transformá-lo em um
jogo ou diversão. Isso até certo ponto ou de certa forma pode se tornar um jogo.

jugada de laboratorio
Jogado preparado em formação. Esquecimento, preparado para alcançar maior eficácia na recolha de faltas no futebol.
Distraído, decepção, truque, truques (no jogo de futebol).

jugadita
Na Colômbia significa manhã, trapaça, brincadeira, engano. Traçar ou argumentar que ele executa um trapaceiro para
fazer os outros errados e alcançar seus propósitos. Estratagema.

jugar con candela
Na Colômbia significa ser ousado, correr riscos, ousar. Submeter-se ao risco, enfrentar o perigo.

juglaresca
Dono dos menestréis. O menestrel. Atividades de artistas itinerantes. Pessoas que se dedicam às performances de
rua.

juguera
Na Colômbia, é o mesmo que o espremedor ou extrator de suco. No Chile, dizem suco para o liquidificador.

juicho
Uma das maneiras de chamar um lobisomem da mitologia Guarani. É também chamado de lobizón, lobisón, Luisón ou
Luiso. É sempre acompanhado por um cheiro muito sujo.

juicio
Ação ou efeito de julgar. Na lei é o desenvolvimento do julgamento de uma suposta pessoa envolvida e que exerce
uma autoridade ou um juiz. Julgamento, processo, litígio, reclamação, caso. Também pode significar inteligência,
raciocínio, raciocínio, discernimento, julgamento, razão. Habilidade de entender e entender. Saiba como agir por uma
chance. Senso, prudência. maturidade, sanidade.

juicioso

Significa comportamento obediente, disciplinado, correto. Também de bom senso, sensato, sensato, prudente,
discreto, trabalhador, dedicado, cuidadoso, completa.

juin
Juin ( pronunciado Yuang ) não é uma palavra da língua espanhola, mas francês. É o nome do sexto mês do ano,
junho.

juja
É o nome de uma cidade queniana, que está localizada no condado de Kiambu e no município de Kiambu. Eles fazem
parte da área metropolitana de Nairóbi. É também uma maneira de chamar uma espécie de pombos pequenos ou
pombinhos, zurita. É também o nome de um livro de ficção científica do escritor georgiano Nino Haratischwili, escrito
em alemão.

jujeños
Significa nascido, residente ou relacionados com a Jujuy (província da Argentina). A palavra Jujuy, jujui, jujuies,
Tilcara, omaguacas ou humahuacas, foi o nome que eram típicos desta região da argentina indígenas, localizado nas
margens da quebrada de Humahuaca e Tilcara na região.

julepe
Na Colômbia, significa cuidado, tenalista, facada, interesse, esforço, vontade. Também significa nádegas, quadris.

julero
julero é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Fulero.", sendo o seu significado:<br>Assim que na Colômbia é
fulero, que significa arrebatou, flamboyant, colorido, atraente, lobo. Que você pretende ser completa ( 41 esquerda;.
Muito ornamentada, mas sem graça, sem bom estilo.

julia
É o nome de uma mulher de origem latina. Significa que é forte na raiz.

julian
O termo correto é Julian. É um nome masculino de origem latina, derivado de julho e que significa raiz forte. É também
o nome de um pássaro na Colômbia. Passarinho, que pertence ao gênero Vireo. É uma avecilla migratória americana
e observada para estações no centro da Colômbia. Eles pertencem à família Vireonidae. Eles também são conhecidos
como Verderon, Julian Chibí, Juruviara ou Chibí. O nome científico Vireo olivaceus.

juliana
É um nome de mulher de origem Latina e significa que é uma raiz muito forte. o nascimento é forte. É uma variante de
Julia. Masculinas variantes Julian e Juliano. Gastronomia e culinário é um tipo de corte de legumes (também é
possíveis em frutas e vegetais) em tiras finas e alongadas.

julietta
É que um nome de mulher de origem latina significa uma raiz forte Juliette, Juliet, William, Julia, Yuliet variantes. O
nome de um filme alemão de 2001, dirigido por Christoph Stark.

julimes

Julimes é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Julimes; nome )." sendo seu significado:<br>É um dos 67
municípios que tem o estado de Chihuahua, no México.

julio
É que um nome de origem latina masculino significa uma raiz forte O nome do sétimo mês do ano. Nome de romana
antiga moeda.

julita
É um nome de mulher de origem latina. É uma variante de Julia. Significa que é uma raiz forte. Tem outras variantes
como Julie (francês), Juliette, Julieta, Julienne. Julita Ross é "Senhora de Danzas" em Porto Rico, Salmerón Julita uma
atriz espanhola e Julita Evelins um cosmetologista que tem um tratamento para perda de peso com o seu nome.
Diminutivo de Júlia.

juma
Significa bêbado, jinchera, embriaguez. É uma inflexão de jumar que coloquialmente significa bêbado, me embebedar,
jincharse. Tome, beba.

jumbee
Um jumbee, jumbie, yumbi ou jumbi é o nome dado aos espíritos ou demônios do folclore do Caribe. É usado como um
nome genérico para os maus espíritos.

jumento
Significa burro, burro, burro. Equino magro e esguio.

jumper
É um termo em inglês que significa jumper, pulando. O salto da palavra é derivado. o que significa saltar. Pessoa de
jumper executando saltos, saltos, jumper, jumper, atleta de salto. O nome de um filme, baseado no romance de
mesmo nome por Steve Gould. Em electrónica é uma ponte ou união temporária entre dois terminais.

junco
É o nome comum de várias plantas do ambiente aquático que pertence à família Juncaceae. Eles pertencem ao
gênero Juncus, Typha e Scirpus. Reed também é um tipo de Ásia e especialmente o mar de China vela de navio.
Reed é o nome de um género de pequenas aves ou pássaros que pertencem à família Passerellidae, da América
Central e do Caribe. No México, disse Reed para dois tipos de cactos, que são conhecidos como cacto do chicote.
Junco é o nome artístico do cantor espanhol Ricardo Gaberre.

junkrat
É um herói de ficção em jogos animados, entre as suas características tem uma perna direita prótese e é
principalmente usado como uma arma, um lançador de granadas.

juno
Na mitologia romana, ela era a Rainha dos Deuses. Filha de Saturno e Ops. Ela era irmã e esposa de Júpiter. Ela era
considerada a deusa do casamento e equivalia a Heras na mitologia grega. Nome de um dos satélites de Júpiter.
Deusa da maternidade e protetora das mulheres e do Estado. Nome da sonda espacial enviada pela NASA para
Júpiter. Nome dos prêmios musicais a serem alocados no Canadá.

juntarse
Significa juntar-se, juntar-se, aliar-se, ficar juntos, relacionar, chegar, chegar perto. Também pode significar abusar,
amancebar, vivendo juntos.

juntas
Significa que ambos, os dois. Significa, também, Unidos. Na Colômbia, selos é o nome de um pertenciam ao
município de Ibagué. Plural de placa. Significa Comissão, Assembleia, Congresso, reunião, reunião, reunião social,
União. Transformando juntos.

juntas
Significa que ambos, os dois. Significa, também, Unidos. Na Colômbia, selos é o nome de um pertenciam ao
município de Ibagué. Plural de placa. Significa Comissão, Assembleia, Congresso, reunião, reunião, reunião social,
União. Transformando juntos.

juntera
Significa mulher nascida, residente ou relacionados com a La Junta, um município no departamento de La Guajira,
nome de dois famosos vallenatos diferentes, interpretado por Diomedes Díaz na Colômbia.

junturas
Ele significa que os sindicatos na Colômbia. Superfícies de contato. Situação comum.

jupa
Na Costa Rica é uma abóbora redonda. Por extensão cabeça, porra, V330, crânio. Jupa, com til, dossel nupcial
judaico.

jupala
É outro nome que mexicanos dão a árvore, trupillo, aipia ou algaroba. O nome dele é Prosopis juliflora e pertence à
família Fabaceae. É espinhosa e cresce na própria terra seca.

jupiar
No Panamá significa incitar ou tornar-se cães. Leve os cães, Stoke. Também pode ser emperrar é, ficar bêbado,
bêbado.

juquián
É um dos vários nomes com o Canna indica que é uma planta com sementes comestíveis. Também conhecido como
Átila, Akera, sagu, capacho, biri, cucuyus, papantla, chisgua, risgua, Índia. É a família Cannaceae.

juracan
juracan é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Juracan", sendo o seu significado: o termo correto é Juracan,
que é uma palavra de origem Taíno e significa furacão. Era a senhora dos ventos deusa ou deusa de 40 o ruim; a
tempestade e destruição ). Também foi chamado para fora.

jurado
Um grupo de pessoas que dão um veredicto ou julgamento. Pode ser a justiça ou em uma competição de qualquer
tipo. Aqueles que ditam o julgamento ou escolher. Empossado, forçado, Joint Commission, Comissão, tribunal, juiz,

árbitro, qualificador, avaliador.

jurgandillas
É um termo usado em el Salvador e em alguns outros lugares na América Central. É o plural de jurgandilla. Significa
claudiomar, impertinente, inquieto, perecuda (referindo-se a uma menina).

jurgo
título é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Título" sendo seu significado:<br>É uma palavra que é
amplamente utilizada na Colômbia. Quer dizer muitas, bastante, muito, muito, muito muitos, montantes, farto,
inúmeras, incontáveis. Deve ser sempre acompanhada do artigo r: um título.

juridiccional
jurisdicional é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jurisdição", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é jurisdicional. No sentido coloquial significa território definido, área de cobertura autoritativo. Relativo à jurisdição.
Autoridade, jurisdição, domínio, concorrência. descida, distrito, distrito, zona,

juruva
É outro nome comum que é dado a um pássaro da família Momotidae. Também se chama momoto, tarra, burgo,
yeruvá. É encontrado do sul do Brasil para a Argentina. Seu nome científico é Baryphthengus ruficapillus.

jusel
jusel incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Jusel ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O termo
correto é Jusel ( nome próprio ). É um nome de macho usado em Cuba. Sua origem é desconhecida, embora alguns
dizem que é hebraico e significa justiça de Dios, Dios é certo. Juseli feminino variante ou Juselly.

justa
Pessoa que trabalha com justiça. Pessoa justa, minuciosa, livre do pecado. Pode significar equilibrado, equilibrado,
preciso, preciso. Também pode significar competição, luta, combate.

justicia meridiana
A justiça meridiana é a mesma que imparcial, sem preconceitos. Justiça bem aplicada. Justiça verdadeira.

justificarse
Você quer dizer defender-se, fornecer uma explicação, explicar as razões para uma ação ou processo. Testar,
verificar, mostrar, demonstrar, argumentar, pleitear, desculpas, afirmou.

justino
Justin é um nome masculino de origem Latina e significa que é inteligente e justo. O nome de um dos primeiros
mártires da Igreja Católica.

justo
Que trabalha com justiça, livre do pecado. Pessoa virtuosa. Significa preciso, exato, completo, completo, completo.
Também pode significar, legal, uniforme, imparcial, neutro, justo, equitativo. Estreito, não montado. É também um
nome masculino de origem latina que significa homem hétero, homem de cabala. Também pode ser considerado
apocope de Justin ou Justiniano, nomes também de origem latina e que significam a mesma coisa.

juul
Novo vice de jovens. É um tipo de cigarro eletrônico. Médicos considerá-lo muito prejudicial.

juuyub
É uma palavra de origem Maia. É uma colher de madeira ou colher de pau, é usado na cozinha para remover os
pratos. Removedor, colher de pau.

juventina
É uma maneira de chamar uma garota de serviço não demitido e que comete muitos erros. Inexperiente. Em relação à
Juventus, a equipe italiana de Turim, é também um nome de mulher de origem latina e significa jovem, aquele que é
jovem, donzela, da juventude eterna.

juvisia
O termo correto é Juvisia. É a forma espanhola de chamada para o restante da cidade Juvisy-sur-Orge na ilha de
França, no departamento de Essonne.

juzgar
O trabalho do juiz. O que o juiz faz. Pode significar valorizar. processar, processar, parecer, conceber, qualificar,
apreciar. Também pode significar deliberar, arbitrar, falhar, ditar.

júbilo
Significa grande alegria, feliz, alegria, alegria, alegria, exaltação.

k singnifica un tipo biblico
k como um tipo bíblico está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Um tipo bíblico", sendo o seu
significado:<br>Aparentemente é um patriarca ou pessoa que reflete a santidade. Pessoa de conhecimento religioso
consumado ou conhecimento da Bíblia.

k&#39;arku&#41;
O termo correto é Karku. É o nome de uma série de jovens de televisão chilena.

kacha
É o nome de uma cidade russa na península da Crimeia. Administrativamente pertence a Sebastopol, nesta cidade, há
uma formação de base para os cosmonautas russos. Ucrânia afirma-o como seu próprio e a República da Crimeia
também.

kachiq
No Peru é um sobrenome. Na língua Quechua significa que ele come sal, que ele gosta de sal. Também significa
mago, feiticeiro, feiticeiro.

kachumbo
kachumbo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Caldeira", no sentido de:<br>Caldeira refere-se a um
caracol, crespo ou cabelo crespo. Crepe. As garotas de cabelo liso fazer cachumbos especialmente na frente.

kaci
É um nome de mulher. Kaci Aitchison é o nome do jornalista e apresentador americano, nascido em Seattle.

kada
É um tipo de pulseira ou pulseira usada na Índia por homens. Eles também são chamados kara. Também no Japão é
o nome de uma mulher de origem japonesa e significa mulher forte como um pequeno dragão.

kafir
É a transliteração de uma palavra em língua hebraica (Kfir), que significa "Filhote de Leão". É o nome dado a um avião
de combate desenvolvido pela Israel Aircraft Industries. Em árabe significa infiel ou incrédulo. Em algumas partes da
Espanha é usado para significar cafre, bárbaro, cruel, zafio, rústico ou comum.

kailash
É o nome de uma montagem do Tibete. É considerada uma montanha sagrada de budista e hindu e a mãe das
pirâmides.

kaimak
Também chamado Kaymak. É um produto lácteo de origem turca, semelhante a um creme enrolado.

kaiondo
Em Japonês significa encontro agradável, temperatura regulada ou ponto de encontro agradável. É o nome de um
restaurante no Hotel Kaian em Plentzia, Biscaia.

kaira
É um nome de origem árabe e significa coroado, que carrega a coroa. Variantes de Khaira, Keira e Kheira.

kaka
É uma espécie de papagaio da Nova Zelândia, de cor cinzenta. Kaká, com til, apelido de um jogador brasileiro,
chamado Ricardo Izecson Santos Leite Kaka dois.

kakatoto
O termo correto é Kakaroto ou Kakarotto. É o nome de um dos personagens do anime Dragon Ball.

kakawa
leandro escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Leandro ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o
termo correto é Leandro ( é nome próprio ). É o nome de uma empresa argentina dedicada ao chocolate e chocolate
de alta qualidade.

kakel
Em mapuche linguagem significa outros aqueles, diferentes. Há um espelho d'água ou lago chamado Kakel Huincul,
perto de Maipú, na Argentina.

kakel
Eu achei que Kakel em língua sueca significa telha.

kakemono
Banner ( em Português Caquemono ) É uma pintura feita sobre seda e que se pode ligar. É semelhante para os
banners, podem ser pendurados na parede ou Cruz-vigas de uma construção.

kaki
É o mesmo que cáqui ou cocô. É uma palavra de origem sânscrito. É uma cor muito semelhante ao creme claro ou cor
da areia. Cor usada em alguns uniformes militares.

kakic
kakic é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Kakic, Kachiq ou Kakik" sendo seu significado:<br>Kakic,
Kachiq, ou Kakik, são palavras que significam a mesma coisa na língua quíchua. Significa Animal do que o como
comer sal. Significa, também, feiticeiro, bruxo.

kakik
Isso significa que você comer sal. Na Guatemala, especialmente em Alta Verapaz é chompipe ( 41 Wild Turkey caldo
ou sopa;.

kalafe
Sobrenome de uma cantora brasileira, sediada no México. Seu nome completo é Denisse de Kalafe. Sobrenome de
origem portuguesa. É uma palavra de origem árabe que significa custo, valor ou também disputa discórdia.

kalajan
kalajan é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Callaghan", sendo o seu significado:<br>É uma maneira de
deformar o sobrenome de origem inglesa Callaghan. É um termo ou nome usado em pseudônimos ou apelidos.

kalani
É um nome da mulher, que em havaiano significa mar e céu, claro, paraíso ou apenas céu. Tem como variantes
Khalani e Khaylani. É o nome de uma canção da cantora libanesa Myriam Fares. É o nome de um modelo e dançarino
dos Estados Unidos, cujo nome completo é Kalani Brooke Hilliker.

kaláshnikov
É um sobrenome russo. Sobrenome do militar e engenheiro inventor de um tipo de rifle russo repetido. Seu nome era
Mikhail Timoféyevich Kalashnikov. O rifle também é conhecido como AK-47.

kale
É o nome de uma variedade de repolho. É um dos nomes comuns dados ao repolho crespa, couve ou repolho
português. Seu nome científico é Brassica oleracea var . knowlaque L. e pertence à família Brassicaceae. É usado
em guisados e saladas.

kaleborroka
É uma palavra de origem basca (basca) e significa violência nas ruas. Foi também um corte de cabelo usado por
militantes do movimento de independência basco ou Batasunas. Este corte também foi chamado mullet.

kaliman
Você quer dizer homem incrível. Um homem que é caracterizado por sua sagacidade e poder mental. É o nome de

uma história em quadrinhos de origem mexicana. Nome de radionovela de muito sucesso na Colômbia.

kalipigia
É uma palavra de origem grega ( Kallipygos ) e significa boas ou belas nádegas. Geralmente se refere a uma estátua
de Afrodite, a Deusa Grega.

kalipso
Na Mitologia Grega era o nome de uma filha de Titã Atlas. Era também o nome de um oceano, uma nereida e um
perseid. Em Tecnologia e Computação é o nome de uma ferramenta básica para geração de aplicativos móveis. Em
Astronomia, o nome de um asteroide. Com c , Calypso , é o nome de um ritmo musical caribenho e o nome de uma cor
que é intermediária entre azul e verde.

kalis
Kali ou Kalis é uma forma de em algumas partes das Filipinas chamar o Arnis ou Eskrima, que é uma arte marcial
praticada naquele país. Também chamado Kalis uma espécie de adaga ou espada pelos dois gumes e com
ondulações que facilitam para movê-lo dentro do corpo para atacar um rival. Também dizem que kris, esta adaga.

kallampa
Cogumelo, cogumelo comestível, em língua quechua significa. Usado no Equador Imbabura ( ).

kalliope
Significa aquele com a bela voz. Era o nome de acordo com a mitologia grega de uma musa. Calíope, a musa da
poesia épica e da eloquência. O nome de um asteroide.

kallkiy
Em meios de língua quechua revestimento, telha, cobrir o piso com azulejo. Na Colômbia, dizemos madeira
compensada ou porcelanizar. Pedro abraço e obstruí-lo!.

kalpuli
kalpuli é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Capuli", sendo o seu significado:<br>Eu acho que eles
pedindo Capuli. É o nome dado para a árvore Prunus serotina, também chamado, Capulin Capulli, cereja preta, cereja.
A palavra Capuli é de origem Nahuatl.

kalpulli
kalpulli é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Capuli", sendo o seu significado:<br>É o mesmo que o capuli.
Árvore de cereja. Família Rosaceae.

kalule
Kalule, é uma cidade em Uganda central, cerca de 40 quilômetros de Kampala, a capital. Pertence ao Chile distrito de
Luweero.En é o apelido de um segundo chamado Rodrigo David " Kalule " Melendez. Atualmente é o técnico interino
do Cobreloa. No Chile é também o nome de uma banda de Rock etno, concepção.

kalunga
É que cada um dos descendentes de negros escravos Maroons (escapados) que se estabeleceram no Brasil. Eles
existiram em lugares remotos do estado de Goiás, de cerca de 250 anos.

kalypso o calipso
Nome de uma filha de Titã Atlas, que governou na Ilha de Ogigia, de acordo com a Odisseia e a Mitologia Grega. Ele
segurou Odisseu por vários anos. O nome de um asteroide. Nome de um ritmo musical caribenho.

kami
Embora a tendência geral é para dar como significado de Kami (palavra japonesa) Deus ou divindade, na realidade os
japoneses praticava o santoismo, que seria melhor traduzir, de acordo com praticantes do Xintoísmo, como a essência
do self, espírito da natureza. Honre os espíritos.

kan
É um dos nomes comuns que dão no México à planta Cucurbita ficifolia da família Cucurbitaceae. Na Colômbia é
chamado de bolo, vitória ou abóbora. Existem inúmeros nomes comuns para esta planta tais como: alcayota , cayote ,
pé, chiclayo, chilacayote , chiverre, chila , zambo , zambumba . É também um título usado por mongóis, tártaros e
turcos. Você quer dizer chefe, soberano.

kanabo
Era um tipo de arma usada no Japão feudal. Foi usado pelo Samurai. Consistia em uma vara ou bastão com
inumeráveis taches ou grampos aço incorporados em uma extremidade. Eles também foram as equipes de
funcionários ou polos completamente revestida de metal. Eles eram muito pesados.

kandoó
É um dos nomes de uma planta usada como condimento e medicamento. É também chamado de pitiona, juanilama,
purple Sage, cidrón. Seu nome científico é Lippia alba, pertencente à família Verbenaceae. É um ingrediente do molho
da toupeira.

kaneki
É um sobrenome japonês. Sobrenome de um estudante universitário, que é o protagonista do romance tokyo ghoul de
Sui Ishida. O nome completo do personagem é Ken Kaneki.

kanka
Kanka, Kanka ou melhor chifre de Kanka, é uma região ou um reino, que existia na Finlândia desde o ano 1300 e é
parte da dinastia atual, chamada pela propriedade Masku Kankainen e é um ramo do ramo principal do chifre af
Åminne. Nobreza sueca.

kañiwa
É o nome de uma planta de sementes comestíveis de origem andina. Seu nome científico é Chenopodium pallidicaule,
é muito semelhante à quinoa. Pertence à família Amaranthaceae. Também é conhecido como cañahua, cañigua,
cañihua ou kañihua. a palavra é de origem quechua.

kapanga
Sonia era um personagem de um programa de luta livre, chamado a missionária Sonia. Capataz do lutador, forte,
gerente, grande. É uma palavra em guarani.

kapo
Kapo é uma divindade mitológica havaiano, mãe de Laka. Kapo foi considerada a deusa da fertilidade, o ocultismo e a
bruxaria. É dito que ele poderia transformar em muitas maneiras. É também o nome de um filme italiano, feito em 1959

sobre o Holocausto...

kapta
Ele era o Deus dos trabalhadores ou artesãos entre os caldeus.

kara
É o nome de uma cidade de Togo, um rio e uma região de um mesmo país é montanhoso.

kara ullu
São duas palavras de Quechua. Kara significa nua, Lisa. Pênis de significado ullu ou membro viril. Kara significa,
portanto, ullu, pênis nua ou pênis liso.

kara ullu
São duas palavras de Quechua. Kara significa nua, Lisa. Pênis de significado ullu ou membro viril. Kara significa,
portanto, ullu, pênis nua ou pênis liso.

karate
O Karate ou Karate. É um esporte de contato e uma das mais conhecidas artes marciais do Japão.

karateca
Uma pessoa que pratica a arte marcial japonesa chamada Karatê-Do. Ele luta com a mão limpa, sem armas.

