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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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karely
É um nome de mulher de origem alemã e significa guerreiro, lutador. Tem variantes: Karelee, Karlee, Carly . Há
também o nome Carelly.

karen
É a variante dinamarquesa do nome Catherine ou Katherina. Significa que pertence à linhagem pura, de pura
linhagem. O nome da esposa de Juanes.

karin
É um nome de mulher e homem de origem árabe. Há também a variável Karim. Você quer dizer gracioso, generoso,
honrado.

karishuna
É um programa que facilita o conhecimento e a gestão da lexicografia quíchua. Arishuna ou melhor Arichuna, é o nome
de uma cidade venezuelana no estado de Apure.

karité
É uma árvore africana, também chamada de árvore da manteiga ou árvore de manteiga. Seu nome científico é
Vitellaria paradoxa e pertence à família Sapotaceae. Do obtidos usa a manteiga de karité, que tem restaurantes,
industriais e medicinais.

karma
Na Colômbia, que usam como sinônimo cone problema, dificuldade, adversidade, dificuldade, aperto, submissão,
encadeamento, de dependência.

karola
Carola é uma variante em neerlandês (Holandês) do nome da mulher. É de origem germânica e significa que é forte.
Outras variantes são Carla ou Karla.

karoshi
É uma palavra em japonês, que literalmente significa morte por excesso de trabalho. Morte por exaustão física.

karrica
Karrica é um sobrenome albanês. Cantora de música pop Gjon Karrica é famosa.

karrrera
karrrera é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Karrera", sendo o seu significado: é um profissional itens de
cozinha e marca de luxo.

karst
Nome dado em Geologia a um solo dolomita que foi afetado pela ação das águas de escoamento. Lenar, lapiaz. Solo
muito erodido e íngreme.

kastalia
Castalia ou Kastalia era o nome de uma menina de Delphi na Grécia antiga, filha de Achelous a Deus. Delm escapar
do assédio de Apolo mergulhou em uma fonte que foi renomeada, Castália. Na Colômbia é o nome de um refrigerante
ou um refrigerante com sabor forte de limão.

kata
Kata é uma palavra japonesa que significa forma. No Karate, é a descrição dos movimentos sequenciais de cada
exercício predefinido. É como a coreografia dos exercícios.

katal
É o nome de uma árvore nativa da Indonésia, também conhecida com os nomes de jaca, jack, jacas, nangka ou
demasiadamente árvore, seu nome científico é Artocarpus heterophyllus, pertence à família Moraceae. O fruto é
preparado os judeus ácidos e doce como o sabor de manga. Os escoceses é muito apreciada e é fabricado o Gamelan
famoso naquele país.

katamixerra
É uma voz da língua japonesa, que significa memórias da montanha ou uma reminiscência de Erra. Eles se referem a
uma banda de rock.

katana
Ele é um cara da espada japonesa. Alphanje japonês.

katari
Também pode ser usado qatari ou qatari. Significa ter origem no Catar (Catar ou Catar). Vem do Catar. Relacionado
com o Catar.

kate
É uma das variantes em nome da mulher de Catalina. Variantes: Katherine Katherin, Cláudio, Katia, Katja. Significa
nobre e puro. É de origem grega. É equivalente à degustação ou Katy em espanhol, é um apocope de Katherine.

kateme
Empresa de estética em Cali ( Colômbia-) é um centro para dar forma e corpo emagrecimento. A palavra Nankwanga é
de origem basca e significa gato.

katherin
É o nome de uma mulher de origem grega. É a versão em inglês do nome Catalina. Significa puro. Há as variantes
Katherina e Katherine.

katia
É o nome de uma mulher de origem eslava e russa. Significa aquele que vem de uma casa nobre. Variante Katja. O
que é casto e puro. Pode ser considerada variante catalina.

katja
É o nome de uma mulher de origem eslava. Equivalente a Katia. Significa que é casto e puro. É considerada uma
variante eslava de Catarina, que é de origem grega.

katmandu
Kathmandu é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Kathmandu; Com til ). "sendo o seu significado:"<br>O
termo correto é Kathmandu. Capital do Nepal e passo forçado para montanhistas do Everest.

katrina
O nome de um do furacão 2005 muito destrutiva que afetou o Caribe, Flórida e especialmente de Nova Orleans.
Variante de Leonello. Como é tradição, os nomes dos furacões catastróficos nunca serão usados. É um nome de
mulher de origem Latina e significa que é pura.

katunga
Você quer dizer metade ou metade. Dividido em duas partes iguais. É usado nas Filipinas.

katzar
Em Hebraico significa festa, folia, carnaval. Espetáculo teatral. Não é a língua espanhola, mas os judeus de língua
espanhola usá-lo com frequência.

kawaii
É um adjetivo qualificativo de origem japonesa, usado em jogos de animação. Significa bonito, meigo e delicado.

kaweskar
Eles também são conhecidos como kawashkar ou kawésqar. É o nome de um grupo étnico nômade chileno. Eles
também eram chamados de alacalufes, alakaluf ou halakwulup. Por cerca de 6.000 anos eles foram navegadores dos
canais sul da Patagônia. Era também o nome da língua que eles falavam. A palavra significa ser humano, pessoa.

kaya
É o nome de um dos álbuns musicais de Bob Marley. Pode significar para muitos em gírias rastafari maconha. É o
nome de uma atriz inglesa, cujo nome completo é Kaya Rose Humphrey Scodelario e é mais conhecida como Kaya
Scodelario.

kayak
É um tipo de canoa muito leve e capa, que geralmente tem um espaço para uma pessoa. O caiaque original é coberto
com pele de foca. Atualmente na esporte de remo, há caiaques também para dois e quatro membros da tripulação.
Opera com remos de lâmina larga. Você pode usar para pescar ou apenas para remar. A palavra é de origem
esquimó. Ele é atualmente um dos Esportes Olímpicos da actividade de remo.

kággaba
Na Colômbia e antropologia é outra maneira de chamar a vila de Kogui, da Sierra Nevada de Santa Marta. Kabbay ou
Cogui também são usados. É também uma maneira de chamar seu idioma ou idioma.

kea
O KEA é uma biblioteca de gerenciamento de estado para reagir ( JavaScript ). É útil construir interfaces de usuário. É
mantido por uma comunidade de desenvolvedores individuais, Instagram e Facebook.

kee
É uma sigla em inglês de engenharia do conhecimento ambiente ( Ambiente ou atmosfera da engenharia do

conhecimento ). KEE é também utilizado em geologia e é também um acrônimo em inglês do evento de extinção KT,
referindo-se a extinção em massa das espécies ocorreu 66 milhões de anos atrás.

kefalina
É o mesmo que Cephalin. Em bioquímica, é a forma genérica de referir-se a Gliserofosfolipidos. Fosfatidiletanolamina,
lipio, lecitina. Extrato bruto de tecido cerebral rico em fosfolípidos. Usado como um agente de coagulantes em estudos
de coagulação do sangue.

kehila
kehila é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Kehila, Keila ou Kehilla" sendo seu significado: é uma palavra
da Congregação do significado de língua hebraica. Também é uma vila na Estónia. É um nome de mulher que significa
coroa de louros. De origem hebraica.

keinán
Ele é um personagem bíblico que viveu antes do dilúvio universal. Aparece no livro do Gênesis. Também é listado
como Qenán ou Cainan. Ele era neto de Seth, tão bisneto de Adão e Eva. O pai de keinán era Enos.

keisha
É o nome artístico de um sexo erótico, dançarina e atriz. Seu nome real é Raquel Rene Ríos.

kekis
São as mesmas paledônias de coco. Na Colômbia são coco galego e panela raspado e aromatizado, geralmente com
canela. Coquitos ou coca. Eles também são chamados kekes ou queques e muitos consideram um anglilicismo por
Cake. Muitas partes do Caribe também estão preparadas. No Panamá e no México significa cauda, cauda, bunda,
nádegas.

kel
Kel é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Kel ( nome correto )" sendo seu significado:<br>É um nome
masculino irlandês. Significa lutadora, que luta. Variante de Kelly.

kella
Kella é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Kella ( nome correto )" sendo seu significado:<br>O termo
correto é Kella. É o nome de um município no estado da Turíngia.

kemalista
Significa seguidor de Kemal, uma pessoa que pratica as doutrinas do Kemalismo. Fanático do partido nacionalista
turco. Seguidor de Mustafa Kemal, também conhecido como Mustafa Kemal Pasa, Mustafa kemal Bey ou muito mais,
como Mustafa Kemal Ataturk, onde "Ataturk" significa pai dos turcos.

kener
É uma variante do Kenneth. KENER ou Kenner é de origem gaélico e meios bem assentados, bem posicionado,
alojados. Localizado em um trono.

kenia
Quénia ou Quênia, é o nome de um país do extremo leste da África, cuja capital é Nairobi. Significa montanha brilhante

em língua Suaili. Montanha localizada no Quênia é o segundo mais lata na África, após o Monte Kilimanjaro.

kenningar
É uma palavra islandesa que significa teorias. Na Islândia e nórdica, também pode significar símbolos, nomes. São
figuras retóricas usadas na Idade Média (entre os séculos IX e XI) em algumas obras literárias da Noruega e da
Islândia. A palavra como tal é o plural do kenning (símbolo, nome, teoria, sabe).

kennings
É um termo errôneo se se destina a ser um plural de Kenning, pois o plural correto é Kenningar. Um Kenning é uma
figura retórica usada em países como a Islândia e a Noruega. No nórdico antigo significa nomear, saber, designar.

kenny
É uma abreviação do nome de Kenneth masculino. É de origem gaélico escocês e meios que envia, domina ou
controla. Aquele que se destaca. É traduzido para o latim como Gaius Valerius. Hester Kenneth Ray "Kenny" Rogers
é o nome completo de Kenny Rogers, cantor Country.

kenotico
O termo correto é kenótico, com Tilde. Significa vazio, despojado, desapegado, anonimado, vazio. Ele não o amarra.
Não deixe que ele se atenha a nada. Na teologia, total abandono à vontade de Deus. Ele tem Kenosis.

kenoxis
É uma palavra de origem grega usada na teologia. Kenose também é válida. Significa que não se apega, que não se
apega ou não adere. Estado muito avançado de espiritualidade. Anoonadamiento, vazio, desprendimento, desafeto,
abandono da alma, diante da vontade de Deus. Você também pode usar kenótico, quenotic ou kenosis.

kentó
É uma lâmina, costeleta, fatia ou uma fatia fina de queijo. Kento é também o nome de restaurantes japoneses vendem
a sushi. É também no Japão a marca gravada na parte superior e no canto inferior de um taco ou ferro em impressões
digitais evitar manchas ou cores correu.

kepis
É aceites kepis, quepe, quepí ou chapéus feitos, tampão militar. Chapéu ou boné que os militares ou os drivers usados
com o uniforme. Jogado tradicional chapéu militar com viseira. Apesar de muitos considerá-lo um galicismo (francês
palavra quepe: tampão militar), estima-se que o ra´z verdade é em Käppi, que em alemão é um diminutivo de kappe:
chapéu e do latim palavra cappa (capa).

kermés
É uma palavra de origem francesa (Fête). Refere-se a um evento público ou divertido, no qual existem rifas, jogos e
entretenimento, semelhante ao que na Colômbia chamamos um bingo ou um bazar. Festa ou romaria popular,
Verbena. A maioria é feita para caridade ou captação de recursos. Quermes.

kern
É um sobrenome de origem alemã, que existe na Argentina, Alemanha, Holanda, Suíça e Estados Unidos. A própria
palavra significa núcleo em alemão. Johan Hendrik Caspar Kern, foi uma linguista holandês muito importante. É o
nome de um dos municípios mais populosos na Califórnia.

kernicterus
É um termo médico. Quernícterus também pode ser usado. É o nome de uma complicação neurológica muito séria
nos neonates, devido ao aumento excessivo da bilirrubina no sangue. Também é chamado de icterícia nuclear,
encefalopatia ictiérica, encefalopatia bilirrubina ou encefalopatia de bilirrubina neonatal.

kerstin
É a versão alemã e sueca do nome feminino Cristina. É um nome de origem latina e significa o de pensamento claro.
Nome de um asteróide, aparentemente dedicado ao cantor de ópera sueco chamado Kerstin Thorborg.

kery
Kery ou Kery James é o nome artístico do rapper famoso nascido na ilha de Guadalupe, de pais haitianos. Seu nome é
Alix Mathurin. Ele atualmente mora em Orly (França). Aposentou-se da música e prática Islã. A kery ou kieri é
também uma planta e um gênero da família Solanaceae, que também recebeu floripondio de monte, solandra, lipaca,
chalicevine, nomes de botão. Copa Ouro ou peituda. Seu nome científico é Solandra Guttate ou Solandra grandiflora.

keyword
É um termo em inglês que significa palavra-chave ou palavra-chave. É um termo usado na computação. É usado para
determinar, pesquisar ou designar um grupo de tópicos ou artigos relacionados.

kéfir
O kefir de palavra ou melhor ainda kfir em Hebraico significa leão filhote. Um plano de referência é caça israelense,
equivalente a um F-21A, resultado do desenvolvimento e da melhoria do Mirage 5. Grânulos ou nódulos de iogurte
búlgaro. No Uruguai, chamado yoca. Kerafinada de leite.

khaíno
É uma palavra em língua grega, que significa caos ou também, separada ou separada. Em relação à desordem ou
confusão (caim) .

khalanie
Kalani, Khalany, Khalani ou Khalanie são o nome da mulher Indi. Curiosamente, significa infecção. O segredo de
khalany é o nome de um livro e Kalani Brooke Hilliker Girard é o nome de um dançarino e de um modelo americanos.

khalany
Kalani, Khalany, Khalani ou Khalanie são o nome da mulher Indi. Curiosamente, significa infecção. O segredo de
khalany é o nome de um livro e Kalani Brooke Hilliker Girard é o nome de um dançarino e de um modelo americanos.

khalil
É um nome masculino de origem árabe e significa amigo, amante, companheiro, camarada.

ki
Nome de uma antiga deusa na mitologia da Mesopotâmia. Na língua maia significa agave, maguey, mezcal, cabuya,
fique. Nome na língua maia do maguey .

kia
É o nome de uma marca de carros sul-coreana. Significa que é originário da Ásia, nascido ou nascido na Ásia. Antiga

marca de bicicletas.

kiada
Isso significa mostrar-se de maior valor ou qualidade do que você realmente tem. Significa exagero, ponderação,
abaulamento, alargamento. Sobrevalorização.

kianpraty
Ele é uma figura mitológica da Austrália. Também é chamado Bunyip (ou Boonjip). Monstro mítico australiano
comparado ao Yowie.

kiara
É o nome de uma mulher. Significa contemporâneo, atual, moderno. é de origem americana. Também pode ser
considerado uma variante de Kaira que é de origem árabe e significa coroada ou também uma variante de Clara.
Nome artístico de um cantor venezuelano. Seu nome verdadeiro é Gloria Sabrina Gómez Delgado. Kiara, assim como
uma cantora é advogada e atriz.

kiarely
É um nome de origem americana e significa atualizado, moderno, contemporâneo. Deriva do nome feminino Kiara.

kibe
O kibe ou melhor ainda quibe, é considerado o prato nacional tradicional do Líbano. É um tipo de massa recheada com
chão carne de cordeiro, bulgur e especiarias. Em Turco é chamado Kofte, mas é frequente que é também chamado
quibbe, quibe, kipe, kibi, kipi, Hugo, kibba, quivi, kubba. O kibe também é possível com a carne.

kiko
Na Colômbia é uma maneira de chamar uma raça de galos muito pequeno. Eles também são chamados de kirikos. É
também uma forma de chamar aqueles que têm os nomes masculinos Enrique (também Kike) e Francisco (também
Paco, Paco e Pancho). Nome pelo qual um pintor espanhol é conhecido, chamado Francisco José Gómez Argoello
Wirtz e mais conhecido como Kiko Argoello. Quico ou Kiko, é o nome de um personagem infantil de "El Chavo del
Ocho", um programa de televisão.

kikos
Plural de kiko . Na Colômbia significa pequeno. Classe de galos e aves de capoeira pequenas. O Kirikos.

kikuyo
É um tipo de grama, muito comum na Colômbia, usada forragem para o gado e para proteção da inclinação. Seu nome
científico Pennisetum clandestinum e pertence à família Poaceae. Ele recebe outros nomes comuns, como Quicuyo,
capim grosso, grama africana. É de origem africana, mais precisamente do Quênia e isso chama-se meios Kikuyu em
casa da nação africana em língua Kikuyu.

kilem
É o nome de uma banda de metal espanhol (por Albacete).

kilian nombre
É um nome de origem celta e significa pequeno guerreiro. Kylian também é usado. Dada a origem escocesa, também

pode significar que você não vê , cego. Nome de um grande futebolista francês, chamado Kylian Mbappé Lottin. Kilian
Jornet é o nome de um esquiador espanhol. O nome de um perfume parisiense.

kilimanjaro
É a altura máxima do continente africano. Ele mede 5. 891 metros acima do nível do mar e situa-se na Tanzânia. É a
União de três vulcões.

kiloempleados
É uma maneira de se referir a milhares de empregados em empresas ou entidades que tenham muitos trabalhadores.
Folha de pagamento muito grande. Não é amplamente utilizado.

kilombo
É um quilombo mais adequado. É um termo usado na Argentina e significa escândalo, gresca, desordem, bochinche.

kilométrico
Significa relacionadas com km, as distâncias medidos em quilômetros. Na Colômbia é uma marca de canetas ou
canetas simples que escrever por muito tempo (palavras km).

kimberly
É o nome de uma mulher de origem inglesa. Significa mulher de grande força. Nome de uma ex-rainha e atriz
colombiana chamada Kimberly Reyes.

kimbolito
Na Colômbia e no Equador é o nome de bolos de milho doce que são cozidos no vapor e envoltos em folhas de bijao.
Quimbolito também pode ser usado.

kimbundo
É o mesmo que Quimbundo, kimbundu ou mbundu do Norte. É o nome de uma linguagem falada Mbundu do Norte
étnicos quase 3 milhões ou Mbundu, em Angola. Muitas das palavras foram aceitos em língua portuguesa e faladas no
Brasil, Portugal e algumas antigas colónias portuguesas.

kimche
É um auxílio tecnológico (aplicativo Big Data), baseado em Inteligência Artificial, que automatiza processos educativos.
É muito útil na Educação Virtual. Ele pode detectar processos de Bulling ou Abandono.

kimchi
Em nome de um dos pratos típicos coreanos mais populares. É uma preparação fermentada e seu ingrediente base é
repolho chinês, mas também pode ser feito com rabanetes, pepinos ou outros vegetais. É picante.

kin
É o nome de um filme de ação-ficção filmado em 2018. Foi dirigido por Jonathan e Josh Baker.

kina
Nome oficial da moeda de Papua-Nova Guiné. Na língua nativa era o nome de uma concha, que antes era usada

como moeda. Nome artístico de um compositor dos Estados Unidos, nome de uma banda de música punk, italiano.
Nome de um boxeador nascido no Peru ( Kina Talia "Dinamite" Malpartida Dyson ). Nome de uma aula de ouriço do
mar, endêmico da Nova Zelândia.

kinas
É o nome de uma mulher. Há também Kina, sem o s. É de origem hebraica e meios aprovados por Deus, com a
aprovação do Senhor.

kinesica
O termo correto é cinético ou quinésico, ambos com til. É uma ciência ou uma disciplina que estuda gestos e
movimentos corporais. Você também pode usar o termo cysic.

kings
Não é a língua espanhola mas a palavra em inglês e significa reis.

kingu
Entre as raças draconianas são aqueles que têm um terceiro olho no meio da testa. Eles se parecem com lagartos ou
dragões.

kinkajú
É um dos nomes que são conhecidos para o Olinguito. É um pequeno mamífero carnívoro nativo da Colômbia.
também comem ovos, nozes e flores. Recebe outros nomes comuns, como a montagem de cachorro, beddardi,
cusumbi, mico, cuchicuchi, huaso, Jupará, martelar, michi mono, cuyuso, cusumbo ( no Equador ) ou macaco noite ( na
Bolívia, ) Pertence à família Procionidae e sua científica se chama Potos flavus.

kinki
É o mesmo que o delinquente. É uma abreviação de quincallero (ou kinkallero). Vendedor de bugigangas ou joias.
Espanha é sinônimo de delinquente, preguiçoso, nômade. Pessoa que criminosos para sobreviver.

kio
Kio, Kió, Guik ou Keoh, na astrologia chinesa é o nome de uma estrela. Corresponde a Espiga ou Spica. É o nome de
uma estrela da Constelação de Virgem. Também se chama Azimech, que em árabe significa indefeso. Outros nomes
que ele recebe são Alaraph. Sumbela, Arista ou Sunbala. Na astrologia chinesa corresponde à Constelação Ji?o. A
palavra japonesa significa Rei e é um dos sete títulos do profissional japonês sh?gi. Nome artístico de um jovem cantor
japonês.

kiosco
Na Colômbia significa Ranch, ramada, caney. Por extensão também chamado a uma tenda ou hardware onde eles
vendem revistas ou doces. Quiosque também pode ser dito.

kiosko
Na Colômbia significa rancho, ramada, caney. Por extensão também é chamada de tenda ou quincallería onde
vendem revistas ou doces. Você também pode dizer quiosque. É um tipo simples de construção, geralmente de um
único quarto, que pode ou não ter paredes laterais. É sinônimo de caney, tenda, estande, praça, pavilhão, posto,
quincayerría, ramada, rancho, loja, loja, toldo.

kiosko quincallería
Na Colômbia é um toldo ou uma pequena loja onde vendem bijuterias. Lugar onde vendem hardware (metais produtos
de baixo valor)

kipá
Rituais judaicos CAP que cobre a coroa dos machos. Significa Dome, invólucro, cobrindo a parte superior. Solideo,
Cap.

kippen
Não é uma palavra na língua espanhola, mas alemão. Definição da palavra inclinação. Embora pode dizer cair ou um
líquido de água. Perda de equilíbrio.

kipu
Kipu é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Kipu ou Quipu." sendo seu significado:<br>Kipu, ou melhor
Quipu é um termo da língua quechua, que significa nó, laço, amarados. É um sistema de diversas cores das cordas
atadas a uma corda principal, o que as tornava knots em diferentes formas de lembrar dados ou mensagem importante.
Abordagem de sistema dos incas com cordas ou colares. Colares com mensagens em termos de povos indígenas.

kir
É o nome de uma popular francês coquetel feito com groselha de licor negra (creme de cassis) e vinho branco. Há
também outro coquetel chamado Kir Royal, que, em vez de vinho branco, champanhe ou espumante, vinho.

kira
É um nome de origem japonesa que significa brilhante, brilhante, brilhante mulher. É também o nome do vestido
tradicional das mulheres do Reino do Butão. Kyra, com e, é o nome de uma cidade em Chipre e também é nome de
mulher.

kirchnerista
Ele quer dizer seguidor do kirchnerismo, um movimento político argentino iniciado e promovido por Nestor Carlos
Kirchner e continuado por sua esposa Cristina Fernández.

kirie
É uma palavra latina para invocação de Deus. Uma largada coletiva. Senhor! , Deus!.

kirin
É o nome de uma empresa de cerveja do Japão, que patrocina um jogadores u-23 Cup e chama-se Copa Kirin.
Também é uma cidade da Croácia e um ser mitológico, representado em um dragão ancião em jogos de Monster
Hunter.

kirishina
kirishina é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Kirishima", sendo o seu significado:<br>A palavra correta é
Kirishima. É o nome de um navio de guerra japonês que participou ativamente da segunda guerra mundial, nas águas
da China e Coreia.

kirolak

É uma palavra em língua basca que significa esportes.

kisar
Kisar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Kisar ( nome próprio )." sendo seu significado:<br>Kisar,
também chamado de Kisara Kishar foi a primeira mãe ou mãe grande entre os caldeus. Mãe de um ou do céu deus
Anu.

kislev
É uma palavra da língua hebraica, que significa gordura, plena, abundante. De acordo com a ordem da Bíblia Sagrada
é o nono mês e coincide com o mês das chuvas, que são necessárias para a agricultura, garantem prosperidade e uma
colheita em abundância,

kiss
É uma palavra em inglês que significa beijo, orsculum. Nome de uma banda de rock de Nova York. Kis, com um único
s, é o nome de uma antiga cidade da Babilônia, da qual foi sua primeira capital após a inundação.

kissel
Em eslavo língua significa amargo, ácido. É uma bebida doce não-carbonatadas, feita com bagas, especialmente de
mirtilos e às vezes com morangos, cerejas ou framboesas, populares nos países nórdicos, a Finlândia, a Letónia, a
Lituânia, a Bielorrússia e a Rússia. Você pode comer como uma sobremesa, dando-lhe maior consistência com a
adição de amido de milho ou de batata. É também chamado de kiisseli, Kissel, keisel. É um nome de mulher de
mulher de origem eslava significado doce, xaroposa. É também um sobrenome nos Estados Unidos. Marca de veículo
fundada por Louis Kissel e seus filhos em Hartford, Wisconsin. Escaravelho de ouro, uma de suas modelos foi
altamente apreciado por grandes estrelas de cinema, como Greta Garbo.

kit
Kit significa jogo completo, com tudo que você precisa.

kit escolar
A palavra único significa jogo completo. Kit de escola, portanto, significa conjunto de equipamentos necessários para
que um aluno pode desenvolver o seu trabalho académico (livros, cadernos, lápis, canetas, bolsas, borrachas,
uniformes, etc. ) .

kite
É uma palavra inglesa que significa cometa ou papalote. É também uma maneira de chamar uma variedade de
esportes de surfe. Na Ornitologia, é também uma maneira de chamar o milano real, que é uma ave de rapina da
família Accipitridae. Seu nome científico é Milvus milvus.

kitesurf
É um modo esportivo de surf, que é feito com uma prancha normal, mas o atleta é arrastado ou conduzido por uma
pipa (semelhante a um parapente), do qual está amarrado.

kitimanta
É uma maneira em Quechua chamar Quito. Significa terra, terra ou território de Quito, território quiteño. A Quitu.

kitten heels
São duas palavras na língua inglesa: gatinho significa gatinha saltos altos saltos. É um tipo de sapatos para senhora
que tornou-se moda, mas a verdade parece desconfortável, inseguro e prejudicial para os pés delicados de uma
mulher.

kiwi
Ave rara da Nova Zelândia, que se caracteriza por não ter asas, as penas são muito tempo e olha como pelos ou
cerdas, suas narinas estão localizadas na ponta de um longo bico e seus ovos são imensos. Eles estão em perigo.
Também conhecido como Kiwi. Seu nome científico é Apteryx mantelli e pertence à família Apterygidae.

kiwicha
É o nome quechua de uma planta amaranthaceae, com sementes pequenas, comestíveis e nutritivas, originárias dos
Andes. Também é conhecido como Quihuicha. quigueicha, amaranto ou muco de peru. Seu nome científico é
Amaranthus caudatus. Deve-se notar que em algumas regiões andinas kiwicha também é chamado de quinoa, cujo
nome científico é Chenopodium quinoa.

kiwis
Plural de kiwi . É o nome de uma planta e sua fruta. Seu nome científico é Actinidia delicioso e pertence à família
Actinidiacae. É também o nome de alguns pássaros muito estranhos originários da Nova Zelândia e pertencentes à
família apterygidae. Apelido recebido por pessoas nascidas na Nova Zelândia, Neozelandeses.

kiyen
kiyen é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Kiyen (é o nome correto)" sendo seu significado: Kiyen: nome
feminino de origem mapuche. (Diminutivo de Kuyen: Lua). Significa lunita.

klim
Marca registrada de leite em pó, produto Nestlé. Pseudônimo de um famoso jornalista colombiano chamado Lucas
Caballero Calderón. Ele era considerado o rei da sátira política.

klio
É o nome de um jornal acadêmico sobre a história antiga da Grécia e Roma. Dia 16. O nome completo é Klio : Beitr.ge
zur alten Geschichte , que em alemão significa Klio : Contribuições para a história antiga . Na mitologia grega era o
nome da musa da história e da poesia heráldica. Ela era filha de Zeus e Mnemosine.

klotho
Nome do gene que controla o envelhecimento. Está localizado no cromossomo 13. É o nome de 3 enzimas, na
mitologia grega era uma filha de Zeus, que se dedicava a controlar e girar o fio da vida. Também se chamava Clotho.
Geralmente é representado como Kl.

klotilde
Uma das versões do nome da mulher é Clotilde. É de origem germânica e significa guerreiro glorioso, vitorioso.

knipolegus
É uma palavra que significa Bagger ou colhedora de formigas ou insetos. É o nome de um género de aves da família
Tyrannidae. Eles são conhecidos como atrair.

knödel
É outra maneira de chamar o klösse, que é um prato típico da Áustria e Alemanha, são massa recheada com carne,
assemelham-se as almôndegas.

knuclehead
knuclehead é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Knucklehead", sendo o seu significado:<br>Não é uma
palavra na língua espanhola, mas inglês e é mal escrito, carece de K. A maneira correta é Knucklehead, que significa
instalada. É uma referência da primeira motocicleta Harley Davidson com distribuição OHV ( sobre cabeça Valvles - 41
sobrecarga válvulas. Foi fabricado em 1932.

ko
Pode ser curto para knock out (notável). Em esportes de contato está derrubando o adversário em um golpe. A língua
Mapuche significa água. Em computação é a abreviatura de Kilooctetos, que é uma unidade de armazenamento de
dados. É igualmente um símbolo japonês que significa a criança, infante.

kobani
Em árabe significa olho ou vigia. É o nome de uma cidade na província de Aleppo, na Síria. É oficialmente chamado
de Ayn al-Arab e a maioria de seus habitantes são curdos.

kobe
Kobe, uma cidade do Japão, é a capital e a maior população da província ou cidade da prefeitura de Kiogo. A palavra
significa " Portão de deuses ou espíritos ". Nome de um jogador de basquete do NBA ( Kobe Bean Bryant )

kobos
Kobos é o nome de um Hotel em Seul, ( Coreia-). Kobos ou Kobus é como eles chamam o antílope aquático Africano
ou antílope de pântanos. Seu nome científico é Kobus ellipsiprymnus. É a família Bovidae. ( Bovina ).

koch
Sobrenome de origem alemã. Robert Koch, cientista alemão, pai da microbiologia moderna, descobridor do bacilo que
causa a tuberculose (bacilo de Koch). Um grande tenista brasileiro chamado sobrenome de Tomás Koch.

kogui
É o nome de uma das quatro aldeias que vivem na Sierra Nevada de Santa Marta. É também o nome do seu idioma ou
idioma. Esta aldeia também é chamada kaggaba ou kággaba. Eles são considerados os "irmãos mais velhos do povo
continuam do planeta Terra": de acordo com sua tradição vivem no umbigo ou no centro da terra.

koguis
É o nome de um povo indígena colombiano residente na Sierra Nevada de Santa Marta. Eles também são chamados
de Kággaba.

koinonía
É uma palavra de comunhão do significado de origem grega. Eucaristia, comunhão, União, ligação, laço.

kojiki
Significa que o registro das coisas antigas. É o livro mais antigo que existe na história e na cultura japonesa. Começa

com a criação do mundo pelo kami e termina com a idade da Imperatriz Suiko (628). Também referido o Kojiki,
Furukotofumi.

kokito
O nome de um Reggaeton cubano. Na Colômbia Coquito, é o nome de uma cartilha para aprender a ler. É também o
nome de uma praga em culturas.

kokolou
É o nome de um rio no Togo, que passa perto das cidades de Alembonda e Kara.

kol
Kol em língua mongol significa pé ou perna. O nome do gênero de um dinossauro é terópode que viveu na Mongólia e
se alimentou de cupins.

kola
É o nome de um rio, um lago, um Golfo e uma península no norte da Rússia. A península encontra-se entre o mar de
Barents e mar branco. Todos os elementos geográficos são da mesma região russa. Na Colômbia é o nome de vários
refrigerantes açucarados, popularmente chamado de refrigerantes. O mais reconhecido é Kola Román e Kola Lux.

kolka
Kolka escrito incorretamente e deve ser escrito como "Kolka.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é Kolka. É
o nome de um promontório localizado no mar Báltico, no Golfo de Riga, Letónia. É também o nome de uma aldeia, que
pertence ao município de Dundaga nesse país.

kolval
Kolval é uma cidade da Índia localizada na província de Karnataka. Eles também podem estar perguntando sobre
Koval. É um sobrenome de origem russa. Sobrenome de um cientista russo e líder político. Nome de uma cratera no
outro lado da Lua.

kombu
É um dos nomes comuns de uma alga comestível marrom do gênero Laminaria. É também chamado de Haida. Tem
forma de longas tiras ou fitas. Prato japonês feito com alga marinha.

komitl
komitl é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Comitl.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é Comitl.
É uma palavra da língua que náhuatl significa barril de barro, panela de barro, pote de cerâmica.

konkaak
Assim se chamavam as pessoas dos seis e em sua língua significa " 34 pessoas;. É um povo aborígine que habitavam
a deserto Costa vale ou sonora ( México ) a chegada dos espanhóis. Atualmente étnicas fortalezas em Hermosillo.

kool
Na Colômbia é uma marca de cigarros. Na língua estoniana, significa escola. Kool em holandês significa repolho,
repolho. Legal, então com c, em espanhol significa pessoa genuína, transparente, autêntica, que pensa e age com
consistência.

kor
KOR é o nome de um poema de John Ronald Reuel Tolkien ou j. r. r. Tolkien, filósofo. linguista e escritor britânico,
autor do Senhor dos anéis.

kora
É um instrumento musical Africano, que consiste de cadeias de caracteres de 20 ou 21. É uma mistura de harpa e
alaúde. É tradicional em Mali, Guiné, Senegal e Gâmbia

kore
Kore significa mulher jovem, adolescente, menina. Korei plural em grego antigo. Peplos Kore é uma famosa estátua
retratando uma mulher jovem.

kori
Há também outra versão que o nome Kori (para homens ou mulheres) é de origem nórdica e significa jovem, donzela
ou doncel. Cori variante.

korn
É o nome de uma banda de nu metal californiana. É uma palavra da língua dinamarquesa, que significa grão. Nome
de um médico e filósofo argentino chamado Alejandro Korn. Nome de uma cidade argentina da província de Buenos
Aires. Outro nome para o medidor de San Vicente de Buenos Aires (Alejandro Korn) conjunto de estação.

kortatu
É o nome de um conjunto de rock originários de Irún, Guipúzcoa, Espanha. Eles introduziram o Ska para Espanha.
Kortatu é uma palavra da língua basca e significa bater.

kosovorotka
É uma peça de origem russa. É basicamente uma camisa camponesa russa ou também chamada camisa Tolstoi ou
camisa Zhivago. Traduz "pescoço torto". Eles são de mangas compridas e têm uma abertura vertical quase sempre de
um lado e com botões.

kotodama
Em Japonês significa o poder das palavras, palavras da alma, palavras mágicas. Ele também disse kototama. É a
base espiritual para o ensino de artes marciais.

koz
Nome dado na parte de trás de uma foice. Ele é anexado ao cabo com um anel de ferro e é anexado ao estilo.

köter
Significa patife, vilão, infame, vilão. É como um insulto e significa que é excremento, droga.

krack
Em Colômbia Krack ou Krak é uma espécie de gangue ( não de criminosos ou bandidos ) ou grupo de amigos muito
próximos. Patch, combo, gallada. É também o nome de uma droga muito potente alucinógeno. Onomatopeia para algo
quando parte ( CRAC ).

kraftwerk es una banda de música electrónica alemana
A palavra Karftwerk é uma palavra em língua alemã que significa poder. É o nome de uma banda eletrônica formada
por Ralf Hütter e Florian Schneider em 1969 em Düsseldorf.

krautpop
Você pode traduzir Pop Grass . É um termo em alemão, usado por Die Katapult um duo de electro punk, que canta em
várias línguas e letras um pouco enred de tradução difícil, para definir ou nomear seu estilo musical. As cantoras e os
instrumentos são Elena Comas (espanhola) e Anna Fredriksson (sueca). Estilo de música eletrônica.

kriseilua
É uma palavra em lanterna de significado Basco, lâmpada, lâmpada, luminária de lâmpada. Não é uma palavra em
espanhol. Vela, suporte de vela, vela.

kristof
É um nome masculino de origem eslava. Nome do homem em polonês. Significa seguidor de Cristo, Christian. Nome
de um ator mexicano polonês chamado Kristoff Raczynski.

kufiya
É um tipo de lenço palestino. Também é chamado de Yasmak, mashadah, Sudra ou shemagh (shimag). Isso também
significa que ele vem de Kufa (Iraque).

kuka
Este é o nome de uma marca registrada. É o nome de uma empresa de robótica. Seu nome completo é Kuka Roboter
GmbH .

kukri
Também pode ser chamado de Khukuri. É um tipo de faca curvada e grande usada pelo povo Gurkha no Nepal. Tipo
de faca nepalesa. É usado como uma arma branca e como uma ferramenta.

kukurutxa
Cucurucha ou barata. Crustáceos, também conhecido como cochonilha da terra, cochonilha ou bola de bug. É um
crustáceo terrestre muito prejudicial para a agricultura. Seu nome científico é Armadillidium vulgare e pertence à família
Armadillidiidae.

kullk
Kullk ou melhor Kullk cartazes é um aplicativo criado por um jovem equatoriano para facilitar o pagamento dos serviços
públicos. Kullk ou Kullku na língua quechua significa pequeno pombo, rolinha (Metriopelia cecilidae).

kullki
Kullki ou Kullkiy, significa em quechua, cavando, cavando o chão, aragem.

kulturboden
É um termo alemão que significa cultura terrestre, cultura do solo ou terroir, cultura regional.

kunche
É o nome de uma cidade mexicana no estado de Yucatán. É mais usado Kunché, com azulejo ou Kun Che e pertence
ao município de Espitia. É um local turístico e maia típico. Na língua maia eu poderia traduzir King Tree.

kunché
É o nome de uma cidade mexicana no estado de Yucatán. É mais usado Kunché, com azulejo ou Kun Che e pertence
ao município de Espitia. É um local turístico e maia típico. Na língua maia eu poderia traduzir King Tree.

kunda
É o nome de uma cidade na Estónia. É no distrito de Viru. É outro nome da planta e do gênero botânico
Amorphophallus (que significa pênis deformado). também chamado konja. Tem a maior inflorescência do mundo, uma
vez que atinge cerca de 2. 5 metros de altura. Cunda com c , é uma inflexão de cundir que significa preencher, massa.
Na Colômbia é sinônimo de tunda ou espancamento. É também o nome comum de um veículo da polícia que
transporta detidos ou prisioneiros (patrulha ou bola). Na gíria do veículo de drogas para drogas domiciliários . No Peru
cunda significa jovem alegre e brincalhão.

kundry
Kundry é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Kundry; nome correto )" sendo seu significado:<br>É o
nome de uma mulher selvagem e repulsivo, chamada no último drama de Parsifal, ópera de Richard Wagner alemã.

kupay
A Kupay é uma árvore pertencente ao gênero Copaifera. Mais de 80 espécies deles são conhecidos. Eles são de uso
medicinal e benefício para lenha e carvão vegetal. Sementes removidas um óleo que é a cura. Eles pertencem à
família Fabaceae. A palavra Kupay é de origem Guarani. Na Colômbia, chamamos-lhe óleo.

kurax
É uma palavra de origem quechua que significa a maior e mais alta dimensão. No campo farmacológico e pecuário, é o
nome de um antiparasitico que também é conhecido como Lavamisol.

kuros
Kuros é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Kuro", sendo o seu significado:<br>O termo correto é Kuro (
plural kuroi ) É uma palavra do antigo grego significa jovem imberbe, adolescente.

kush
É uma cepa de cannabis que vem do Afeganistão, Paquistão e Norte da Índia. É nomeado em homenagem à
Cordilheira onde é produzida (Montanhas ou Cordão Hindukush).

kusiku intichaw paniykuna que quiere decir
Na língua Nianja, variante dos Bantu significa algo bem como " À noite nós desquitamos U.S. ".

kusikuyku
É uma palavra em língua quíchua que significa celebração, festa, festa, diversão, alegria, alegria. Rescisão de Ku é o
pronome, eles.

kutimuy

É uma palavra na língua quechua que significa voltar, voltar, voltar.

kuxidadea
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Meios da almofada.

kwichua
É a palavra quechua em língua quechua. Em outras palavras, quechua é o castilianization ou a mudez de kwichua,
quichua ou melhor ainda kwitchua. Como linguagem tem várias derivações bastante óbvias, o norte quechua
(Colômbia e Equador), quíchua ancashiano ou ancashino (peruana Central Highlands ou Huánuco) e quechua a sulista
do Sul do Peru, Bolívia e o norte argentino-chilena. Geralmente a palavra kwichua ou quichua, refere-se mais para o
Sul quechua.

kypria
Kypria incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Kypria ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o termo
correto é Kypria ( é nome próprio ). Significa que Chipre, Chipre. É o nome de um poema perdido da Grécia antiga.
Também foi chamado de Ciprias ou Ciprios canções. Eles pertenciam ao ciclo troiano.

kyrie eleison
Kyrie eleison, é uma locução Latina que significa: Senhor, tenha misericórdia.

la avaricia rompe el saco
É um ditado popular amplamente utilizado na Colômbia. Significa que a superambição é prejudicial.

la banca siempre gana
É a confirmação do sábio ditado dos avós " Que advogados precisam perder por obrigação ". Suas chances de ganhar
no jogo são muito remotas, as probabilidades matemáticas são mínimas.

la boca
Significa boca, aterro sanitário, lugar onde a água escorre. Na Argentina, o nome de um bairro de Buenos Aires. Seu
nome é porque há a foz do Riachuelo no rio La Plata. Nome de um Spa no Chile, na província de Cardenal Caro e na
Comuna de Natal.

la bombonera
É um restaurante icônico da San Juan de Puerto Rico, com mais de 102 anos de tradição.

la bruja
A bruxa é o nome de um romance do colombiano Germán Castro Caycedo. Novela colombiana baseada no mesmo
trabalho.

la burundanga
Você quer dizer escopolamina ou methscopolamine, uma droga extraída da árvore de borrachero, que é muito forte e
substitui a vontade das pessoas afetadas. A planta é também conhecida como cacau Savannah ou floripondio
(Brugmansia arborea, família Solanaceae). É também o nome de uma canção tropical, Celia Cruz e la Sonora
matancera.

la caja
A caixa é também uma maneira de chamar nossos avós próteses removíveis.

la calle esta dura
a rua é difícil é escrito incorretamente e deve ser escrito como "a rua é difícil..." sendo seu significado:<br>A frase " A
rua é difícil " É muito utilizado pelos pais colombianos que se dizem seus filhos sendo preguiçoso em casa e não ajudar
nas tarefas. Soa quase como uma ameaça " ou, colaborar ou ". Às vezes as mães especialmente, dizem: " É que lá
nada é melhor do que o Hotel Mama ".

la cantina abierta y el cantinero dormido
É uma expressão coloquial para dizer desleixado, despreparados, à esquerda, abandonada, despreocupado. Um
homem que anda com o zíper da calça sem fechamento. Com a braguilha aberta.

la casa pierde y se rie
" A casa perde e ri-" É parecido com o que dizemos na Colômbia, " Engorda o porco ". Em ambos os casos é a dizer
que aqueles que conseguem jogos ou casinos, casas ocasionalmente deixam clientes boas quantidades de vitória, a
fim de atrair mais jogadores e aumentar seus cofres. É incentivar o problema do jogo.

la cetra
Era um escudo grego antigo, feito com nervos temperados e couro.

la coronela
Na Colômbia é uma forma coloquial de chamar o cônjuge, em referência ao que é quem tem a voz de controle em
casa. Também às vezes disse meu sargento. Autoritária, mandona.

la dorada
Na Colômbia é o nome de um município do Departamento de Caldas e que é porto no rio Magdalena. Sem o item,
dourado, significa que tem cor dourada, cor dourada. É também o nome de várias espécies de peixes comestíveis. Na
Colômbia, uma espécie de cabeça dourada do rio também é chamada de mahi mahi. Seu nome científico é Brycon
moorei e pertence à família Characidae. Há também o sea bream, também conhecido como paraico, peixe golfinho,
yampúa, seu nome científico é Coryphaena hippurus, família Coryphaenidae. Na Espanha eles chamam o Sparus
aurata da família Sparidae de ouro. Também é conhecido como sapato. Outras espécies de cíclídeos, especialmente
ornamentais, também são chamadas de ouro.

la dui
o dui é escrito incorretamente e deve ser escrito como "DUI", sendo o seu significado:<br>É a abreviatura de condução
sob influências ( Dirigir sob influências ). É o ato criminoso de condução de um veículo enquanto sob os efeitos do
consumo de álcool ou drogas. É uma ofensa grave.

la dui
o dui é escrito incorretamente e deve ser escrito como "DUI", sendo o seu significado:<br>É a abreviatura de condução
sob influências ( Dirigir sob influências ). É o ato criminoso de condução de um veículo enquanto sob os efeitos do
consumo de álcool ou drogas. É uma ofensa grave.

la erminia
É o nome de uma ópera composta por Edward Jacobowski. É o nome de uma mulher alemã, que significa mulher

consagrada a Deus. Há também a variante Hermínia. O nome de um asteroide.

la estiba
Suporte geralmente de madeira, usado para colocar vários pacotes ou caixas que permitem seu levantamento
simultaneamente. Guacal. Parte de um barco ou navio. Esteiras, que acomoda algumas cargas ( 41 ordenadas.

la eunomia
Na mitologia grega, era uma das Horas. Ela era filha de Temis e Zeus. Chamava-se Lei do Bem, que para os romanos
era disciplina (também ordem social). Eunomia é usada como nome de mulher.

la felicidad
É o nome de uma canção do Palito ortega, cantor argentino, na verdade chamado Ramón Bautista Ortega. A emoção
total. Em filosofia, Aristóteles é a Eudaimonia ou auto-realização. Outros pensadores consideram a felicidade como o
intelectual e físico e para algum prazer é auto-suficiência.

la flora
Em Biologia e Botânica é o conjunto de plantas que existe em uma determinada região geográfica. Na Colômbia é o
nome de uma cidade, perto de Cali, no Departamento de Valle. Sem o artigo, Flora é nomeada em homenagem a
várias cidades americanas nos estados de Oregon, Mississippi, Illinois e Indiana. Eles também existem na Noruega,
Filipinas e Suriname. Flora também é o nome de um asteroide e é o nome de Mulher de origem latina, pode significar
bonito como uma flor ou também vegetação. Nome de fada. Nome de um padrão de camuflagem militar.

la fluctuación
Refere-se a alterações ou modificações que tem alguma coisa. Alteração, variação, swing, mudanças, hesitação,
dúvida, hesitação, movendo-se.

la fringilla
Fringilla é o nome de um gênero de pássaros da família Fringillidae. Eles são conhecidos como tentilhões. O Friingilla
é um asteroide.

la gamonal
O Gamonal é um pico ou monte localizado perto de Oviedo, na Espanha, que tem uma altitude de 1710 metros. A
dificuldade de escalar é baixa, tornando-o palatável para iniciantes.

la garduña
É um mamífero carnívoro, hábitos noturnos. É muito semelhante à doninha ou Milani. É a família Mustelidae e é muito
feroz. Sua pele é muito apreciada com a suavidade da pele. Seu nome científico é ( Terça-feira foina ) encontra-se na
Europa e na Ásia Central.

la glorieta
A rotunda é o nome dado na Colômbia a uma rotunda ou redondo ponto ( más modernas no rompoi ) Cruzado de forma
circular.

la gonosis
Acho que a consulta é sobre goma, com m. É um tipo de doença que sofre muitas árvores frutíferas e especialmente

cítricas. Manifesta-se com o aparecimento de manchas ou partes com substâncias de goma. É promovida pela alta
umidade e pela ação dos fungos do gênero Fitophthora. Produzem o pouco desenvolvimento das frutas, queda das
frutas e secagem de galhos e folhas.

la hora de la navidad
Quando se diz " Tempo do Natal 34º; refere-se a meio da noite, aos 12 anos na noite, quando se muda os dias.

la isara
Isara é mais adequada. É o nome de um rio da França, afluente do Rhone. Em nome do francês, é Isere. Nascido nos
Alpes. No antigo Celta e indo-europeu significa vigoroso, rápido, impetuoso, vivo. A palavra Isiráh em sânscrito tem o
mesmo significado.

la ley
Na Colômbia é uma forma de se referir à polícia.

la luscinia
É uma expressão latina que significa rouxinol. É o nome de um gênero de pássaros da família Muscicapidae. Também
é usado como o nome comum desse pássaro cancioneiro. Eles são conhecidos como rouxas. É também o nome de
um asteroide. É um programa para gravar, arquivar e analisar sons naturais, especialmente canções de pássaros.

la manada
Nome ou apelido que é dado a um grupo de estupradores no Festival de san Fermin em Espanha.

la mera neta
É só um deles.

la nacionalidad de mushpa
a nacionalidade do mushpa é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Muchpa" no sentido de:<br>É uma
palavra quechua equatoriano que significa mudo, lento, lerdo, estúpido.

la otra
Coloquial maneira de chamar a amante na Colômbia. Também se chama garçonete.

la otra cara de la moneda
Isso significa o oposto, a outra versão ou outra forma de exibição ou analisar as coisas. Contrapartida, adversária, em
frente.

la palabra aeternitas
Aeternitas é uma palavra latina que significa eternidade.

la palabra ahe
AHE, é o nome de um atol na Polinésia francesa. Faz parte da comuna de Manihi, nas ilhas Toamotu.

la palabra comensalidad
É a qualidade de um restaurante. O restaurante é cada uma das pessoas que comem na mesma mesa ou no mesmo
restaurante. Pessoas que comem regularmente na mesma mesa ou no mesmo lugar por muito tempo. Relação de
comensalismo entre animais.

la palabra condominios
É um condomínio fechado, onde existem várias casas em compropriedade. Esta propriedade é compartilhada por
várias pessoas. Conjunto fechado de casas. Co-propriedade. Domínio ou várias pessoas da terra.

la palabra gufa
Significa, caverna, galeria subterrânea. É uma palavra de origem Guzerate (língua Indo-ária).

la palabra nalgatorio
Costa do Pacífico colombiano nalgatorio quer dizer grande costas, nádegas proeminentes.

la palabra renundara en beneficio de su hijo
Sendo tão "é do interesse da criança" é o termo correto no resultado da expressão. Isso significa que as ações
tomadas pelo pai ou mãe irão beneficiar indiretamente a seu filho. Isso irá beneficiar, beneficiar, ajudar, melhorar,
dispensar.

la palabra teocuitlatl
É uma palavra da língua Nahuatl. Significa "A merda dos deuses", "excremento dos deuses". Nada mais apropriado
para aborígines chamar ouro.

la palabra tepanaualistli
a palavra tepanaualistli é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tepanahuializtli", sendo o seu significado: o
termo correto é Tepanahuializtli. É uma palavra na língua Nahuatl. Significa provocando, provocando também.

la palabra varo
Em alguns países da América Central e do Caribe significa dinheiro, especialmente dinheiro. Bem, dinheiro, prata,
dinheiro. Moedas de um peso, unidade monetária.

la palabra xilofaga
A palavra xilofaga significa que você come madeira. Vem do prefixo grego Xylos, xylom (madeira) e phagos (coma,
comer). Existem muitas espécies das quais são insetos xilófagos (cupins, cupins, traças, besouros) e há mesmo uma
espécie marinha (teredo) e até mamíferos (mamona).

la palabrea alaja
O termo correto é joia, com h intermediário. A pequena joia da palavra é de origem árabe. É uma das muitas palavras
da nossa língua espanhola das raízes dos mouros. Significa joia, ornamento, broche, curativo, gem.

la parca
É o singular do destino. Na mitologia romana, o destino ( em latim parcas ) eram as personificações do destino ou
destino. Eles controlaram o segmento metafórico da vida de cada mortal e imortal desde o nascimento até a morte. Até
os deuses temiam o destino: o próprio Júpiter foi sujeito a seu poder. Seus equivalentes gregos foram as Moiras e as

Nornas da mitologia nórdica dos povos germânicos do Norte. O destino é as deusas do destino.

la shigra
É uma bolsa indígena, mochila. Normalmente tecida à mão com fibras vegetais. Bolsa, mochila, jíquera.

la tacita de plata
Também é uma maneira de se referir a Medellín, na Colômbia. Isso significa algo muito querido ou querida. De grande
importância e relevância.

la tarara
É o nome de um poema e canção infantil, escrita por Federico García Lorca. Significa loucura, sem julgamento, louco,
louco, perturbado.

la tesela
É o nome de um pequeno pedaço de pedra, terracota ou vidro colorido que é usado para fazer um mosaico. Parte
constitutiva ou elemento de uma telha .

la trakalosa
O termo correto é o Trakalosa. É o nome de uma banda de música popular, com sede em Monterrey, ( México ).

la u
Partido político para a Colômbia. Supostamente, o partido da unidade. Estudantes coloquiais para referir-se a sigla da
Universidade. Em química, o U é o símbolo do urânio.

labajeño
Significa que é nativa de Labajos, uma cidade espanhola na província de Segovia.

labajeño, ña
Significa nativo de Labajos, um município espanhol na província de Segovia. Relacionado com Labajos.

labativa
O termo correto é um enema. Isso significa banho, limpeza, lavagem, laxante, ajuda, clister. Diz-lhe também clister
para um bit ou um saco com uma mangueira e um tubo inserido no ano para lavado retal ou intestinal. Processo ou
ação para aplicar um enema ou lavagem retal.

labia
Na Colômbia significa eloquência, facilidade para se expressar verbalmente, conversa, fluência, facúncia.

labnranza
O termo correto é o plantio direto. Significa semeadura, cultivo, lavoura, pousio, plantio direto, plantio. Trabalho
realizado pelo agricultor, o agricultor.

laborterapia

É um tipo de terapia, realizando trabalho ou trabalho. Uso do trabalho como terapia em processos de tratamento
mental.

labradas
Significa que eles têm tamanhos ou foram moldados à mão. É inflexão de lavoura, o que significa crescer, arar,
esculpir, moldar. Eles exigiram algum trabalho ou trabalho.

labrador
Na Colômbia significa trabalhador, camponês, operário e agricultor. A pessoa que cultiva a terra. Também é uma raça
de cachorro também conhecido como retriever, labrador retriever, labrador Retriever de labrador ou coletor. É nativa do
Canadá e é considerado o mais popular do mundo. É também o nome de uma península do Canadá, que está
localizado entre o Oceano Atlântico e a Baía de Hudson. É também o nome de um mar, entre a mesma região
canadense e a Gronelândia.

labrando
É uma inflexão do estilo. Significa esculpir, moldar, formar, fazer, construir, plantar, plantar, cultivar, aragem, forjar,
grava, trabalhar.

labrantía
Significa que são terras adequadas para serem cultivadas. Terra produtiva, terra que facilita o trabalho de campo, terra
adequada para a agricultura.

labranza
Trabalho feito pelo Labrador. Campo ou lugar cultivado. Cultivo, arar, plantar, fiping.

labresto
É um dos nomes dados na Espanha para pampirlo ou jaramago. É um dos nomes comuns de um vegetal ou vegetal
folhoso. Existem três espécies diferentes: Eruca vesicaria , Diplotaxis tenuifolia e Diplotaxis muralis . Eles pertencem à
família brassicaceae. Também é frequentemente chamada de rúcula, ruca, lagarta, ruqueta, pampitlo, rúcula e
jaramago.

laburo
É um termo amplamente usado na Argentina. Em lunfardo, trabalho, trabalho, exercício profissional, fazendo uma
tarefa (geralmente pesados ou ruda). Chanfa, camelo, lugares, Rússia (na Colômbia), abate, esforço. Provém do latim
laburar (trabalho). Do italiano lavorare.

lacas
É o plural de laca. Produtos de beleza utilizados como grampos de cabelo.

lacayo
Caráter de serviço, assistente, servo ou servo.

lacayote
É o nome que na Bolívia eles dão a uma planta de escalada da família Cucurbitaceae, de frutas comestíveis. Na
Argentina e no Chile também é conhecido como quem ou cayote. Em outros lugares é conhecido como chiclayo,

chilacayote, bolo, abóbora, cidra, vitória, zambo. Seu nome científico é Cucurbita ficifolia. Com ele você pode preparar
sopas ou doces. Na Colômbia chamamos de bolo, vitória ou abóbora.

lacazan
O termo correto é lacazan, com til. É um termo da língua galega. Para dizer vaga, gandul, preguiçoso preguiçoso.
Pessoa para matar o tempo, para fazer algo produtivo. É um tipo ou marca de vinho tinto, elaborado pela Bodegas
Peixes em Viana bolo casa em Ourense.

lacera
É uma inflexão de lacerate ou lacerate ferido, magoado, ferido, raspagem, esfola, danos, rasga, prejudicar. Causar
lacerações ou abrasões.

laceraciones
Meios de feridas, arranhões.

lacerar
Significa dano, machucar, prejudicar, ferir, violar, atribular, lágrima, tormento.

lache
Lache é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Lache ou negligência culposa." sendo seu
significado:<br>Lache é o singular de Laches. A tribo Lache, ou mais conhecido como Los Laches, era uma aldeia de
aborígene que foi resolvida nas imediações da antiga savana de Bogotá. Eles pertenciam à família Chibcha. Há,
atualmente, um distrito de Bogotá chamada Los Laches, é nas encostas da colina de Monserrate.En francês língua
significa covarde, frouxo.

laciniada
Em Botânica é um tipo de folha que é dividida em tiras estreitas. Também pode ser chamado de rasgar.

laconada
Significa que tem a forma de um lacon ou parece um lacon. É um produto de carne de porco, feito com as pernas de
um porco. Nome de um prato típico da Galícia. Servido com batatas, chorizos e pnaceta.

laconia
Região da Grécia antiga, cuja capital era Esparta. Também foi chamado Lacedemony.

lacorra
Lacorra em Caló ou língua cigana significa mulher, garçonete e lacorrilla significa menina, garotinha. No entanto, em
vários lugares lacorra, emprestado termo da língua cigana, é usado para designar uma prostituta. Se fosse la corra,
bem separada, é o nome de uma localidade em Guriezo, Cantábria,

lacoste
É um sobrenome francês. Sobrenome de um tenista francês do século passado, chamado René Lacoste. É o nome de
uma empresa francesa que se dedica à produção de artigos de vestuário de luxo, fundada pelo já citado tenista. Seu
logotipo é um crocodilo verde. Nome de uma localidade nos Estados Unidos (Estado do Texas). Nome de duas
comunas francesas em Hérault e Vaucluse.

lacón
É um produto de carne feito com as pernas dianteiras de um porco. Pernas dianteiras curadas do porco.

lacónico
Refere-se a um tipo de linguagem que não mostrar qualquer emoção ou sentimento. Sóbrio, parco, Serena ou simples
linguagem. Uma linguagem própria do juiz. Conciso, breve.

lacra
Na Colômbia significa o pior, mais mal. Sarna, sarna, sujeira, cicatriz, prejuízo, dano, vício, defeito, preconceito, marca,
sinal, estigma, pegada.

lacrado
É uma flexão de vedação. Significa ferir, danificar, danificar, causando ferimentos. Ferido, danificado, ferido, mal
tratado.

lacrarán
É um flagelo de flagelo. Significa selar ou terminar a tampa de um envelope com uma gota de cera ou com uma
marquilla especial. Pode significar apontar, marcar, manchar, prejudicar.

lacre
É uma pasta ou goma com base em resina e terebintina, é usado para colocá-lo como um selo de segurança.

lacrimógeno
Significa que produz lágrimas, o que te faz chorar. Ele geralmente se refere a um gás que afeta as vias aéreas e faz
você chorar.

lacrosse
É um tipo de esporte semelhante ao Field Hockey, mas ao contrário disso a bola é transportada em uma vara dotada
com uma malha ou rede e não no chão. Foi inventado por aborígenes americanos. As equipes são compostas por 10
jogadores.

lactancia
É o período ou fase da maternidade, em que uma mãe diretamente fornece energia para seu bebê. Fornecimento de
leite materno, o aleitamento materno.

lactantes
Criança plural. É amamentação ou amamentação (é válido tanto para a mãe lactante, quanto para o bebê ou criança
que é amamentado). Significa que ele bebe leite. Que ainda lacta ou é amamentado. Mamíferos, produtores de leite.
Bebês chupando. Mães amamentando.

lacte
É uma inflexão de leite. Significa dar leite. amamentação, aleitamento materno.

lactobacillus bifidum

Significa bacilos de lactose ramificada. É uma classe de bacilos presentes nos estômagos da maioria dos mamíferos
que ajudam na digestão do leite.

lactona
Em Química é um tipo de composto orgânico de ésteres cíclicos.

lacustre
Isso significa vida ou está relacionado com os lagos, que está localizado em um lago. Marsh.

ladee
É uma inflexão de ladear. Significa inclinação, flip, inclinar, canto, mover, Índia, desviar, torção, ignorar,

ladera
É o ângulo de uma parte da montanha. Também conhecido como inclinação. Parte de topografia inclinada.

ladinización
Em Honduras é a maneira de chamar o processo de transculturalização ou transformação de indígena para mestiço.
Perda da identidade cultural indígena.

ladino
Era uma língua Twisted Romance falada na Região do Dolomite, no norte da Itália (Antígua Retia). Língua religiosa do
Sehardic. Na América Central, meias raças são chamadas ladino que falam apenas espanhol. Na Colômbia é um
sobrenome de origem espanhola. Também pode significar sacanagem, astuto, pillo, bellaco, astúcia, desonesto,
malandro, trapaça.

ladislao
É um nome masculino de origem eslava e significa que governa com glória ou honra. Nome de dois jogadores de
futebol lendário chamado: Ladislao Kubala (internacional com três equipas principais de futebol: Hungria,
Checoslováquia e Espanha) e Ladislao Mazurkiewicz, famoso goleiro uruguaio.

lado de hoz
É um metálico, curvo e foice com cabo, que é usado para colher o trigo ou cevada. Quando se diz " lado de foice "
refere-se a parte interna ou corte a foice. Lado da borda. Corte uma parte da foice.

ladoga
É o nome de um lago russo localizado perto da fronteira com a Finlândia em Carelia.

ladrillo
É um elemento de construção que consiste de um poliedro cuja base é um retângulo. Corpo sólido geométrico é feito
de barro cozido e prensado para construção. Produto de tijolo ou cubiertec. Tijolo, bloco, briquete. Na Colômbia nós
usamos o termo também para indicar algo que é traquina, chato, pesado ou causar nojo.

ladronas
Plural em ladrão feminino. Mulheres que estão envolvidas em roubos.

ladrones
Pessoas que tomam as coisas além. Na Colômbia, com um dente doce, ladrões, ladrões. batedores de carteira, os
assaltantes, gauleses, golpistas e usurários.

laetitia
É um nome latino que equivale a Letícia. Traduza , "aquele que traz felicidade", "aquele que traz alegria", alegria ou
felicidade. Na mitologia romana era outra maneira de chamar Ceres de deusa da Agricultura. Em línguas francesas e
alemãs também é variante de Letícia. É também o nome de um asteroide.

lagar
É uma escavação em forma de punt que é feita na rocha, para esmagar a videira ou outras frutas. Bata ou jogue onde
as uvas são esmagadas e a obrigação é obtida.

lagarta
Pode ter 3 significados muito diferentes. Significa prostituta, puta. Também pode ser o lagarto fêmea. Lagarto
também é o nome de uma borboleta ou mariposa e suas lagartas. É muito prejudicial para culturas e plantações
florestais (carvalhos, carvalhos holm e carvalhos de cortiça). Seu nome científico é Lymantria dispara e pertence à
família Erebidae (anteriormente Lymantriinae). Também é chamada de mariposa cigana e suas lagartas as chamam de
lagarta, churrusco ou lagarto peludo.

lagarto
Animal pertencente à Lacertilia subordem entre répteis. Na América Central é outra maneira de chamar o jacaré e o
crocodilo. Na Colômbia, ele é um pouco de caráter academicamente preparado que vive dos favores políticos, parasita
da sociedade. No Brasil, é o nome de uma cidade do Estado de Sergipe. Nome do time de futebol daquela cidade.

lagash
lagash era o nome de uma das cidades mais antigas da Suméria e mais tarde era da Babilônia. Hoje suas ruínas são
uma série de montes alinhados. Atualmente, pertence ao Iraque e se chama Tell al-Hiba.

lageria
O termo correto é La Geria. É o nome de uma zona ou região em Lanzarote, Ilhas Canárias. É uma bela área natural,
paisagens vulcânicas e onde a vinha é cultivada muito.

lago tititaca
Mar de dentro, altura e de água doce na América do Sul. É o lago navegável mais alto do mundo e está localizado na
fronteira entre Bolívia e Peru. Lago sagrado dos incas. Em quíchua Titi é puma e cinza POO, portanto meio cinza
puma. Local de onde surgiu o Wiracocha Inca de Dios. Alguns ufólogos dizem que "Wiracocha emergiu de uma
cápsula espacial e para os índios que tinham conhecimento destes dispositivos, parecia um Cougar cuja cabeça de
boca aberta apareceu a Deus". Na ilha do sol (o maior lago Titicaca), há uma pedra, sagrada para os incas, que se
assemelha a cabeça de um puma.

lagopode
O lagopode ou lagopodo é outra forma de chamar o nival de perdizes. Seu nome científico é Lagopus muta e pertence
à família Phasianidae. É muito comum no norte da Europa e em todas as áreas frias.

lagos

Nome da maior cidade da Nigéria. Plural do lago. É também um sobrenome de origem espanhola.

lagundi
É um dos nomes comuns de uma planta aromática e medicinal do sudeste da Ásia. Seu nome científico é Vitex
negundo e pertence à família Lamiaceae.

lahar
Em geologia é o fluxo de sedimento e cinzas misturadas com água descendo as encostas de um vulcão. Eles são a
causa de milhares de perdas de vidas e danos econômicos imenso.

laika
Nome do primeiro ser vivo colocado em órbita. Era um cachorro, lançado pela Rússia no navio Sputnik 2. Nome
genérico de várias raças de cães, originários da Rússia e da Sibéria. Nome de uma canção do grupo espanhol
Mecano. Compilação de várias faixas musicais gorillaz. Nome muito comum usado para animais de estimação.

lainos
lainos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Lainos", sendo o seu significado:<br>O termo correto é Lainos.
É uma forma coloquial de chamar os guerrilheiros da frente Jose Domingo Lain no departamento de Arauca, Colômbia.

lairenes
Diz lairenes a um tipo de uva Sevilha. A palavra é de origem árabe (layren). Na Venezuela, lairen ou o lairenes são
algumas plantas que produzem alguns muito semelhantes de tubérculos de batata. É uma especialidade em Turmero,
mas apreciado na culinária de todo o país. Papita, papita crioula, papita amarelo.

laizar
Içar ou melhor Lai ZAR é o nome de um LOCALIDASD de Myanmar (anteriormente Burma).

lajero
Na Colômbia, significa terra cheia de lajas, pedregoso, ruim para a agricultura. Terreno árido e rochoso. Lajerio.

lake
Não é a língua espanhola, mas palavra de língua inglesa e significa lago.

lakshmi
Lakshmi é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Lakshmi.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Lakshmi. O nome da deusa da riqueza e prosperidade na cultura do Yoga e Hindu.

lalage
É o nome de um gênero de pássaros na família Campephagidae. Eles são conhecidos como orugueros ou trullos.

lalo
Na Colômbia também é uma forma familiar e afetuosa de chamar aqueles que têm os nomes dos homens Orlando e
Eduardo. O nome artístico de um cantor colombiano que faz parte do grupo Tropical Minds. Seu nome completo é
Eduardo Mario Ebratt Troncoso . É bem conhecido como Lalo Ebratt.

lalorrea
Em psiquiatria é o mesmo que detalhado ou logory. Está falando o tempo todo. Pessoa de expressão verbal
imparável, incansável falando, incessante. Maneira de falar do paciente saltigrade ou do pensamento ideofugitive.

lamber
Na Colômbia, significa elogios pródigos para um lucro. Bajular, lamber, mais plana e plana.

lambisquiones
É o mesmo que lambiscones, lambucios, lambones, lamedores. Significa glommers, servis, bajulação. Vulgarmente,
bajulador.

lamboneria
Na Colômbia é a característica e o modo de agir de lambón ou zalamero. A zalamería.

lambón
Na Colômbia, ele é uma pessoa lisonjeira. Normalmente seu desempenho é destinado a lucrar com aqueles que o
lisonjeiam. Na Espanha e especialmente na Galícia, significa tragón, que come muito.

lambrañudo
Você quer dizer pessoa em desgraça. Mendigo, pedigree, carente, esfarrapado. Pessoa que precisa da caridade dos
outros para sobreviver. Mendigo.

lambrera
É a capa de um pirralho feito de arame. Sino de fogo.

lambrija
Significa muito magro, muito magro, faminto. Também significa verme.

lambroto
Embora sua melhor definição seja pessoa de paladar requintado ou alimentação refinada, também pode significar
comelon, gluttonoso, doce, tragón.

lambuza
Significa focinho longo. Que também vêm com exagero. Tragona, comelona, golosa. Por extensão intrometido, fofoca
e pessoa faladora.

lambuzo
É o nome de alguns restaurantes, tabernas e bares de vários locais em Espanha. Em Madrid há vários. Como tal, a
palavra significa comelon, guloso, ganancioso, ganancioso, Gargântua, voraz. Ávido. Bom apetite. Que sofre a gula.

lamda
É o nome da décima primeira letra do alfabeto grego. É equivalente ao nosso L. Em Física representa a distância
entre dois pontos em uma onda repetindo. comprimento de onda. Também pode ser a constante radioativa de um
isótopo. O termo Lamda é usado em muitos ramos da ciência. Por exemplo, em Medicina, lambda é o ponto

craniométrico localizado na intersecção de sutura sagital e sutura lambdoide. Na Cosmologia é a Comunidade
Cosmológica (Teoria da Relatividade de Albert Einstein). Na Microbiologia é um tipo de viurs (Fago lamda ) usado para
replicar DNA. Na Astronáutica, tipo de foguetes japoneses. Também é usado em Química, Metamétticos, etc.

lamentatos
Significa arrependimentos, reclamações, gemidos. Testemunhos comoventes de pessoas sofrendo ao extremo.

lamentos
Plural de lamento. Expressão que reflete muita dor ou sofrimento. Queixa, gemido, choro, soluçando, choramingando,
gemendo.

lamer
Significa tocar, língua rosar, gosto. Lengüetear, lamiscar, bater, chupar, lamber.

lamgara
lamgara é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Langara", sendo o seu significado: o termo correto é Langara
e melhor ainda Langara College. É o nome de uma faculdade de Vancouver, Canadá.

lamia
É um nome de origem árabe que significa bonito, bonito, bonito. Na mitologia grega era o nome de uma filha da Líbia e
Poseidon, daí irmã de Deus e Belo. Ela foi caracterizada por ser uma sedutora terrível. Nome genérico para um
monstro ou susto. Nome de uma antiga cidade de Tessália. É também uma maneira de chamar o tubarão Zambeze,
tubarão-touro, tubarão Zambezi ou Sardenha. Nome de duas companhias aéreas latino-americanas. O nome de um
gênero de coleoptera da família Cerambycidae. Também lamia é o nome de um asteroide.

lamngen
É um tratamento cordial entre as pessoas na língua mapuche. Você quer dizer irmão ou irmã.

lamparazo
Na Colômbia, de forma coloquial é uma forma de pedir uma batida em um olho e deixar um roxo. Pista de dança,
colombiano, roxo. Bata com uma lâmpada de assoalho.

lamparilla
É um diminutivo de lâmpada. Pequena lanterna, lanterna. Nome de uma canção popular em ritmo de Hall, interpretado
por Julio Jaramillo (Equador). Na liturgia é uma vela que é permanentemente acesa em um Tabernáculo.

lamparo
LAMPARO é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Lamparon" no sentido de:<br>Colômbia usa o termo
lamparon, que significa o roxo causado por um soco ou um soco. Dizemos também que se o lamparon é " tendo o olho
Columbian " em um olho.

lampazo
É uma maneira de chamar o trapero ou trapeadora na Venezuela. ESFREGAR, ESFREGAR, ESFREGAR. Elemento
de vaso sanitário para lavar e limpar o chão.

lampedusiana
Pode significar em relação a Lampedusa uma ilha italiana no Mediterrâneo (no arquipélago de Pelagias). É de
Lampedusa. Também pode ser relativo a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Duque de Montichiaro, um escritor italiano
do século XX. Ele enfatizou seus escritos ao cinismo dos adeptos ao Antigo Regime, após o triunfo unificador italiano e
revolucionário. Também este adjetivo é o síntoio do gatopardismo ou gatopardista.

lampiñas
Significa que não têm barba. Rosto liso e sem pêlos.

lampiño
Quer dizer que falta de barba, que não tem barba, sem barba, carilampino, carenino, pelon.

lampio
É um nome raro masculino. Era o nome de um bispo da Catalunha. O nome é acreditado para ser da origem grega,
Variant de Olympia e indica que vem de Olympia.

lampo
Significa brilho, brilho momentâneo, focinho flash, um raio, relâmpago, brilho, brilho, Flash, pisca.

lampuzo
É sinônimo de ousadia, ousadia, patife. Peru e Chile é usada para determinar o solo preparado para crescer,
especialmente com lampa ( uma espécie de pá ou enxada ).

lana
No México significa dinheiro, prata, moeda. É o nome da pele das ovelhas. Fibra natural usada para fazer tecidos. É
também o nome da maioria das mulheres em inglês. Sua origem gaélica é presumida como uma variante de Ailín, que
significa pequena rocha. Também é considerada como uma variante do nome Helen, de origem grega e que significa
mulher brilhante, a luz mais brilhante e brilhante. Nome artístico de uma atriz americana (Lana Turner), cujo nome
verdadeiro era Julia Jean Mildred Frances Turner.

lancaster
É o nome de uma cidade no Reino Unido. É também o nome de várias cidades nos Estados Unidos (Estados de Ohio,
Pensilvânia, Carolina do Sul, Massachusetts e Califórnia). Também é um sobrenome de origem inglesa.

lance
É uma inflexão do lançamento. Isso significa que jogando. Lance é também um nome de homem em inglês. Em
espanhol é sinônimo de fato, evento, evento, incidente. Significa também sorte, jogo, reunião, rina, duelo.

lanceoladas
Em Botânica é uma classe de folhas de acordo com sua forma. Significa que eles têm forma de lança ou melhor ponta
de lança. Em forma de elipse e uma extremidade mais avaliada do que a outra. .

lances
Plural de lança. Isso significa, evento, evento, fato, incidente, trance, episódio, sorte, mexam-se. Desafio, encontro,
rivalidade, rina.

lancha
Na Colômbia significa pequeno barco com motor de popa. Chalupa, iate, barco Johnson, navio, barco, canoa, barco,
barco, bongô, falca. Na Colômbia, de forma coloquial, é contada para barco e navio um carro ou um carro caro ou
high-end. O barco é também o nome de uma canção interpretada pelo dueto do passado.

lancheros
Plural de lanchero . Significa uma pessoa dirigindo um barco. Na Colômbia é também um sobrenome de origem
espanhola. Nome de uma união muito forte em Turbo (Antioquia).

lancho
Na Colômbia é uma forma de chamada monte porco.

lancho o puerco manao
São dois dos nomes comuns dados na Colômbia ao chigueiro, carpinteiro ou capibar, especialmente na Madalena
Média e na Costa Atlântica. Seu nome científico é Hydrochoerus hydrochaeris e pertence à família Cavidae.

landa
Landa é um sobrenome de ciclista grande alpinista espanhol. Significa terra, território. É uma formação de pouco ou
vegetação baixa. Esfoliante, restolho, malecero. Territórios, dedicados ao pastoreio. É o nome de um Conselho da
província de Alava, País Basco, Espanha. Praia da Vitória. Landa ou Lambda melhor, é o nome da décima primeira
letra do alfabeto grego, equivalente à L do espanhol.

landauíta
É o nome de um mineral, que é um magnésio contendo óxido de ferro, titânio. É um cristal escuro, opaco e translúcido.
É ligeiramente radioativo, e pode ter vestígios de chumbo. Landauita também pode ser o nome de aqueles que
nasceram em Landau, que é o nome de algumas cidades alemãs na Renânia e a Baviera. Nascido, residente ou
relacionados a Landau (Alemanha).

langara
Langara incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Langara sendo seu significado:<br>O termo correto é que
Langara é um segundo sobrenome espanhol. Sobrenome de origem espanhola. Como substantivo significa hipócrita,
sobreposto, taimado, falso, farsa, simulador. Sem tittle é o nome de uma escola secundária em Vancouver, Canadá.

langaruto
Na Colômbia e especialmente no café, significa muito magro e esguio, morrendo de fome, atrofiado, esquelético.

langita
Significa nascido ou residente na cidade de Lang, no estado de Styria (Áustria)

languidece
É uma inflexão definhando. Significa deteriorar, enfraquecer, ficar fatigado, exaustivo, caindo.

languido
O termo correto é lânguido, sempre com telha. Significa fraco, desanimado, exausto, desanimado.

languidos
Langu escrito incorretamente e deve ser escrito como ' langu. "sendo seu significado:<br>O termo correto é langu.
Significa fraco, enfraquecido, declinou, exausto, cansado, desanimado, deprimido, desganado, magro, esfomeado.

langusa
Significa fome, famiso, hambrona, magro, ávido, ansioso, doce. Por extensão gananciosa, mesquinha, mesquinha,
gananciosa.

languso
Significa que está com fome, morrendo de fome, hambron, ávido, ansioso, ganancioso. Por extensão, avarento,
mesquinho, mesquinho, ganancioso.

lanie
Lanie é um nome feminino, o nome de um muneca.la que Lanie palavra em polonês significa, palmadas,
espancamento, palmadas, tapa, tapa.

lanodo
LaNODO, é o nome de uma cadeia de lojas na Itália, com sede em Taranto. É especializada em presentes.

lantén
É um dos nomes comuns dados à planta Tanchagem ou plantago. Recebe muitas outras comuns, como por exemplo
de nomes: canaryseed, azevém, sementes de cânhamo, cinco veias, orelha de lebre garota cigana. É uma planta
medicinal. O nome científico é Plantago major e pertence à família Plantaginaceae.

lanugo
O termo correto é Lanugo. É o nome dado a um cabelo muito fino de corpo, que cresce na ausência de gordura. véus
do feto. Vilosidades que cobrem para o recém-nascido.

lanús
Lanús é o nome de um time de futebol da Argentina: Club Atlético Lanús. Dizem que as granadas para a cor da
camisa. Lanús é uma cidade na província de Buenos Aires, ( Argentina-). Deve seu nome à Hipólito Anacarsis Lanús
um empresário argentino famoso e muito rico. Alejandro Lanús é um escritor argentino.

lanza pequeña
Definição de lanceta ou lanceta.

lanzada
Na Colômbia significa mulher ousada, ousada, corajosa.

lanzagases
Elemento que contenha e pode jogar ou jogar gases. Jogando ou expulsando gases. Arma ou acessório contendo
gases comprimidos . Recipientes contendo aerossol. Sprays, sprays ou sprays.

lanzapiedras

Pode ser um artefato ou mecanismo para jogar pedra ou seixos. Também pode ser uma pessoa de arremesso de
pedra. Stonethrower, Tapper de borracha, Slingshot, seta, mola.

lanzarse
-Meios de propulsão impulsionar, proposta, promovida, promoção. alienados.

lanzazo
Significa golpe ou ferida causada com uma lança. Na Colômbia, isso significa ataque rápido e preciso, também roubo
(batendo para remover algo) ou usado como uma expressão para indicar risco, ataque imprudente, risco, aventura,
sorte, jogo, destemor, ousadia, arremesso.

lanzia
Significa em honra ao Lanz, dedicado à Lanz (sobrenome do cientista e botânico alemão). Lanzia é o nome de um
género de fungos de levedura da família Rutstroemiaceae.

lanzón
Lança aumentada. Arma usada pelos vigilantes dos vinhedos. É também o nome comum dado a várias espécies de
peixes que são caracterizadas por ter um corpo alongado. Eles pertencem a cerca de 6 famílias de peixes diferentes.

lañas
Você lañas, é o plural de lã. É o nome dado a um pedaço de metal que atribui papéis ou tecidos. Grampo, grampo,
gancho. Biches mesmo ou frutos de coco verde.

laopè
Forma coloquial de dizer pelao na Colômbia, trocando as sílabas. Significa chachomu ( menino ) venjo ( 41 jovens,
teadolescen ( 41 adolescente;

lapelero
lapelero é escrito incorretamente e deve ser escrito como "o lapero ou lapero..." sendo seu significado:<br>Acho que
pretendiam pedir o lapero, ou simplesmente lapero. Se se refere a um caçador de lapas ( Paca de cutia ou paca
Cunicullus ) é um pequeno roedor, que em outras regiões da Colômbia chamado Guagua. No México, dizem PACA.
Motivo da Colômbia, o llaneros à ação de caça chamada recolhimento de marisco e o produto de marisco de caça.

lapiaz
Em Edafologia e Topografia, é o mesmo que pavimento lenar ou calcário. É uma classe de solo muito irregular e
íngreme, que está se formando devido à ação das águas de escoamento.

lapo
Na Colômbia tem dois significados: um deles é chicotada, espancamento ou punição violada com um chicote ou coleira.
Também significa downpo muito forte (lapo de água).

lapon
O termo correto é cinza. É um aumentativo de lapo. Na Colômbia significa furto com um chicote. Chicote, lapo,
fuetazo, zurriagazo. Sami ou Lapões é o nome de uma aldeia ou etnia norueguesa que vivem no Ártico. Linguagem
dos Lapões. Nascido, residente ou relacionados com a Lapónia e Sápmi, no Ártico.

lapso
Espaço de tempo. Erro. Quer dizer, intervalo, período, tempo, fase, tempo, espaço, bug, erro de digitação, erro, curso,
curso, deslizamento, negligência, tropeçando, revés, falta. Lapsus. Slide de significado latim lapsus, seguidilla.

lardo
Significa gordura, manteiga, gordura, sebo. Lipídio, na Colômbia também dizemos gordura, bacon.

lardón
É um nome dado a uma pequena faixa ou balde de bacon, banha de porco. Mecha, pacote-sela, fritado.

largada
Em termos desportivos é sinônimo de saída, começando, casa de partida.

largarse
Significa ir, partir, partir, desaparecem, deixando.

largo
Significa muito comprimento. Também significa muito duradouro no tempo. Na Colômbia é um sobrenome de origem
espanhola.

larguen
É uma longa inflexão, o que significa liberação, liberação, início.

larguero
É um pedaço de madeira que é de três metros ou mais. 10 centímetros de largo e 10 alta ou espessura. É também
uma maneira de chamar a popa de um arco para a prática do futebol. Quadrante, cabeça. Apare o Kit, bar, balaústre.

larin
Larin é um sobrenome em El Salvador e Canadá. Alexander Larín salvadorenho e Clyde lima canadense, ambos são
excelentes jogadores. Os dois figuraram em suas equipes nacionais.

larraga
Larraga é uma pequena aldeia na província de Navarra, Espanha. Tem cerca de 2000 habitantes e festivais de Corpus
Christi são muito famosos. Sobrenome comum em Navarra.

larrea
A Colômbia é um sobrenome de origem espanhola e basca mais exatamente. Larrea é um Conselho de espanhol ao
município de Barrundia na província de Alava na Espanha. Larrea é uma cidade Argentina, em Buenos aires e o nome
de uma estação de trem.

larrin
larrín é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Larrín; nome correto )" sendo seu significado:<br>Larrín é
um nome de mulheres inglesas. Personagem que interpretou Jill Wagner em Stargate Atlantis.

larvas
Estágio juvenil de um animal que tem desenvolvimento indireto ou que sofre metamorfose. Eles têm totalmente
diferente do adulto anatomia, fisiologia, ecologia e aparência. Ele também é usado para descrever pequenos peixes em
seus rostos de desenvolvimento precoce. Na Colômbia às vezes usamos a larva de palavra para qualificar uma pessoa
imatura ou que ele é um bandido.

las dos
Significa ambos, juntos.

las enéadas
Também chamado de "as seis Enéadas" ou simplesmente "Enéadas", é uma coleção de escritos de Plotino, um filósofo
grego e editado por seu discípulo Porfirio (na Grécia antiga).

las kellys
Usados como sinônimos e é empregada algo depreciativa, garçonete, aseador. Kelly é um nome de mulher de origem
inglesa e significa o lutador. Gíria de que uma Kelly é um tipo de anexo que está localizado em cima da mesa giratória
e serve para alinhar o tubo inserido a perfuração de um poço de petróleo.

las olínticas
É um conjunto de três discursos políticos de Demóstenes em 349 um. (C). Deu-lhes exortando a defesa de Olinto
(aliado de Atenas), o ataque dos macedónios.

las tic
Tecnologia da informação e comunicação, ( TIC-) Eles têm uma influência mais na forma de comunicação, aprendizado
e vida. Para a ONU e a UNESCO TIC ajuda conseguir o acesso universal à educação e melhorar a igualdade e a
qualidade dos mesmos; Eles também contribuem para o desenvolvimento comunitário mais rapidamente.

las tracalas
o tracalas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tracalas", sendo o seu significado: pessoas desonestas
que enganam e enganam os outros. Timadoras, golpistas.

lasa
No nível educacional é a sigla da Associação latino-americana de Estudos. É uma entidade que promove a
comunicação e interação entre acadêmicos e intelectuais da região. Há o termo Lhasa, com h intermediário. Lhasa é
uma raça de cães de pequeno porte. Lhasa é o nome da Cidade Proibida, a capital do Tibete.

lasallista
Pertence à comunidade de San Juan Bautista de La Salle. Isso pertence aos Irmãos de La Salle. Lasalista também
pode ser usado. Isso faz parte dos Irmãos das Escolas Cristãs. É estudante do Colégio de De La Salle ou da
Universidade de La Salle.

lasca
Significa cortar, fatiar, lâmina, fatia, camada, laja. Pedaço de rocha que quebra na folha de formulário. Peça plana e
fina que emerge de uma rocha. Cada uma das lâminas de uma pedra de ardósia.

lasciba
O termo correto é lascivo. Significa voluptuosa, libidinoso, lascivo. lascivo. Raça pequena. Impuro.

lasciva
Significa lascivo, vicioso, voluptuosa, erótico, libidinoso.

lascivo
Significa voluptuosa, luxuriante, lúbrico, libidinoso, impudente, concupiscente, erótico, pecaminoso.

lasiaos}
lasiaos} é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Lasiados ou relaxantes." sendo seu significado:<br>O termo
correto é lasiados. Significa liso, esticado, em linha reta. Refere-se ao cabelo dos índios aos espanhóis encontrados no
Caribe na chegada.

lasluisa
Lasluisa, é um sobrenome comum nas cidades de Ambato, Latacunga e Santo Domingo no Equador.

lassen
É o nome de um parque nacional vulcânico dos Estados Unidos, localizado ao norte da Califórnia. Possui muitos
recursos hidrotermais.

lastona
Bot. Planta de Laston. Animada, perenes, com rígida, peloso decorre em nós, folhas longas e estreitas e caule ereto,
disposto em uma panícula longa e esparsa. Rompebarrigas ( Brachypodium pinnatum ). Ele também tende a ser um
nome feminino de pouco uso.

lastra
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola (Asturiano). É uma palavra de origem latina significa pedra
alongada e plana. Eu era usado para pavimentação de ruas e estradas. Godo, lasca, llasca, losa, yambria, ardósia. É
uma inflexão de lastro. Pavimentar, pavimentação, cimento. Pedra lisa e plana.

lastre
Isso pesa muito, causando desconforto sob seu peso. Carga, peso de contrapeso, impedimento, obstáculo, dificuldade,
tamanco, freio, impedimento.

lastres
Plural de clerigo. Significa peso, contrapeso, carga. Significa também impedimento, obstáculo, freio, obstáculo,
maturidade, equilíbrio, julgamento, senso comum.

lata
Na Colômbia, nós usamos o termo estanho com vários significados. Pode ser aborrecimento, incômodo, ardor, refrão,
aversão, tédio, bronze. folha de Flandres, folha de metal, placa, recipiente, pote, tigela, jarra e desgosto.

lataces

Lataces é elmplural de 40 Lataz; em latim latax, significando lontra ). Eles são verdadeiramente marinhas lontras, seu
nome científico é Enhydra lutris, vive no Pacífico Norte e é da família Mustelidae.

latam
América Latina é o novo símbolo de companhias aéreas nacionais do Chile, antes 40 LAN; Hoje são chamadas de
linhas de ar da América Latina ) depois de comprar outras companhias aéreas, como, por exemplo, Aires na Colômbia.

latanero
Significa que pertence ao gênero Latania, uma espécie de pequeno porte Palms, chamadas arecas, areca palma,
palmeira real, anão Palm ou Palm fã. Seu nome científico é Latania loddigesii (Areca azul) ou Latania lontaroides
(Areca vermelha). Eles pertencem à família Arecaceae. É também a pessoa que cultiva em berçários palmas de anão.
É também uma maneira de chamar os nativos das Ilhas Maurícias ou ilhas Mascarenhas.

latente
Significa que ele está vivo ou existe mesmo que não note ou se manifeste. Escondido, escondido, dormindo,
disfarçado. Que a qualquer momento ele pode surgir ou se manifestar. Potencial, secreto, isolado.

latifundio
Na Colômbia é uma terra de grande extensão, geralmente milhares de hectares, quase sempre de linho natural. O
rebanho.

latifundio y minifundio
No rebanho de Colômbia, imensos jardins, geralmente localizado nas planícies do leste. Geralmente de milhares de
hectares. Eles vivem um proprietário de terras. Sítio é uma área de expansão muito pouco. Enredo, conuco, monte.
Domina o Cundiboyacense Savannah. Eles são geralmente alguns hectares ou hectares e quase sempre menos do
que eles. Nestes, ele vive um meeiro ou pobre camponês.

latifundios
Significa terra muito grande e de dono único. Instalações fundadas ou de grande comprimento. É bem o oposto do
mini-fundio.

latifundista
Uma pessoa que possui grandes extensões de terra. Fazendeiro, proprietário de hato.

latinoamérica
É todo o formado pela união de todos os países latinos da América. É o mesmo que a América Latina. Um conjunto de
países que têm em comum a origem de suas respectivas línguas em latim, que permite reunir não apenas aqueles que
falam espanhol, mas também os de língua portuguesa ou francesa. Este é um conceito étnico-geográfico.

latizal
O latizal florestal é considerado um tipo de floresta intermediária, onde as árvores que tem um DAP de 10 e 30 cm.
Grande diâmetro é chamado de fustal. Diâmetro menor é chamado de um seedling. A latizal é uma arborizada
estratos intermédios, de árvores que não tenham atingido a maturidade. (DAP diâmetro médio na altura do peito). As
alturas destas árvores varia entre 10 e 20 metros.

lato sensu
Elas não são palavras da língua espanhola, mas da língua polonesa. Lato significa verão e sensu significado. Que é
solicitado em polaco pelo significado ( sensu ) de Lato, que é o verão.

laucha
É uma maneira de chamar no Chile e argentina o rato de campo ou rato dos prados. Qualificação dada a uma pessoa
de pequena consistência (fina e pequena).

laudista
Músico especializado em tocar heu. Intérprete lutu.

laura
É um nome de mulher. Significa vitoriosa. Derivado do latim.

laurel añacate
É uma maneira popular na América Central chamar abacate, que é a árvore e fruto da espécie persea americana, da
família Lauraceae. Abacate, abacate.

laurita
Diminutivo de Laura. Uma freira que pertence à comunidade da Sagrada Mãe Laura. Nome de um apresentador de TV
na Argentina chama-se Laura Inés Fernández cegonha e é mais conhecido como Laura Fernández. É o nome de um
sulfeto de rutênio, do grupo de minério de pirita.

laúdanos
laudar nos incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Prémios" ou "Laudanos." para ser o seu
significado:<br>O termo correto é arbitragem ou Laudanos. Resultados de uma sentença arbitral. Decisões ou
acórdãos de prêmio.

lavados
É o plural da lavagem. É uma prática higiênica dar limpeza ou limpeza a alguma coisa. Inflexão de lavagem, o que
significa limpeza, limpeza, higiene, higienização. É uma prática médica para purificar, limpar ou purgar.

lavanco
É um pássaro da família Podicipedidae, que vive nas zonas húmidas. Seu nome científico é Podiceps cristatus.

lavaperros
Na Colômbia, essa designação é dada a pessoas que têm pouca ascendência em qualquer tipo de grupo ou coletivo.
Muito de baixo escalão e ele é desprezado, indignado e humilhado por seus chefes ou superiores. Sem autoridade ou
liderança.

lavataper
É amplamente utilizado na Argentina. É o homem que sempre é manipulado por sua esposa. Pessoa que faz o trabalho
para outro que é mais forte e domina-lo medo em qualquer situação. Covarde.

lavativa
Um líquido que é injetado os intestinais laxantes fins terapêuticos. Lavagem intestinal.

lavaz
Bolha de sabão. Bolha de ar revestida de sabão, flutuando no ar. Espuma.

lavaza
Na Colômbia, disse lavaza desperdiçar comida em um restaurante que geralmente são usados como alimento para
porcos.

laya
É uma ferramenta que consiste de uma pá grande ( Capa e ferramenta ). Taclla. Arado de ferro, maior e mais forte do
normal.

layoli
O termo correto é La Yoli. É uma marca de água engarrafada e refrigerantes populares na Argentina.

lazareto
Na Colômbia é sinônimo de leproso. Lugar isolado onde estão e são tratados muito transmissíveis doenças
infecciosas, como por exemplo as pessoas afetadas pela hanseníase. Sanatório.

lazos
Colômbia diz links para links ou as relações que unem as pessoas. Gravatas, laços, cordas, tentáculos, cordas, cabos.
Guita, nós, laços, União, ligação, loop de aliança, ligas.

lábaro
Significa bandeira, bandeira, emblema, banner, logotipo, Alferes, Cruz, bandeira.

lábil
Significa que é inseguro, instável. Ele escorrega ou desliza. Mudando, que é frágil ou fraca

lácticos
Significa que contém ácido lático. Eles pertencem ou estão relacionados com o leite. Leite, derivados de leite.

lámparo
Na Colômbia significa descascar, esvaziar, arruinar, insolvente, sem dinheiro. Sistema de pesca líquido desatualizado
com luzes, especialmente para pegar Lula.

lánguido
Significa pobres, exausto, cai, desganado magro, fraco, desanimado, desalentado.

lánugo
É o cabelo macio ou o cabelo que cobrem partes do corpo de um recém-nascido, especial se é prematuro. .

lápices
É o plural de caneta. É um instrumento usado para escrever, desenhar ou riscar. Consiste de uma fina barra de
madeira leve dentro da qual existe uma mina de grafite ou carvão. É impossível de ser apagado.

leal
Significa sincero, honesto, franco, nobre, honesto. É também um sobrenome de origem espanhola (Castilla).

leal franco
Você quer dizer sincero, verdadeiro.

leales
É o plural de leal. Significa correto, honesto, honesto, fiel, dedicado, viciado, sincero, Frank, nobre, confiável, carinho,
sincero.

leblon
É que o nome de uma favela no sul do Rio de Janeiro, no Brasil, localizado na parte superior. É um bairro muito
inseguro. (Pronuncie Leblon, mas não usando til em Português).

lebrancha
É outra maneira de chamar o lebranche, qual é o nome de um peixe marinho e de água doce. Também recebem os
nomes de lisa, soco, lebrancho, doce de lisa, macho de água suave. Seu nome científico é Mugil liza e pertence à
família Mugilidae. Vidas do Atlântico da costa americana e no mar do Caribe.

lebrel
Cão de caça. Cães que podem caçar lebre e coelhos. Cães também chamado galgos, muito adaptado para corridas.
Cães especiais para caçar lebres e coelhos.

lebrón
Pode significar lebre muito grande, lebre aumentada. Em algumas partes significa ouvido, com orelhas grandes. No
México, lebron significa se gabar ou também uma pessoa especialista e difícil de enganar. É experiente.

leccese
É um sobrenome de origem italiana. Marca de patins de origem italiana. Raça de ovelhas outingrnitanas (da província
de Salerno na Itália). Também significa Lecce. originalmente de Lecce.

lechales
É leitoso, que produz o látex. Na pecuária o cordeiro são os descendentes que ainda mamãe. Ele é válido para ovinos,
caprinos e bovinos. Em botânica são os frutos do que ao separá-los do tronco ( Colheita, ) ou quando o lançamento
abriu um semelhante ao leite branco exsudato. Um exemplo clássico é o breva.

lecho
Geografia do mar, um lago ou um fundo do rio. Pista, alveo, plano de fundo. Significa, também, a cama, cuja, tálamo,
divã, triclinium catre. Em geologia significa camada, estrato.

lechona
É uma maneira de chamar a fêmea do porco ou carne de porco. Porco fêmea da juventude. Semear, plantar, semear.
Especialmente no departamento de Tolima, na Colômbia, prato requintado, consistindo de um porco recheado assado.

lechoncito
Diminutivo de Leitão. Marrano, porco ou porco recém-nascido. Marranito, porquinho.

lechonear
Na Colômbia e especialmente no departamento de Tolima é preparar o leitão, um prato típico da região. Consiste em
assar um leitão ou leitão recheado com carne de porco com arroz e outros ingredientes. Trabalhando com um rebanho
de porcos em seu canil. Cuidar de porcos. Comer leitão.

lechonerío
Rebanho. Conjunto de porcos ou leitões juvenis. Levantando e engordando porcos. Produção abundante de leitões.

lechos unguales
Cavidades onde foi depositado ou garras foram localizadas. Refere-se ao lugar onde no lugar do pé ou a perna era de
uma garra no primitivos lagartos ou dinossauros. É também um cover de um casco. Proteção ou cobrir os dedos dos
pés ou cascos, capacetes.

lechosa
No Departamento de Santander e na Venezuela, é outra forma de chamar o mamão. Planta e fruto de Carica papaia
(ou Carica mamão), família Caricaceae .

lechosas
Na Venezuela e as planícies orientais da Colômbia dizer lechosas de mamões.

lechucero
Lugar onde abundam as corujas. Ninho de corujas.

lechuga
É o nome de uma planta herbácea, fácil de cultivar em pomares. São folhas verdes comestíveis cruas. Seu nome
científico é Lactuca sativa e pertence à família Asteraceae. Na Colômbia, era a marca de um fixador de cabelo
comumente usado nos anos 50 e 60. Ele era o patrocinador do ciclista Ramón Hoyos Vallejo. Na Argentina, Chile e
Colômbia existem como sobrenome, o mesmo que Lechugo. É de origem espanhola (supostamente andaluz ou
espanhol). Há versões do sobrenome em italiano (Lattuca) e alemão (Lattich).

lechusa
O termo correto é coruja, com z. É o nome de um pássaro noturno de rapina, pertence à família Strigidae e à família
Tytonidae. Difere das corujas por não ter a plumagem levantada que se parecem com orelhas. Na Colômbia também
o chamamos de Warbler.

lechuza
Na Colômbia, é uma ave de rapina noturna. É, também, os nomes comuns pigmeu coruja, coruja, oto, Otus, coruja,
corruco, currucao. Seu nome científico da suindara Tyto alba ou Tytus alba e pertence à ordem Stringidae e da família

Tytonidae. No sul do continente significa espião voyeur, feitiçaria, pessimista (Argentina).

lecop
Na Argentina significa "Cartas de Cancelamento de Obrigações Provinciais". É um tipo de títulos que foram emitidos lá
em 2001, durante o governo de De la Rúa. Eles eram usados para pagar salários e também impostos.

lector sim
É um dispositivo que permite a leitura de um cartão SIM (cartão SIM). SIM significa Subscriber Identity Module (módulo
de identificação do assinante). Situa-se na telefonia móvel GSM (Global sistema inglês para celular ou melhor ainda do
original francês Groupe Spécial Mobile: telefonia móvel Digital)

lecumberri
Lecumberry é uma população basca na região de Aquitaine, Cantão da montanha Basco, distrito de Bayonne,
departamento de Pyrénées-Atlantiques, na França. O nome é em basco é Lekumberri.

leda
Em Botânica é o nome de um gênero de plantas herbáceas na família Acanthaceae. Na mitologia grega filha do rei
Testi de Etólia. Ela era esposa de Tindáreo de Esparta e seduzida por Zeus. Nome de um asteroide e também de um
dos satélites de Júpiter. Nome de uma cidade na Bélgica na região da Flandres. É também o nome de uma mulher de
origem grega e significa senhora, senhora.

legamo
O termo correto é legamo, sempre com telha. Significa lama, lodo, lama, lama, lodo.

legis
É uma palavra latina que significa Regras, Regras, Leis. Na Colômbia é um Editorial especializado em questões
jurídicas.

legista
Advogado. Uma pessoa que, por sua profissão, conhece as leis e a jurisprudência. Também pode haver uma
patologista forense, que é um médico especializado, autorizado a exercer a medicina legal e ciências forenses.

lego
Pode significar secular, secular, não-religioso, não-clero. Também significa sem educação, profano, ignorante,
analfabeto, desconhecendo um assunto. Falta conhecimento ou experiências em um determinado assunto. Conjunto
de chips para montar de origem dinamarquesa.

leguleyo
Uma pessoa que procura o profissional certo, sem ser um. Agarrando-se em modo meticuloso as regras sem sabê-las
completamente. Lei prepotente.

legumbres
É um tipo de frutos deiscentes que vem incluído em uma bainha. típico de leguminosas. Seca os feijões secos vagens
aberta e livre. Exemplos deste tipo de frutas feijão, ervilhaca e árvore amarela.

lehigh
É o nome de um condado, um vale e uma universidade, que está localizada na cidade de Belém (Pensilvânia, Estados
Unidos).

leia
Leia é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Leitura", sendo o seu significado:<br>Leitura é um ponto de
viragem da vista. Entenda o que está escrito. Decifrar ou interpretar o que está escrito. Como se pronuncia em voz alta
um texto.

leishmaniasis
Leishmaniose é escrito incorretamente e deve ser escrito como "leishmaniose / Leishmania." sendo seu
significado:<br>É um conjunto de doenças que podem ser transmitidos de animais selvagens para cães e seres
humanos. Manifesta-se com o aparecimento de ulcerações em diferentes partes do corpo. Alguns protozoários do
gênero Leishmania causam essas feridas. Pode ser fatal. Existem portadores assintomáticos dos animais selvagens
vírus: ursos tamanduás meleros, gambás, coelhos e o cusumbos ou guaches. A mordida do sangue gêneros
Phebotomus 40 insetos sugadores; no velho mundo, ) e 40 Lutzsomyia; 41 América; ambos da família Psychodidae,
transmiti-lo aos seres humanos e outros animais. Insetos na Colômbia são chamados comumente de traça ou a areia.
Leishmaniose também dizem leishmaniose.

leit motiv
Significa guia de razão, motivo do motorista ou motivo principal. Razão central ou recorrente, tema. É um termo de
origem alemã. É uma espécie de refrão ou parte de um trabalho musical. compreendendo várias barras e repetido
várias vezes dentro da mesma composição. Sequência tonal curta e recorrente. Também nas artes cênicas há uma
palavra, frase ou ideia que se repete várias vezes em intervalos variados, dentro de uma obra.

lejanos
Plural de um distante. Significa muito, muito longe, distante. Longe, isolado, distante. Eles não estão perto.

lejía
Na Colômbia, dizemos água sanitária para a mistura de cinzas ( brasas ) e a água. É uma substância muito corrosiva,
que é usada para metais, especialmente ouro a brilhar. Quando as primeiras chuvas, queda após o verão, queimando
ou um incêndio ash e escoamento mistura da água, a soda cáustica é letal para a fauna aquática.

lek
Unidade monetária albanesa. É mudança é igual 140, 128, 39 por Euro e 05 por dólar. Sua abreviação é L.

lema de kenoxis
O termo correto é kenosis, que em grego significa esvaziar. É o desprendimento de tudo. Entrega total e voluntária à
vontade de Deus. Kenoxis, assim com x, é o nome de uma escola de arte e, também, uma comunidade estudantil
colombiano que promove o estudo sobre tudo o resto (embora ela é descrita do lado oposto). O lema é "perseguir seus
sonhos" e enfatiza a promoção e que ser pilo 'paga'. . . . .

lemale
É uma expressão em italiano e francês. que significa mal, mau, masculino. O nome de uma loção ou colônia é para os
homens de Gautier a casa.

lemming
É um dos nomes comuns de um pequeno roedor com uma cauda muito curta que vive na tundra e prados da Taiga e
do Ártico. Pertence à família Cricetidae.

lemnisco
É o nome da fita que é honrado os vencedores em eventos esportivos, geralmente eles foram coloridos e adornavam
as coroas ou atracado os louros com quais vantagens ricamente opções. vem o lemnisco palavra latina. Também é
um sinal matemático para divisão (uma haste horizontal, com um ponto acima e outro abaixo ou ÷). Na medicina é um
grupo de neurônios ou nervos que fazem parte da medula óssea.

lempa mujer
No governo do Caribe ou lempo significa grande e bonita. Portanto, mulher lempa ou lempo quer dizer isso. . . .
grande e linda mulher.

lempiras
Plural de Lempira. É o nome da moeda oficial de Honduras. Lempira era o nome de um Cacique e líder indígena que
lutaram contra os espanhóis. Foi do povo Lenca. A palavra significava colina do senhor ou senhor da montanha.

lempo
Na Colômbia significa uma mulher muito bonita, mulher muito atraente, bonita, bonita, elegante.

lemures
O termo mais adequado é lêmures, com til. Plural de lêmure. Eles são uma classe de primatas que caracterizam-se
por ser muito precoce e manter o nariz molhado. Eles também são chamados makis ou fantasmas. O espírito de
significado de palavra latina ou espectro. Eles são muito barulhentos e gregário. Sendo endémica de Madagáscar.

lemuroideo
Parece um lêmure. Parece um espírito ou um fantasma. Refere-se a um espécime pertencente à Superfamília
Lemuroideae, que compreende primatas estreptores. Eles só são encontrados em Madagascar.

len
Significa fios, fios, filamento. Refere-se geralmente a linha de seda solta ou destorcida.

lena
É um sobrenome de origem espanhola e também é usado como um nome feminino. O nome dessa mulher é de origem
grega e significa bonito e brilhante como o sol. Helena, variantes de Elena. O Hino Popular uruguaio é que uma
composição de Rubén Lena chamado "A Don José", dedicado a José Artigas.

lenar
Em Edafologia e Topografia, é o mesmo que lapiaz ou pavimento calcário. É uma classe de solo muito irregular e
íngreme, que está se formando devido à ação de águas de escoamento em rochas sedimentares carbonadas. .

lendoiro
Lendoiro é o sobrenome de um político e dirigente desportivo da Espanha. Ele era um líder do Deportivo La Coruña.

lenen
Isso significa deixando-os macios ou alguns suave. Adoçar, novamente bonito, suave e leve.

lenga
Na Patagônia, é o nome de uma árvore lenhosa, da família Fagaceae (de acordo com novas classificações
Nothofagaceae, falsa faia). Eles também são conhecidos como carvalhos tierra del Fuego, faia do sul, faia do sul,
carvalhos brancos.

lengua de trapo
É uma maneira ofensiva para se referir a uma pessoa que tem dificuldades na fala. Uma pessoa não bem pronunciado
palavras.

lengua larga
Na Colômbia, dizemos que há muito tempo ou linguagem lenguilarga, a pessoa que gosta de fazer fofoca, quem gosta
de estar falando mal os outros. Pessoa difamadora. Víbora, venenoso, cizanera, Viper.

lengua sopa
Língua emaranhada e pouco compreendido. Diz que modo de falar de pessoas que parece que eles levam o idioma
para falar. É um defeito de vocalização pelo movimento nos problemas de linguagem. Há excesso de produção de
saliva. Viscoso.

lenguado
É um dos nomes comuns do peixe popularmente conhecido como linguado ou anacanto. Caracteriza-se por ser plana
e ter os dois olhos no mesmo rosto.

lenguaje de sordomudos
É o mesmo que a linguagem gestual. Maneira de comunicar a população que não pode ouvir ou falar.

lenguaraz
É a maneira de chamar uma pessoa que não mede suas palavras, que é muito impulsiva e ousada de falar. Lento,
fofoqueiro, rude. Também pode ser considerado língua. para uma pessoa que domina várias línguas. Polyglot.

lenguas goidélicas
É o mesmo que línguas gaélicas. É uma subdivisão da língua celta. Entre as línguas goidélicas irlandês, gaélico
escocês e Manx é incluídos.

