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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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maromeros
Uma pessoa que se dedica a fazer cordas. Fazendo as funções de pipas e acrobacias. Acrobatas. saltar, pulseadores.

marón
Na mitologia egípcia ele era o companheiro de Osíris que aperfeiçoou o cultivo da videira. Também na Zoologia é o
nome comum de um peixe marinho, esturjão. Em Pecuária é uma maneira de chamar o carneiro padrote ou garanhão.
O Morueco. Em Teologia e Religião, é o nome de um Santo Cristão e Mártir que foi condenado à morte na época de
Trajano. Foi também o nome de uma anacoreta que no século V estabeleceu o rito cristão católico do Oriente. Criador
da Igreja Maronita. Na França existem duas populações chamadas Marón (Indre e Meurthe-Mosela).

marquesia
Marquesia é um género na taxonomia botânica de plantas pertencentes à família Dypterocarpaceae, subfamília
Monotoideae ( há apenas duas espécies reconhecidas e são África ). São árvores de grandes e frondosas, com folhas
coriáceas e cluster de flores muito aromáticas.

marquesita
É um diminutivo de Marquise. Aperitivo doce iucateque, waffle.

marquinha
marquinha é escrito incorretamente e deve ser escrito como "anoiteceu marquinha", sendo o seu significado:<br>Não é
uma palavra na língua espanhola, mas Português. A frase completa é " A marquinha anoiteceu ": um hash perfeito. Ele
se refere a uma forma nova e perigosa tomar banhos de sol no Brasil, usando apenas fita adesiva ou ligadura adesiva,
permitindo-se sob a forma de biquíni muito pequeno delinear o contraste de pele bronzeada e o branco. Eles
geralmente usados os terraços dos prédios, existe o risco de câncer da pele.

marrajo
Significa matrero, traiçoeiro. Atacando com dissimulação. Astúcia, cheats, vigarista. Também é um tipo de tubarão
traiçoeira e muito agressivo. É também chamado mako ou maco. Seu nome científico é Isurus oxyrinchus e pertence à
família Lamnidae. Eles têm um impressionante conjunto de dentes.

marramucias
marramucias é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Marramucias ou marramuncias" sendo seu
significado:<br>40 Marramucias; ou marramuncias ) É que uma palavra usada na Colômbia e Venezuela, que significa
tornar-se um lucro por meio da astúcia, truques, armadilhas, enganos e fraudes. Embustes.

marranito
No pequeno porco de Colômbia. Leitão, Leitão. Também é um porquinho de banco geralmente terracota.

marrano
Na Colômbia e de forma coloquial, pessoa que sempre perde nos jogos de pool ou cartões. Vítima de jogadores.
Paganini. É outra maneira de chamar o porco, porco ou leitão.

marranote
Marrano aumentativo. Significa porco ou porco grande, porco grande. Leitão. gochote, carne de porco, marranazo.

marraqueta
No Chile é batido pão ou é também chamado de pão francês. É também o nome de uma banda de jazz chileno, em
outros países sul-americanos é chamado batalha pão ou pão comum (Peru, Bolívia).

marras
Na Colômbia podemos usá-lo como um advérbio de tempo, o que indica que algo aconteceu há muito tempo.

marrasca
É o nome de uma variedade de cereja, com a qual um licor chamado maraschino é feito.

marro
É um jogo infantil, também chamado catch me if you can or freedom. É uma virada de marar, o que significa errar,
cometer weeds, cometer erros.

marronero
Literalmente significa que ele gosta de puxar o cabelo para os outros. Você quer dizer problemático, valentão,
conflituosa, agressivo, camorrero.

marroso
Na América Central e especialmente no Costarrica significa Acre, gosto ou cheiro. Rancid, oxidação, ferrugem. No
Brasil é um sobrenome.

marrotar
Significa gastar sem medida. Atuar como um perdulário. Desperdiçar, esbanjar, resíduos, resíduos.

marrón
Marrom é uma cor, semelhante ao café. Café, castanha, siena, marrom.

marrua
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Que se refere a cor marrom.

marrulla
Uma ação marrullero. Significa armadilha, timo, decepção, vantagem, artimanha, ardil, Picardia.

marrullería
Significa enganador ou acção maliciosa. Mana, malandragem, astúcia, armadilha, truhanería.

marrullero
Na Colômbia é um enganador, mañosa, vantajoso. Significa ladino, golpista, velhaco, astuto, explorado.

marruñeco
Pessoas com deficiência, não qualificadas, que requer suporte para coisas básicas.

marsala
Marsala é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Marsala ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Marsala. É o nome de uma cidade italiana na Sicília. Vinho italiano amanhecido com
denominação de origem na mesma região da marca. É também um resultado da combinação de vermelho, castanho,
Bordeaux e cor de rosa; Marsala cor tem um código específico: Pantone 18-1438 e foi considerado a cor do ano 2015.

marsopa
Em latim significa porcos marinhos. É o nome comum para um cetáceo marinho parecido com um golfinho. Seu nome
científico do bote comum é Phocoena phocoena e pertence à família Phocoenidae. Há 5 espécies de botos.

marsopas
Toninha em latim significa porcos do mar. Eles são uns mamíferos marinhos da família Phocoenidae ( forma espanhola
em 41 Focoenidos;. Eles são o menor cetaceao que existem. Seu nome científico é Phocoena phocoena toninha
comum ( ). Existem 3 gêneros e 6 espécies de botos.

marta
É o nome de uma mulher de origem hebraica. Significa aquele que reina em casa. É também o nome comum de um
pequeno animal carnívoro. Existem espécies de marten na Europa e nas Américas com várias subespécies, pertence à
família Mustelidae. A espécie europeia tem o nome científico terça-feira terça-feira e a espécie americana é terça-feira
americana. É também o nome de um asteroide.

martajera
É outro dos nomes dados a um cofre de lama ou rebatidas, que é usado para moer grãos. Chorote, vessel, gamella.

martelinar
Significa aplicar martelina em concreto ou mármore. Martelin é uma ferramenta usada para fazer uma superfície
porosa. É também uma técnica de pintura na qual a marmolina é usada ou aplicada ou uma pintura especial chamada
martelin. Revestimento texturizado com tinta especial. Porosear, estucar, amartelar.

martillo de percusion
martelo de percussão é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Martelo percussão." sendo seu
significado:<br>É uma ferramenta pesada usada em construção para instalar ou semear a pilhas. Existem muitos tipos
de martelos de percussão e de tamanhos muito diferentes. A pequena extremidade pequena de borracha usando é
também um martelo de percussão ao médico para medir arcos reflexo de um paciente.

martines
É o plural de Martin. Aves que são muito ágeis para pegar peixes na mosca. Também é um sobrenome, além de
Martinez. O plural de Kingfisher (pássaro) deve ser o guarda-rios.

martinez
Martinez é um sobrenome muito comum na Colômbia. Martin é o patronímico de Martinez. É o nome do município de
Califórnia... ( Estados Unidos ) e uma estação de trem em Santiago do Chile.

martini
É um sobrenome de origem italiana, da região de Turim. Nome de uma marca de vinho italiana. Essencialmente
vermute, negócios amargos e brilhantes. Nome de um coquetel muito simples para preparar contendo gim e uma

garoa de vermute. Sobrenome do empresário italiano Alessandro Martini, fundador da empresa de vinhos Martini e
Rossi.

marueco
Criação de macho na criação de ovelhas. Criação de ovelhas machos ou padrasto, garanhão de criação de ovelhas.
Também é usado morueco.

marushi
É um dos nomes comuns de um arbusto comestível da fruta. Também é conhecido como nananche, noro, nance,
nancite, nanche ou changunga. Seu nome científico é Byrsonima crassifolia e pertence à família Malpighiaceae.

mas
É um sobrenome de origem espanhola. Último nome de um futebolista argentino chamado Oscar "El Pinino" mas. Na
Catalunha e Valência para uma terra cultivada ou fazenda agrícola tradicional.

mas sabe el diablo por viejo que por diablo
É uma máxima de nossos avós, para indicar que a experiência não é improvisada e que devemos atender aos
conselhos dos mais velhos ou experientes. Que todo aprendizado requer um processo. Eles também dizem a um para
confortá-lo "milheto tranquilo, que ninguém nasce aprendido".

masa
Grande grupo de pessoas, multidão. Produto com o qual são assadas para ser arepas, depois de cozinhar o milho e
triturá-lo. Mistura consistente e uniforme de um sólido amolecida e desintegrado.

masacotudo
O termo correto é mazacotudo. Na Colômbia para dizer muito espessa, pegajosa, gosma, como uma massa, como o
PuTTY, como mazacote, como massas, piegas. Irregular, grumoso. Parece que o concreto ou argamassa.

masacuata
É o nome de uma cobra constritora americana. Em algumas partes chamam-lhe "cabeça de veado", na verdade a
palavra masacuata é de origem náuatle e que é o seu significado (massa: veado e Coatl; serpeinte). Eles também
chamam de mazacuata. Nome de uma lenda mexicana sobre uma cobra gigantesca. Espécie de boa da América
Central.

masar
Massing ou masarear significa pagar, especialmente uma dívida. Cumprindo um compromisso assumido.

masato
Na Colômbia é uma bebida que é preparada com arroz moído e fermentado. Geralmente tem açúcar, cravo e canela.

masca afrecho
Na Colômbia, o farelo é o mesmo como farelo ou casca de cereal. Diz mascafrecho ou mastigar farelo de baixa
auto-estima, não pessoa, muito tímida, ou alguém que é muito desprezado por outros.

mascachapas
Na Espanha, isso significa que ele fala muito e sem ter argumentos.

mascafrecho
Na Colômbia significa mudo, sonso, burro, burro, besta,. Também pode significar animal. De qualquer forma é um
termo pejorativo.

mascara
O termo correto é máscara (com acento). Quer dizer, máscara, máscara, máscara, traje, capa e decepção,
dissimulação, maquiagem, rímel.

mascaradas
Máscara plural. Significa celebração de fantasias. Festa para a qual todos os seus assistentes estão mascarados ou
disfarçados. Festa com máscaras ou máscaras faciais. Também pode significar aparências.

mascarillero
Pode se referir a uma pessoa que usa uma máscara, barbijo ou cobertura de água.

mascogos
Maroons preto que fugiu da escravidão nos Estados Unidos e se estabeleceram em Coahuila, México. Afromexicano,
afrosemicola. De origem ou quem fala muscogee ou Muscogee.

mascual
É uma forma reduzida de dizer " Mais, que pelo menos todos os que o silêncio tem ". Significa que devemos sempre ser
discretos, porque todos nós cometemos erros. É parte do provérbio popular de nossos avós. Já quase não ser ouvido.

masculinicidio
É uma maneira de chamar o assassinato de um homem, só porque ele é um homem. Geralmente é causada pelo seu
próprio parceiro ou cônjuge. Em qualquer circunstância, também pode ser chamado de homicídio.

mascullador
Pessoa que murmura. Significa que ele murmura, sussurrando, rumores, blefes. Farfullr, sussurrador, murmurando.
Ele fala baixinho ou subterrâneo, mas ele não tem a coragem de dizer as coisas de frente.

mascullando
É uma inflexão de mumble. Significa mascujar, por pulverização catódica, sopro, mastigar, morder. Fale em voz muito
baixa, quase inaudível. Fala entre dentes.

mashadah
É outra maneira de chamar o lenço palestino. Também é chamado de Yasmak, kufiya, Sudra ou shemagh (shimag). É
usado para cobrir a cabeça.

masicotita
É um dos nomes que recebe um mineral. É essencialmente um óxido de chumbo. Também pode ser chamado de

mascicolito. Em tempos antigos os nomes de almartaga, litargirio e masicot eram recebidos.

masis
É uma aldeia da Armênia, na província de Ararat.

masisi
No Haiti significa efeminados, bicha.

masista
Na Bolívia, é designado como MAS para o seguidor de M.A.S, pertencentes a este movimento político. M.A.S é "
Movimento para o socialismo-" dirigido pelo atual presidente Juan Evo Morales Ayma, da Bolívia.

masisto
Masisto ou Masistes, era o nome de um dos filhos do rei persa Dario. Também recebeu os nomes Masistes ou
Masistás. Ele era irmão de Xerxes I e era Satrap em Bactriana.

masmello
masmello é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Masmelo" no sentido de:<br>O termo correto é Masmelo.
Vem da palavra inglesa Marshmallow que significa Marshmallow. É uma mistura de água, açúcar e gelatina para fazer
doces com sabor.

masna
Masna escrito incorretamente e deve ser escrito como "Masna ou mais nd." sendo seu significado:<br>É uma forma de
gíria do Caribe de referindo-se a não fazer nada, para se envolver em lazer. Mais nada. Nada mais.

masnate
Acho que eles pedem Tycoon, nesse caso, significa homem notável e muito rico. Pessoa muito importante no meio da
indústria. Pessoa rica e da nobreza. Nome de um cantor de Reggaeton porto-riquenho, chamado Ramon Nunez de
Robledo.

masoca
Pessoa que gosta de situações difíceis, desagradáveis ou dolorosas. Pessoa que alcança excitação e satisfação
apenas com base na autodor, dominação e subjugação. Na linguagem masoquista coloquial.

masocracia
Pode ser considerado sinônimo com a democracia, mas na realidade é 40 poder; não o 41 do governo; massa, incultos
ou multidão, mas que na verdade não exclui. É o grande defeito da democracia, porque ele ganha uma maioria de legal
ou ilegal e sujeito a uma grande minoria, especialmente quando a aldeia é muito polarizada. Democracia não é tal,
quando a cidade não tem a livre capacidade de discernir ou capacidade intelectual para escolher.

masquil
É uma palavra de origem hebraica que significa ensino, instrução, cantando instrucional.

massalia

Nome antigo em grego da cidade de Marselha. Nome de um assentamento grego, porto sobre o Mar Mediterrâneo,
localizado onde a cidade francesa de Marcella está atualmente localizada. Nome de um asteroide que inicialmente era
para ser chamado de Themis.

massinga
Massinga é o nome de uma praia e uma província rural distrito de Inhambane, na costa sul de Moçambique. Massinga
é de cerca de 650 km ao norte de Maputo.

mastectomizar
É a ação de fazer mastectomias. Significa amputar ou fechar os seios.

mastin
O termo correto em espanhol é Mastiff, com til. É um tipo ou raça de cão de bom tamanho, geralmente destinado aos
cuidados de gado. Mastiff, sem acento, é uma palavra inglesa que significa a mesma coisa.

mastitis
É uma doença ou enfermidade que afeta os mamíferos femininos, especialmente que dá às vacas. em veterinária é a
inflamação dos úders ou mamas. Inflamação das glândulas mamárias.

mastoidalgia
Em medicina: dor na região da mastoide, ou na proeminência óssea situada atrás das orelhas.

mastranto
É o nome comum de uma planta muito perfumada da Llanos Orientales de Colômbia, que abunda nas savanas. Seu
nome científico é Mentha suaveolens e pertence à família Lamiaceae (gênero Mentha). É tóxico e abortivo para o
gado. Tem usos medicinais em dose moderada a menstruação. Também conhecido como la Kandar isso. marroio,
applemint, matapulgas.

mastranzo
É um dos nomes comuns do mastranto, também conhecido como marroio, s'candalo, matapulgas ou berdonia. Seu
nome científico é Mentha suaveolens é da família Lamiaceae. É uma planta de restolho nas savanas llaneras
colombiano e é muito perfumado. Tem usos medicinais, pode ser tóxico e abortivo.

mata de infierno
É um dos muitos nomes dados a uma planta venenosa pertencente ao gênero Datura e à família Solanaceae. É
conhecido como estramonium, chumbera, malhuele, trompete, hedionda, tártaro. Seu nome científico é Datura
stramonium. Tem uso medicinal.

mata guaguas
Na Colômbia é sinônimo de caçador ou pescador furtivo.

mataburros
Elemento metálico que é anexado para o bomperes ou o para-choques de veículos para protegê-los. Defesa rígida,
geralmente de tubos, para veículos off-Road.

matachín
Na Colômbia e, especialmente, no departamento de Tolima é um traje que é usado em festivais da aldeia, aparecendo
um susto ou fantasma. O traje é feito com muitas tiras de tecidos coloridos e com uma máscara que assusta.
Diminutivo de matacho.

matafiol
É o mesmo que matafion. Passeios de barco é uma das extremidades que servem para fazer uma vela.

matagusano
É o singular de matagusanos. É o nome de um veterinário que é usado para acabar com os vermes (larvas de insetos),
no gado e animais domésticos. Também é usado para desinfectar o umbigo de animais recém-nascidos. Cicatrizante,
desinfetante e repelente de inseto. Curabicheras. É um dos nomes comuns de vegetal da família Fabaceae Anthyllis
cytisoides. É também chamado de saboneteira, albaida, boja monteblanco.

matagusanos
É o nome de um veterinário que é usado para acabar com os vermes (larvas de insetos). Também é usado para
desinfectar o umbigo de animais recém-nascidos. Cicatrizante, desinfetante e repelente de inseto. Curabicheras. É
um dos nomes comuns de vegetal da família Fabaceae Anthyllis cytisoides. É também chamado de saboneteira,
albaida, boja monteblanco.

matahierba
Na Colômbia, é o mesmo que matamaleza. Produto químico usado para erradicar as culturas de plantas nocivas.

matalote
Pode significar burro, bruto. Cavalo velho que não é mais útil. Esfregando, jaco, penco, jamelgo, tacparo. Também o
nome de um personagem interpretado por Rubén Aguirre em Chespirito, simulando um atirador muito ruim.

matamaleza
É um tipo de agroquímico que é usado para remover ervas ou ervas de folhas largas. São seletivas e podem ser de
ação residual. Eles podem estar pré-emergentes ou pós-emergentes. Eles também são comumente chamados de
herbicidas.

matanceros
É o adjetivo do nascido em Matanzas Cuba. É o nome que se refere aos residentes ou com tudo relacionado com a
cidade de Matanzas, em Cuba.

matanza
Ação em que ocorrem muitas mortes ou baixas. mortalidade. Assassinato em massa. No caso do abate de muitos
animais é chamado de faenation. Nome de um município colombiano pertencente ao Departamento de Santander.
Município espanhol pertencente a Castilla-León . Na Espanha, há muitas cidades chamadas La Matanza e no Peru há
um distrito chamado La Matanza e pertence à Província de Morropón, Departamento de Piura.

matar dos pajaros de un tiro
"Matar dois coelhos com uma cajadada" é uma expressão utilizada na Colômbia para dizer que dois (ou às vezes mais)
atingiu os objectivos em uma única tentativa. Por exemplo, para visitar asitencial para reclamar de drogas e ao mesmo
tempo para conseguir uma consulta. Também dizemos "Me deixou mamão". Corcunda, sorte, chepazo. Alcançado

aliás várias coisas que nos convêm ao mesmo tempo.

matarife
Na Colômbia, ele é a pessoa responsável pelo abate de animais para destacá-los. É também quem vende carne.
Açougueiro.

matarreyes
Apelido com o qual Jaime Lannister é conhecido em Game of Thrones (da saga Song of Ice and Fire).

matarse
Significa que suicídio, se suicidam. Coloquial sacrifício demasiado duro, grande, esforço sobre-humano.

matatopo
Pode ser um elemento elétrico e pirotécnico que é usado em jardins e pomares para remover mols. Ele tem várias
bombinhas. É também o nome de uma planta venenosa, o gênero Datura e a família Solanaceae. Também é
conhecido como estromonium, mês de susto, tártaro, flor toupeira. Seu nome científico é Datura stramonium.

match ball
Significa bola para jogo, última bola da partida. Bola ou ponto que ganhar um tenista lhe dá a vitória. Se a bola do jogo
não for obtida, o jogo continua.

mate
Bebida ou infusão preparada diariamente por argentinos, uruguaios e paraguaios. Jogo final de xadrez e declarando
um vencedor. É um dos nomes comuns da erva-mate, ka'a ou yerba dos jesuítas, cujo nome científico é Ilex
paraguariensis, que pertence à família Aquifoliaceae. Golpe final em uma luta ou em uma operação militar. Inflexão de
matar, o que significa terminar, apagar, suprimir, matar. Como adjetivo significa que é opaco, que não tem brilho,
desligado, embaçado, sem brilho, escurecido. Não reflete a luz.

mateada
Pessoas de encontro para socializar o companheiro de bebida. Tomata Matt. Diz-se ser bebida contendo Matt.

matear
Na Argentina e no Cone Sul de toda América do Sul está consumindo ou preparando companheiro, bebendo mate,
preparar o companheiro. Yerbear. Na Colômbia é praticar jardinagem, organizar as plantas ou corrigir as matas, jardim
ou em um pote. Multi-uso.

matemáticos
Matemático plural. Pessoas que estudaram matemática pura ou matemática. Uma pessoa que faz cálculos e lida com
A aritmética com A propriedade. A algebrista. Na Colômbia é usado como sinônimo de precisão, precisão,
pontualidade, rigor. Exato, exato, pontual, rigoroso.

mateo
É um nome masculino de origem hebraica e bíblica. Significa Presente de Deus. Nome de um dos doze apóstolos.

mateus
É o nome do homem de origem hebraica e bíblica. Significa presente ou presente de Deus. Derivada de Mateus. Na
Colômbia também é um sobrenome de origem grega, que formou linhas em português, alemão, espanhol, esloveno e
italiano. O sobrenome original era Mattaios. Os sobrenomes derivados são Matthias, Matheus, Mattea, Mateja.

matiado
Na Colômbia significa maçante, que perdeu o brilho. Esteiras. Significa, também, a vegetação escasso, escasso, de
baixa densidade.

matilde
Matilde está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Matilde ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Matilde. É um nome de mulher, de origem germânica e significa que a Virgem
Virgem com o poder de combate, prontos para o combate. Variant. Matilda.

matildita
Diminutivo de Matilde ou Matilda. É um nome de mulher de origem germânica e significa que Virgem com poder é o
combate.

matinal
Significa que se relaciona com a manhã ou ocorre de manhã. O que acontece antes do meio-dia. Manhã (a), manhã
(a).

matios
É o sobrenome do procurador chefe militar da Ucrânia. Seu nome completo é Anatolii Vasylyovych Matios (Anatolii
Matios). Ele também ocupa o cargo de procurador-geral adjunto da Ucrânia, de 27 de junho de 2014. É coronel-geral
de Justiça, doutor em direito. Sobrenome ucraniano.

matita
É um diminutivo de mata, usado principalmente no México. No resto da América Latina, é usado mais matica. Também
Matita ou plantinhas, é um município no departamento de la Guajira, ( 41 Colômbia; onde havia um palenque onde
Maroons pretos que fugiu as plantações estavam concentradas. Uma canção tropical chamado " é famosa na Colômbia
34º Mafafa Matica; e ele é conhecido coloquialmente como La Matita ou La Matica.

matiz
Significa tom, tom. Variantes de tonalidade que podem ter uma cor. Corante, viso, alcance. Também pode significar
aparência, aparência, peculiaridade, gradação ou escala.

mato
Na Colômbia e especialmente nas Planícies é uma maneira de chamar alguns lagartos grandes ou lagartos. Eles
podem medir um metro e meio. Também é chamado de pintinho lobo, teyu ou peni. Seu nome científico é Tupinambis
teguixin e pertence à família Teiidae.

matorral
Na Colômbia é um terreno coberto com arbustos, plantas ou arbustos, geralmente as ervas daninhas. Área ou terrenos
abandonados e não cultivados. Barba por fazer.

matos
Plural do Mato . Na Colômbia e especialmente nas Planícies é uma maneira de chamar alguns lagartos ou lagartos
grandes. Eles podem medir um metro e meio. Eles também são chamados de lobos pintinhos, teyus ou penie. Seu
nome científico é Tupinambis teguixin e pertence à família Teiidae. Também Matos e/ou Mattos é um sobrenome de
origem galego e portuguesa.

mató
É uma inflexão da matança. O que significa matar, assassinato. No Llanos da Colômbia mato é uma forma de pedir
um tipo de lagarto, também conhecido como lobo pollero, peni ou teyu colombiano (Tupinambis teguixin, da família
Teiidae). Brossat queijo ou queijo Brull, queijo típico da Catalunha e nas Ilhas Baleares. Feito com leite de cabra ou
ovelha.

matón
Assassino. Uma pessoa que comete homicídio ou ameaçar fazê-lo permanentemente. Valentão, bandido, matasiete,
assassino temerário, Hitman, guarda-costas, assassino, fiero.

matraqueros
Pessoas que tocam a matraca, instrumento que substitui os sinos nas celebrações religiosas da Semana Santa.
Pessoa que fala sem pensar ou intensamente e arrumada. O Cantaletoso. Na Colômbia são pássaros que pertencem
à família Pipridae. Eles pertencem ao gênero Manacus. Também os chamamos de saltadores, dançarinos ou
maratonistas.

matras
É um tipo de cobertor grosso semelhante a um poncho ou aguayo. Geralmente é tecido grosso e bruto. Também pode
ser colocado na parte de trás dos cavalos, sob a cadeira. O Pellon. O frasco, assim como o z, é o nome de um
recipiente de vidro usado em laboratório e em forma cínica ou cilíndrica.

matrero
Na Colômbia, chamamos matrero um toro bravo, muito agressivo e traiçoeiro. Suspeito, desconfiado, astuto, no
sentido, astuto, ladino, rebelde, esquiva, ranzinza, traiçoeira, astúcia. Ele também é usado para designar um bandido,
anti-social, criminoso, assassino ou fora da lei.

matriarca
Dominante mulher ou maior autoridade dentro de um rebanho.

matriarcado
É um tipo de sociedade onde a autoridade dominante a tem. Governo das mulheres. Domínio ou autoridade das
mulheres.

matrimonio
Significa núpcias, casamento, união conjugal. União legal de um casal por meio de um rito.

matritenses
Plural de matritense. Significa relacionado a Madri, seja a Província, a Comunidade Autônoma ou a própria Cidade.
Você também pode usar Madrileño ( a) . Documentos ou gráficos de San Bernardino de Sahagún.

matronería
É tudo sobre gravidez e parto. Obstetrícia.

matter
É uma palavra em inglês que significa importar, a juros.

matupa
Matupá é o melhor indicado. É o nome de uma cidade no Brasil no estado de mato grosso. A palavra matupa é de
origem Tupi-Guarani e é o nome pelo qual uma porção de terra é designada que é destacada com vegetação nas
margens dos rios e é arrastada pela corrente.

maturranga
Maturranga na Colômbia significa compromisso, arranjo, scam, tongo, conspiração, manobrar, pacto.

matute
Na Colômbia significa contrabando, mercadorias ilegais, bens que não pagam impostos. O Peru é o nome de um
estádio de futebol famoso de Alianza Lima. Seu nome oficial é estádio Alejandro Villanueva. Matute é o nome do
bairro em Lima, que está localizado no distrito de La Victoria. No México é uma banda musical das primeiras
apresentações.

matutina
Isso significa que ele corre ou é feito nas horas da manhã. Isso acontece durante as horas da manhã. Bom dia, bom
dia. O que acontece antes do meio-dia.

matutino
Significa que ele é executado ou é realizado pela manhã. Ocorrendo durante as primeiras horas da manhã. Bom dia,
de manhã. Manhã, Colômbia é sinónima de jornal ou noticiário. Jornais da noite que quase desapareceram em nosso
país.

mau
Você quer dizer gato. Onomatopeya da voz do gato. Miau, michín, Micifu.

maucho
Chile é um dos atributivos nascidos, residentes ou relacionados com a Constituição, uma cidade chilena localizada na
região de região de Maule, província de Talca.

mauka mauka
mauka mauka é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mauka Mauka." sendo seu significado:<br>É o nome
de uma campanha de publicidade na Copa do mundo de críquete, inicialmente para a festa da Índia-paquistan e antes
da recepção foi estendida para o campeonato inteiro. Foi emitido por a Índia TV Canal Star Sports em 2015. A palavra
Mauka significa oportunidade.

maula
No Cone Sul da América do Sul significa enganar, taimado, no sentido, a covarde e desonesto.

maura
É outro dos nomes comuns que recebe a galinha ou guala ruiva, também conhecida como aura tiñosa, jote, urubú. Seu
nome científico é Cathartes aura e pertence à família Cathartidae. É um pássaro carniceiro.

maurices
Você maurices está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Maurice Moguis ( ) pronuncia-se" sendo seu
significado:<br>O termo correto é Maurices. É o plural de Maurice. É a versão francesa do nome de Maurício,
masculino, que é de origem Latina e significa, pele escura. Outra variante é Mauro. Refere-se a Maurício mas em
francês. Maurices Iles em francês é Maurício.

mauritia
É um género botânico pertencente à família Arecaceae (palmeiras). Nome de um dos dois continentes alegadamente
submerso no mar, que faziam parte do supercontinente Gondwana: Mauritia e Nova Zelândia. Mauritia era onde hoje
está o Oceano Índico. , das Ilhas Maurícias para Madagascar.

mauro
É um nome masculino de origem latina. Significa Deus da Guerra. Maurício Apocope.

mauseres
mauseres é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mauseres" no sentido de:<br>O termo correto é Mauseres.
Que se refere as armas alemãs da marca de repetição Mauser.

mauserws
mauserws é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Canhões", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
canhões. Armas de assalto alemão.

mauto
É o nome de uma árvore no México. Também é conhecido por outros nomes: jepalte, tlahuitol, tepemezquite, slasher .
Tem uso medicinal. Seu nome científico é Lysiloma divaricata e é da família Fabaceae.

maxa
Em ciência da computação, MAXA é um recurso do Excel que lhe permite encontrar o valor máximo em uma lista de
dados. É o oposto do meu, que é o de encontrar o menor valor. Como uma palavra é de origem Nahuatl e significa
Brocket veado, soche. A palavra náuatle original é Mazatl. O nome científico é Brocket e pertence à família dos
cervídeos.

maxi
É o apocope dos nomes de Maximus masculino ou Maximiliano. É também um prefixo que é usado em adjetivos para
denotar que é mais longo, maior ou que sua característica é superior à dos outros. O que é maior do que o normal ou o
normal. Neste caso é considerado sinônimo de extra ou super.

maximiliano
É um nome de origem latina masculino e significa o macho maior. O nome do segundo imperador do México.

mayar

Significa, também, miau.

mayávico
Significa ilusório, são ilusões. É ilusório e tem a ver com o campo astral. É uma palavra de origem sânscrita.

maye
Apelido com que Marina Arzuaga Mejía é conhecida, inspiradora musa do tema Vallenato "la Maye", de Rafael
Escalona. Nome de uma canção de Rafael Escalona. Nome da mulher e cantora venezuelana. Maye Brandt era um
modelo e Miss Venezuela cujo nome verdadeiro era Maria Xavier Brandt angulo. Apococope de Mayerly.

mayenita
Significa nascido, residente ou associado com a cidade de Mayen, no estado da Renânia-Palatinado, Alemanha. Você
também pode consultar o Distrito Federal da mesma região.

mayera
Significa que ela é nativa de Maya, que vem de Maya. Que reside em Maia ou que Maya se relaciona. Maya é o nome
de uma Inspeção Policial de um município da planície colombiana pertencente ao Departamento de Cundinamamrca,
chamado Paratebueno. É reconhecida por seus produtos agrícolas, como abacaxi e pecuária.

mayleth
É o nome de uma mulher de origem inglesa. Tem como variantes maileth ou Myleth. Significa o sedutor, aquele que
seduz, roupa amada (esclareo que conheço um caso do nome do homem, José Mileth).

maylis
É o nome de uma população e uma comuna na França. Pertence ao departamento de Landes e à região de Aquitaine
(Aquitaine). Também é usado como nome de uma mulher. Majlis de Kerangal é o nome de um escritor francês.

maynor
É que um nome de macho é variante inglesa de Magno, Magnus, Magnar. Quanto maior, mais importante, forte,
poderoso.

mayo
O nome do quinto mês do ano. Na Colômbia, o nome de um rio no departamento de Nariño. Nome de um rio peruano
no departamento de San Martin, afluente do Rio Huallaga. O nome de um rio mexicano no estado de Sonora. O nome
de um Hospital em Rochester, Minnesota. O nome de um cão no romance "A Maria" de Jorge Isaacs.

mayoral
Significa que o foreman, chefe do gang, diretor, pastor, há. É também o nome de uma empresa espanhola dedicada ao
vestuário de roupa infantil. É que a Espanha também é um nome de família. Sobrenome do futebolista espanhol que
atua no Oriente, seu nome completo é Mayoral Moya Borja.

mayorengo
Que tem o maior grau no exército ou a Policia.oficial de maior grau de autoridade. Mayorazgo. Na Argentina, há
também uma autoridade judiciária.

mayugar
O termo correto é a contusão. Na Colômbia, significa suavizar algo (especialmente frutas) manipulando-os demais e
apertando-os. Pressione, amoleça, aperte, comprima. Em algumas partes da Venezuela dizem Mallugar dando-lhe o
mesmo significado.

mayusculo
mayusculo é escrito incorretamente e deve ser escrito como Mayusculo. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
maiusculo. Significa muito grande, gigantesca, considerável, enorme, enorme, intensa, colossal, Max.

maywa
camomila-catinga é escrito incorretamente e deve ser escrito como Maywa. sendo o seu significado:<br>É nome de
mulher quíchua. Significa mulher sensível e delicada. Flor de uma espécie de orquídea, nativa da Colômbia e
Equador, que foi designado como o Flor de Quito. Seu nome científico é jamiesonis Epidendrum e pertence à família
Orchidaseae. Flor de Cristo.

mazacote
Isso significa uma mistura desarrumada, acamadas, miscelânea, mentira, Ratatouille, guisado, acamadas, grotesco,
chambonada, glob, conglomerado, argamassa, pragas.

mazacuata
É o nome de uma cobra constritora americana, da família das boas. Em algumas partes chamam-lhe "cabeça de
veado", na verdade a palavra masacuata é de origem náuatle e que é o seu significado (massa: veado e Coatl;
serpeinte). Eles também o chamam de masacuata. Nome de uma lenda mexicana sobre uma cobra gigantesca.
Espécie de boa da América Central. Em alguns países da América Central é uma maneira de chamar o membro sexual
masculino. Pênis.

mazamorra
Significa sopa muito grossa. Também é um prato típico, na Colômbia, mas em duas versões diferentes: em Antioquia é
milho cozido com leite em outras regiões ligue peto (Bogotá) e outro prato do mesmo nome, mas muito diferente de
Boyaca, que em essência é uma sopa de contas diferentes. Também pode significar mazacote, gosma, muito grossa,
lave.

mazate
É uma variedade de veado, cujo nome científico é Mazama americana, da família dos cervídeos. É menor do que o
veado comum ou -de-cauda-branca. É também chamado locho ou veado-vermelho, vermelho Brocket, guazuncho,
Guazú-pyta ou guazo. É típico da América do Sul.

mazatl
É uma palavra em língua náuatl, que significa veado.

mazmorras
Velhas cadeias ou prisões geralmente subterrânea, quase sempre dentro de castelos e que foram caracterizados pela
escuridão e umidade.

mazoca
Mazoca é uma palavra em língua galega. O nome de uma cachoeira no Rio Sesín, em La Coruña, Espanha. É um

bom desafio para a descida.

mazorcas
Concursos frutos do milho, ainda sem Destemming. Na Colômbia, que também dizemos Chocolos.mazorca é também o
nome de uma ilha peruana, em frente o departamento de Lima, no oceano, Pacifico.mazorca é o nome dos grupos
armados ou braço armado do partido político argentino, liderado por José Manuel Rosas.Mazorca Você também pode
chamar um punhado de pessoas, um pequeno grupo de pessoas. COB também significa reunião, grupo, heap. COB é
também a parte mecânica do porta-malas de um carro que tem a rede de fios de cobre, condutores de eletricidade.
Finalmente, Mazorka ( k ) É o apelido do grupo musical espanhola de Rap " Alana do milho ".

mazorquita
Diminutivo de cob. Na Colômbia, dizemos orelha à fruta do milho com tusa e capacho.

mazote
Aumentativo de arnês. Martelo grande. É o nome de um município espanhol, na província de Valladolid. Seu nome
completo é San Cebrián (ou Cipriano) Mazote.

má atra que las güeas del chancho
Significa muito atrasada, muito dotado, ontem, não ultrapassado por ninguém.

mántrico
Significa em relação a mantras ou a sons ou palavras que, segundo algumas doutrinas, têm poder espiritual ou
psicológico. A palavra tem origem em sânscrito.

más papista que el papa
Na Colômbia é uma expressão que significa extremamente exigente, intransigente. Pessoa que não cede ao mínimo,
estrita. Não permite exceções, rigoroso.

mástil
Vara longa e vertical que prende as velas de um navio, de bandeiras ou de uma antena. Mastro.

máuseres
Mauseres é o plural de Mauser. Armas de assalto alemão. Espingardas de repetição.

máximas
Plural de máximo . Significa aforismos, ditados, provérbios, adágio, frases, ditados. Também pode significar regras,
regras, princípios, axiomas. Frases básicas da cultura popular.

mbopa
Era o nome de um dos assassinos do pueblo el de Imperador Shaka Zulu em 1828. O outro era Mhlangane Dingane.
Na África do Sul e outros países africanos é um sobrenome, de origem zulu.

me da un zorrocotroco
A palavra foxococo significa em algumas partes da Espanha, intransigente, obcecada, opositora, teimosa. Pessoa que,

apesar de ter um conceito errado ou posição, permanece teimosamente em sua posição em qualquer disputa ou
discussão.

me descajeto contra el piso
Significa machucar a si mesmo, se machucar, bater em si mesmo. Batendo-se forte contra o chão, geralmente com
luxação ou ossos quebrados.

me entro por los ojos
Na Colômbia é uma expressão que significa que "gostei à primeira vista", gostei, já que o o vi que eu gostei. Fiquei
impressionado desde a primeira vez que a vi.

me importa un pico
Eu me importo um pico está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Mente" um pito... sendo o seu
significado:<br>Dizemos na Colômbia " eu gosto e " ou às vezes " eu gosto e ". Significam a mesma coisa. Isso
significa que algo que não tem nenhum valor, o total é irrelevante. Os efeitos esperados do que aconteceu que eu não
afetará. É irrelevante. Mesmo os elementos mais pequenos.

me puse las botas
Na Colômbia significa dedicar-se ao trabalho. É uma expressão coloquial para indicar que alguém acostumado apenas
a dar ordens (ou apenas para enviar), ele também tinha colocado as mãos livres para trabalhar ou colaborar para
concluir um trabalho. Joga você para ajudar a fazer o trabalho.

me too
São palavras em inglês que me significam também (ou melhor ainda para mim). É um movimento viral e tendência a
denunciar abuso sexual e assédio (hashtag). Com esse movimento foram processados muitos diretores de cinema,
apresentadores, personalidades e atores, refletindo os baixos de muitos deles.

me viene de perlas
" Vem a minha pérola " É o mesmo que usamos na Colômbia, " Eu cai Pearl ". Isso significa que é uma circunstância
que devemos muito, nos é totalmente favorável, que é uma oportunidade que estávamos esperando.

meandros
Os meandros são todas as curvas e recontracurvas de um rio que se move por uma topografia plana. Eles geralmente
formam por acumulação de materiais carregando o mesmo fluxo do rio. Enrolamentos, curverio.

meating
É uma palavra em inglês, que significa carne.

mecaliptos
São uma espécie de arranjos florais que são adornados com folhas de eucalipto.

mecapal
É uma faixa tecida, cinta ou correia que serve para transportar nódulos para os índios mexicanos que carregam todo o
peso na testa e costas. São tecidos geralmente no algodão ou no cabuya (igualmente chamado ixtle, que é uma fibra
tomada do Maguey).

mecate
É uma medida agrícola utilizada no México, que equivale a 20 x 20 ou 400 metros quadrados (quatro áreas). Também
no México é um tipo de corda tecida usado para pendurar as coisas. Em El Salvador há uma banda de rap, que é
chamado Mecate. É uma palavra de origem náuatle.

mecateada
Na Colômbia significa comer mecato, consumir guloseimas. Coma durante uma viagem ou entre as refeições,
abundantemente. Provisionamento.

mecato
Na Colômbia é a refeição que leva para uma viagem longa, comiso, provisionamento. É também uma refeição ligeira
ou lanche entre refeições principais, chá, lanches ingeridos.

mecatona
Na Colômbia significa comelona, bebedor, doce, que come um monte de mecato ou galgos. Em El Salvador, significa
atraente, que você gosta de outros.

mecatrónica
É um ramo de engenharia que se dedica ao projeto integrado de sistemas mecânicos e elétricos. Uso integrado de
robótica e engenharia eletrônica.

mecaxochitl
É o nome de uma planta de Piperaceae no México. Suas flores são usadas para perfume e dar sabor picante bebidas
especialmente chocolate.

mecedora
Cadeira especial para descansar, como pode balançar. É inclinada para trás e nas extremidades das pernas tem um
par de arcos que facilitam o movimento ou balançar para trás e para frente. Isso pode arrasar.

mecencio
Mezencio é mais adequado. Era o nome de um rei Etruscan, considerado muito cruel e mal. É considerado o protótipo
do soberbo. Ele é um personagem chamado na Eneida de Virgil.

mecha
Na Colômbia é o pavio que tem uma vela, a vela ou a vela. Tecido grosso de fio ou lã usada para ativar algo. Ignição
do cordão explosivo. Gatilho. Explosivos, fogos de artifício também chamado de cédula. Cabelo, cabelo.

mechas
Plural de pavio. Na Colômbia é sinônimo de cabelo, cabelo, cabelo, cabelo. Conjunto de cabelos ou fibras. Também
pode ser uma pluma de fibras que compõem um trapero. Um pavio é o pavio que tem uma vela, vela ou vela. Fios
grossos de tecido ou estepe que é usado para acender algo. Cabo de ignição de explosivos. Gatilho. Explosivo
pirotécnico também chamado de cédula.

mechay
No Chile e na Argentina, é o nome de um arbusto comestível de frutas, que pertence ao gênero Berberis e da família

Berberidaceae. Eles também são chamados de calafate ou michay. Existem 4 espécies. Também é chamada de
variedade de batata.

mechera
Na Colômbia é o mesmo que mais leve ou Briquet.

mechero
Isso significa mais leve, vela, vela, candela, chisquero. Na Colômbia há também grenero, cabelo comprido, cabelo
longo, cabelo abundante.

mechinascle
É o caminho no México os botões da planta maguey. Folhas macias ou canetas da planta maguey.

mecho
Na Colômbia significa pavio, castiçal. Também significa mais leve ou chá. Local onde o excesso de gás é queimado
pela extração de óleo em um poço.

mechón
Jogo dos cabelos ou dos cabelos que caem na testa. Pelluzcon, fleen, guedeja. Aumento do pavio. Vela grande ou
velón, usado para iluminar ou em danças típicas.

mechudo
Na Colômbia, isso significa com muito cabelo ou com um monte de mechas. Wicks longos e abundantes. Cabelo
longo e abundante ou cabelo. Melenudo, peludo.

mechurro
É um termo usado em Venezuela na jardinagem e na indústria petrolífera. Mechurrio também é usado. Significa
queimador, chá, tocha, chama, FLARE. Queimador de gás residual. Na Colômbia também dizemos mais leves.

meco
No México, é uma palavra de muitos significados. Pode significar sêmen, fluido seminal. Também é tolo, bobo,
principiante, novato, inexperiente, bêbado, bêbado. Ele também é usado para designar uma coisa grande, volumoso,
difícil ou forte. Pessoa de chás brancos. É também, seu porco imundo, porco, desalinhado. Em alguns países da
América Central e Equador significa efeminados, gay. De pernas tortas, cascorvo.

meconis
É um sobrenome. Sobrenome de um grande pintor de tiras de quadrinhos, e ilustrador de textos. O nome dele é Dylan
Meconis. Trabalha na Helioscope, com sede em Portland.

meconismo
É a tendência ao uso de ópio em vários tratamentos. Por extensão vício, envenenamento ou envenenamento com ópio
ou seus derivados. Uso excessivo de ópio .

meconología

Significa estudo tratado ou de papoula. Por extensão é o ramo da Medicina ou Farmacologia que estuda os opióides
(plantas, substâncias ou drogas) que curam aplicando ópio ou seus derivados. Eles geralmente são aplicados para
controlar a dor e podem levar ao vício.

meconopsis
Significa similar ao méconio, semelhante ao meconium. Em Botânica é o nome de uma planta herbácea com flores
coloridas e coloridas. É também o nome de um gênero de plantas da família Papaveraceae. Também é chamada de
papoula azul.

medalla
Pendurada com uma fita ao redor do pescoço de ganhar atletas Olímpicos de uma placa de metal ou campeonato.
Troféu, logotipo, prêmio, prêmio, distintivo, moeda.

medallo
Nome coloquial dado na Colômbia à cidade de Medellín e ao qual aqueles que não querem adicionam um tr em troca
do d e o chamam de Estilhaços. É um termo usado em jargões vulgares de rua. É também a maneira popular de
chamar o time de futebol independente medellín, daquela mesma cidade.

medallo city
Nome coloquial dado na Colômbia para a cidade de Medellín. É um termo usado em jargões vulgares de rua.

medano
Significa duna de areia que se forma nas áreas dos rios. Curva de um rio. Acúmulo ou pilha de areia. Arenal, duna.

medellinense
Significa nativo de Medellín, nascido em Medellín. Pode se referir à capital colombiana do Departamento de Antioquia
ou a um município espanhol da província de Badajoz (foi fundada pelos romanos e foi a Pátria das Meninas do
Conquistador Hernán Cortés). Neste caso, o Gentio Metelinense também é utilizado.

medevac
É uma sigla e um termo técnico. Significa plano ou medidas de evacuação médica. É um programa que estabeleceu a
empresas que trabalham em locais muito remotos para a evacuação médica de pacientes que necessitam de cuidados
especializados.

media mitad
Significa que o parceiro perfeito, continuação de adição, suplemento. Para 0 matemáticos. 25 ou um trimestre.

media vuelta
Giro de 180 graus. voltar, voltar. Curso inverso. Volte para onde o passeio foi ou começou. Fazer.

medialuna
Na Colômbia nome de um grande sucesso musical. É também o nome de uma cidade colombiana (corregimiento) no
município de Pivijay, departamento de Magdalena.

median
É uma inflexão de mediação. Significa negociar, reconciliar, intervir, interceder, arbitrar. Eles negociam, reconciliam,
intervêm, intercederam, arbitram.

medianueves
Na Colômbia, o termo correto é mediasnueves. Significa lanche ou refeição ligeira que é feita no meio da manhã.
Também é chamado de meio da manhã. Curiosamente para lanche tardio temos vários nomes: Elevens. alguma
coisa, ponta, escora.

medias
Plural de média. Metades. Na Colômbia, roupas que só cobrem os pés e em mulheres até a totalidade das pernas
(meio véu). Meias, meias, Scarpins, calcinhas.

medicamento para ayudar a orinar
Essa é a definição de diuretico:medicamento para ajudar a urinar.

medicina ayurveda
É uma medicina tradicional e ancestral de origem hindu. Baseia-se no uso de pomadas, bálsamos e resinas
aromáticas, complementadas por dietas especiais e exercícios de yoga.

medina
Na Colômbia e em quase toda a América é um sobrenome de origem espanhola. Nome das cidades em muitos países
(Arábia, Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha, México e Venezuela,) entre outros. O nome de um município no
departamento de Cundinamarca, na Colômbia.

medinilla
É um diminutivo de Medina. É o nome de um município espanhol na província de Ávila, na comunidade autónoma de
Castilla León. Medinilla é também o nome de um género botânico pertencente à família Melastomataceae. São
ornamentais e das Filipinas e da Indonésia.

medio
Significa metade. 50% . Centro ou núcleo. Também pode significar recurso, forma, forma, método, técnico,
procedimento. Em relação à quantidade ou qualidade pode significar incompleto, imperfeito. Território onde algo se
desenvolve, ambiente, ambiente, escopo, espaço, zona.

medio luto
Refere-se para um duelo, que não é tão rigoroso ou intenso. Quanto aos trajes significa combinando as cores branco e
preto.

mediopelo
Na Colômbia significa má qualidade ou medíocre. Medíocre, mau, áspero, ordinário.

mediotiempo
Espaço de descanso, entre a primeira e a segunda vez. Intermediário, descanse.

mediquillo
É um diminutivo do doutor. Maneira depreciativa de chamar um doutor.

meditado
É uma inflexão de meditar. Significa pensar, refletir, ruminar, concentre-se, escapar.

medrad
É uma inflexão de prosperar. Significa melhorar a posição foi, pode ser no sentido econômico ou status social.
Melhorar a subir, crescer, seguir em frente. Também usado para indicar o crescimento ou desenvolvimento de um ser
vivo (planta ou animal).

medrosa
É o feminino de servil. Isso significa que ele sente medo, pânico. É um sinônimo de Miedosa, medroso, covarde,
covarde, intimidação, aguevada.

medroso
Você quer dizer assustador. Quem está assustado, que é facilmente assustado. Assustado, temeroso, assustador.

mega
Em Bogotá, Colômbia, é o nome de uma estação.

mega estructura
É uma estrutura muito grande. Trabalho de engenharia de tamanho imenso.

megabytes
Em sistemas é uma quantidade igual a 1024 Kilobytes. É uma unidade de medida de memória de computador.
Teoricamente é 1 milhão de bytes.

megacefálidos
É a castellanização de Megacephalidae. Significa cabeça grande, cabeça grande. É o nome dado a um grupo de
insetos que se caracterizam por ter uma cabeça desproporcional ao corpo. Existem várias famílias: Coleoptera ,
Carabidae e Cicindelidae .

megacerops
Significa cara gigante com chifres. É o nome de um extenso grupo de animais pré-históricos, entre os quais o
brontotério pode ser considerado.

megacéfala
Significa cabeça grande. Cabeça grande. É a espanholaização do termo Megacephala. Na Entomologia é um epíteto
latino que significa cabeça grande, cabeça grande. O epíteto é geralmente um complemento ao gênero para formar um
nome científico e é explicativo a alguma característica da espécie. Por exemplo: o nome científico da formiga leoa é
Pheidole megacephala, o que significa que é uma formiga cabeça grande (cabeça grande).

megaciudad

Atualmente é considerada uma megacidade, toda cidade ou área metropolitana, que é mais de 10 milhões de
habitantes. Alguns dos conceitos mais difíceis acrescentou que eles devem ter um mínimo de população densidade
2000 hab / Km2.

megacles
Nome de vários membros da família Alcmeónidas na Grécia Antiga. Eram Arcontes, das famílias eupátridas de Attica
(nobres ou de classe privilegiada). Eles foram exilados por atacar e destruir a Acrópole atacando e assassinando Cilon.

megaconstelación
Nome dado a uma constelação muito grande, a uma constelação gigantesca. Também é chamado de grupos densos
de um grande número de pequenos satélites artificiais.

megadérmidos
É a espanholaização do termo Megadermidae. Significa pele ou membranas grandes. Também se chama
Macroderma. Geralmente se refere a asas, orelhas ou nariz com dobras muito grandes. É o nome genérico dado a
vampiros falsos ou morcegos, que são uma classe de quirotas ou muercilidades.

megadibersidad
O termo correto é megadiversity. Significa diversidade excessiva. Ecossistema que tem muitas espécies ou
organismos.

megadiversidad
É um termo criado por Conservação Internacional encontrou ( Fundação Internacional para a conservação de ) para
denotar a maior biodiversidade. Visa declarar e procuram proteger áreas com maior riqueza biológica no mundo.

megadiverso
É um termo usado em ecologia que significa com uma grande quantidade de diversidade biológica.

megadiverso megadiverso
Isso significa muita diversidade. Possuir uma enorme quantidade de espécies diferentes. Geralmente, o termo é usado
em biologia e ecologia para indicar uma grande variedade de espécies como plantas ou animais. Grande variedade de
seres ou organismos vivos. País onde uma grande diversidade de espécies está concentrada.

megadonte
Era o nome de animais extintos e fósseis. Significa besta de dentes grandes, dentes muito grandes.

megaendeudamiento
Significa um endividamento de grandes proporções, endividamento de somas astronômicas de dinheiro.

megaestructur
megaestructur é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Megaestrutura", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é uma megaestrutura. É uma estrutura muito grande. Trabalho de engenharia de tamanho imenso.

megaevento

É um grande evento de multidão. Evento de presença em massa, onde muitas pessoas comparecem ou que são feitas
muita divulgação.

megafaradio
Em Física é uma unidade de medição da Capacidade Elétrica e equivale a um milhão de Faradios.

megafraude
É uma grande fraude, uma fraude muito grande.

megahelicóptero
Helicóptero muito grande. Helicóptero de grande capacidade e grandes dimensões. Helicópteros de transporte e carga
muito pesados. Helicóptero que pode transportar mais de 20 toneladas de peso ou muitos soldados (até 80 com
equipamento de campanha). Nesta categoria de helicópteros de grande porte estão o Russo MI-26 Halo, o chinook
norte-americano CH-47 e o SA-321 Super Frelon (Super Hornet) da França.

megahertzio
Em Física é o nome de uma unidade de medição de freqüência e é igual a um milhão de hertz.

megaincendio
Um megaincendio é um incêndio de proporções imensas que uma conflagração de colossal magnitude e que é quase
impossível extinguir. O termo tornou-se popular após 687 conflagrações simultâneas que ocorreu no Chile, onde um
incêndio florestal catastrófica queimou cerca de 600.000 hectares de floresta, destruindo tudo em seu caminho. Eles
eram tais dimensões que era necessário abrir uma nova categoria em magnitudes de fogo ( ) sexta categoria. De
acordo com os estudos das agências chilenos, queimaram uma média de 8.200 hectares por hora e o poder calorífico
das chamas ultrapassou os 60.000 quilowatts por metro e presume-se que afetam a atmosfera ao nível continental.

megajulio
Em Física é uma unidade de medição de Energia e Trabalho. Equivale a um milhão de jousses.

megalacria
Na Medicina é uma condição que se manifesta com membros e cabeça muito grandes, o mesmo que alguns órgãos
sentidos, como nariz e orelhas. Medicamente também é conhecida como acromegalia, doença de Marie,
hipereosinofilia pituitária, hipertrofia ou gigantismo.

megalaima
Significa barbas longas ou grandes. É um gênero de pássaros da família Megalaimidae. A família está atualmente
dividida em dois gêneros: Psilopogon e Megalaima, anteriormente apenas Megalaima, mas todos são chamados de
barbudos. São do sudeste asiático.

megalaiminas
É a Castellanização de Megalaiminae. É o nome de uma família de aves do sudeste da Ásia, conhecida como barba
(Megalaiminidae também é usado). Significa barbas longas ou grandes. É composto pelos gêneros Megalaimina e
Psilopogon.

megalibros

Volumosos livros, livros muito grandes.

megamis
Megamis ou megamix melhor, significa ótima mistura. Significa que não combinam com traços. É o nome de um
gênero de mamíferos fósseis que existia no Mioceno, no norte da Argentina. É também uma grande mistura de música
e sons. Colagem musical .

megamperio
Em Física é o nome de uma unidade de medida que equivale a um milhão de amps. Sua abreviação é Ma.

megaobra
Grande trabalho. projeto em larga escala. Trabalho que requer muito orçamento, muito tempo e muitos materiais.
Trabalho maciço.

megapodinas
Significa pernas grandes ou largas. É a castellanização do termo técnico Megapodinae (ou também Megapodiidae)
que significa exatamente isso, pernas grandes ou largas. Eles são conhecidos como perus, machos, megapods ou
felles, eles dificilmente podem voar para o seu peso e tamanho.

megapolar
Significa varas distantes ou distantes. Pólos distantes. Esta palavra também é usada em português ( Diz-se do íma
cujos pólos est'o muito afastados . Dicionário Português-Espanhol) . .

megaprosopo
Cara grande. Cara grande, cara grande, cara grande. Na terminologia da Biologia e Antropologia (no estudo de
populações e raças humanas), este termo é designado para aqueles que têm como traços faciais caracterizados por
sua grande largura e comprimento. O Carón.

megaproyecto
Projeto ou trabalho de engenharia colossal de grandes proporções. Trabalho gigantesco. Normalmente requer muitos
recursos e tempo para executá-lo.

megasequía
É uma seca de proporções muito grandes. Seca extrema.

megatón
É curto para um milhão de toneladas. É uma unidade de energia ou destrutiva de um milhão de toneladas de
explosivos de TNT.

megazostrodon
Isso significa grande circunferência do dente. Era o nome de um pequeno mamífero do Triássico tardio e do Jurássico
inferior. Ele mede cerca de 10 centímetros.

megágrafo

Também pode ser considerado megagrafo. Pode ser um grande sinal escrito. Carta ou placa em uma cerca ou
parede.

megámetro
É uma medição de comprimento muito grande. Equivale a um milhão de metros ou mil quilômetros.

megápodo
Significa pernas grandes ou largas. É o nome que é usado para chamar na Ornitologia as aves da família de perus,
talegas ou males. Eles pertencem à família Megapodidae. Eles mal podem voar em peso.

megápolis
Significa grandes cidades, cidades gigantescas, grandes metrópoles, cidades, metrópoles.

meily
É um nome de mulher, é uma variante da Maily ou Maylin. É um nome de origem mapuche e significa princesa.

meixelas
É uma palavra de língua galesa que significa bochechas, maçãs do rosto, bochechas. Sinônimo : Fazulas .

mejillones
Plural de mexilhão. São moluscos bivalves de filtração marinhos. Eles são altamente valorizadas economicamente,
eles também são chamados choros.

mejor amigo
É a mentira piedosa de diplomata: todos dizem a mesma coisa. Amiguis, carnal, inseparáveis.

mejoral
É o nome de uma canção composta por Rafael Escalona e executada entre outros por Alejo Durán vallenata. O nome
de um analgésico popular que não é mais usado. Coloquialmente em mejoral Colômbia significa remédio, cura,
solução para um problema, algo que alivia a dor (também dizem calmadoral).

mejorales
Plural de mejoral. Na Colômbia foi um comprimido usado para controlar as dores de cabeça. Por analgésicos de
extensão, tranquilizantes, sedativos, lenitivos, analgésicos. Pessoas que fazem que outros parem de sofrer,
conselheiros.

mejores
É um adjetivo qualificativo, ou seja, superior, Supremo, excelente, grande, alta, preeminente. Plural de melhor.

mejunje
Significa medicina tradicional, renovadora, feita de ervas.

meladura

Mel, suco ou xarope obtido esmagando a bengala. Melao, suco de cana. O Melado. Mel de cana não tratada.

melaminizar
Adicione uma camada de resina sintética. Significa revestimento com melamina, que é um material composto sintético
muito resistente que é aplicado à madeira e móveis. Aplique uma camada de resina melamyônica.

melancia
É outro nome de uma planta de Cubinha e seus frutos que também são conhecidos como melancia, Sindría,
aguamelón ou melão de água. Seu nome científico é Citrullus lanatus (pertence à família de Cutóbitaceae). .

melancólica
Significa que ele sofre de melancolia. Ela está triste, que algo a aflige. Taciturna, triste, sombria, angustiada, triste.

melania
É o nome de uma mulher de origem latina. Você quer dizer pele morena. Variantes de Melanie e Melina.

melanie
É um nome de mulher, de origem grega. Isso significa que de pele marrom. Possui variantes como Melania, Melany,
Melina.

melanipa
Melanipa em grego significa literalmente égua negra. Era o nome da filha de Quíron ( Centauro-) e Cariclo.

melany
É a variante inglesa de Melania. É um nome de mulher de origem grega e significa doce donzela ou donzela de voz
harmoniosa e doce. Outras variantes são Milena, Melina ou Milene.

melany
É a variante inglesa de Melania. É um nome de mulher de origem grega e significa doce donzela ou donzela de voz
harmoniosa e doce. Outras variantes são Milena, Melina ou Milene.

melapias
É uma variedade do bloco comum, que se caracteriza por ser muito doce.

melasma
Significa mancha escura ou preta. É uma condição dermatológica que consiste no aparecimento de manchas escuras
na pele Pode ser devido a alterações hormonais ou devido aos efeitos do sol.

melatonina
É um hormônio que é produzido na glândula pineal. É o hormônio que regula o ciclo de sono e vigília. Pode ser
sintetizado a partir de Triptofano.

melánico

Significa escuro, muito escuro, negro, renegado. Em Biologia é o nome que recebe o espécime de qualquer espécie
que por razões genéticas apresenta uma coloração muito escura ou preta, apesar de não ser a coloração normal ou
natural. Significa que com muita pigmentação, tem muita melanina.

melba
É um nome de mulher de origem grega e significa que é suave e macia.

melchor
É um nome masculino de origem hebraica e significa Rei da Luz. Nome de um dos três Três Reis Magos. Representa
a velhice e carregava ouro.

meldonio
É uma substância de doping usada por muitos atletas. É um remédio para doenças cardíacas. Chama-se Meldonium,
Curalotodo, Quaterina, Mildroats, Mildronato, MET88.

melecio
É um nome masculino de origem grega e significa atencioso e cuidadoso. Alguns escrevem com s (Melesio).

melena
Na Colômbia é o cabelo muito longo, especialmente quando refere-se ao de um homem. Queimador. Cabelo de leão.

melenas
Plural de juba. Significa cabelo abundante e comprido. Em Mechudos. Em Medicina, é chamado de juba para
deposição muito escura ou preta, que geralmente revela a presença de sangue muito degradado, por isso é indicativo
de sangramento na primeira seção do trato digestivo (que vai do esôfago ao yeyuno e ileon )

melete
Também chamado meletea. Na mitologia grega era a personificação da Meditação ou Ensaio. Ela era uma das três
musas de Pausanias. Era irmã de Mnemea (Memória) e Aedea (Canto). Entomologia é o nome de um gênero de
borboletas na família Pieridae. Eles são caracterizados por cores claras. O nome de um asteroide. Também pode
significar suave, doce, afetuoso (derivado do mel depreciativo).

melgar
É um município do Departamento de Tolima. Local turístico perto de Bogotá. Nome de várias aldeias na Espanha.
Coloque onde os favos de mel ou plantas forrageria abundam. Também pode ser um lugar onde tubarões de uma
espécie abundam que tem ferrões em suas barbatanas ou lugares onde as ferramentas para beldar a palha são
colocadas.

meli
É a apocope ou sigla do Mercado Libre, empresa argentina especializada em vendas online, compras e pagamentos.
Meli é como aparece na NASDAQ e está registrando.

melier
É o nome de uma agência imobiliária e uma empresa de construção de empreendimentos imobiliários e condomínios
em Envigado, Antioquia, Colômbia.

melifluos
Significa excessivamente doce, meleven, macio, delicado, açucarado.

melindre
Delicadeza, maneirismos. Quer dizer, picagem, kitsch, ridículo, nonez escrúpulo.

melindres
Plural de na. Significa remilgo, escrúpulo, amanship, gnoculating, ridículo, brega, queixa, choramingar. Também pode
significar Confine, doce, Tratado.

melindroso
Pessoa muito escrupulosa, prissy, tola. Uma pessoa que reclama de tudo.

meliso
Melisso, ou melhor ainda Melisso de Samos era o nome de um filósofo, estadista e navegador grego. Melisso de
Samos contribuíram para causar o físico nuclear e foi discípulo de Parmênides.

melífluos
Significa doce, doce, sabor de mel-como. Doce, amável e doce.

mella
Quer dizer recesso, oco ou vazio. Também na Colômbia, é uma maneira de chamar cada um dos gémeos ou gêmeos
(abreviação de gêmeo). Espanha é outra chamada a árvore de Apple, cermeno ou pomar.

mellabe
mellabe é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mellabes" no sentido de:<br>Mellabe ou melhor Mellabes é o
nome de uma banda de rock israelense.

mellado
Significa mueco, que falta um ou mais dentes. Inflexão de twinting, que significa remover a borda para alguma
ferramenta ou apompar. Batendo com algo muito forte uma ferramenta danificando sua borda. ou causando-lhe um
entalhe. Também figurativamente é danificar ou prejudicar a honestidade de uma pessoa. Diminua a apreciação por
algo ou alguém. Na Espanha, também é um sobrenome. Sobrenome de um futebolista espanhol que joga no Madrid,
chamado Alba Mellado. Na Espanha, um jogador chamado José María Mellado, foi jogador de Logroñés e Valladolid.
Um jogador recente adquirido pelo Real Madrid e muito jovem, se chama David Mellado. Há também um jogador
argentino chamado Miguel Alberto Mellado del Chacarita Juniors e outro mexicano chamado Iván Vásquez mellado e
joga pelo clube juárez.

mellizo
Twin e twin Colômbia não é igual. Gêmeos são os irmãos que nascem em um duplo nascimento mas fazer sexo
diferente no nascimento. Parto em que nasce um menino e uma menina. Um macho que nasceu no mesmo dia com
uma irmã mais nova.

mello
Na Colômbia é uma forma coloquial de chamar um irmão gêmeo, um irmão gêmeo. Apocope de gêmeo. É uma

inflexão de beliscar. Significa danificar, prejudicar, danificar, perfuração, psiquiatra, corte, ruptura.

melloco
É um dos nomes comuns dados no Equador para uma planta de tubérculo comestível. Na Colômbia e partes do
Equador são conhecidas como olluco, Ullucus, chugua, lisa ou Papa suave. Na Venezuela, dizem ruba. Seu nome
científico é Ullucus tuberosus e pertence à família Basellacaceae.

melocarpum
Acho que a pergunta é sobre Melanocarpum. Se assim for. meios de frutos pretos. Melocarpum é um género botânico
pertencente à família Zygophyllaceae.

melofobia
O estranho apetite musical ou não gostar da música pode ser um resultado do melofobia ( medo de música ) , um
distúrbio neuropsicológico pouco conhecido mas existente. As pessoas não resistir a mudanças no tom das melodias
para que se tornem estridentes.

melojo
É uma árvore da família dos carvalhos, seu nome científico é Quercus pyrenaica e pertence à família Fagaceae. Ele
recebe muitos comuns matorro fel carvalho, nomes rebollo, barda, bolota, certuino, amplamente.

melolenga
Significa pouco, sem muitas habilidades, desajeitadas, lerdo. Muito usado para descrever um jogador que não é muito
dúctil, com a bola. Na Colômbia, dizemos mala, fogo de artifício.

meloncillos
É uma planta da família Cucurbitaceae, nome científico Ecballium Rytidostylis. Ele é também conhecido como
Cohombrillo, amargo, pepino, amargo cohombrillo, pepino do mar do diabo, elaterio, pepino azedo, louco Mongoose,
mangusto do diabo. É a única espécie que não tem gavinhas.

melopea
Bêbado com canções às vezes muito dessintonizado pelo mesmo bêbado. Canto de bêbados, tertúlia. É a União de
melodia e ervilha (ou seja, música e embriaguez). Na Colômbia, de forma coloquial "Serenade bêbado".

melosalgia
Significa dor nas pernas. É também o nome de uma canção de Rami Oren e Limor Harush.

melotría
O termo correto é Melothria, com h intermediário e sem tilde. É a espanholização da Melothria. É um gênero de
plantas da família Cucurbitaceae. A palavra como tal pode significar caule longo ou também fruta (melão ou maçã) de
Thria, que era uma localidade da Grécia Antiga, perto de Atenas. Este gênero pertence a plantas conhecidas como
costeletas falsas ( Melothria trilobata - pino falso). Também pertence à Melothria scabra chamada melancia de rato ou
pin de rato.

melón
Na Colômbia, coloquialmente é uma forma de pedir 1 milhão. Combina planta rastejante que produz frutos grandes é

comestível e agradável sabor. Seu nome científico é Cucumis melo. Pertence à família Cucurbitaceae. No século 3 A.
(C). Isso já era cultivado pelos egípcios.

melpomene
Na mitologia grega, ela era uma das musas do teatro. Ela era chamada de Melodiosa, filha de Zeus e Mnemosine.
Embora inicialmente fosse uma musa do canto e da harmonia musical, ela se tornou a musa da tragédia. Em Botânica
é um gênero de samambaias na família Polypodiceae. Em Biologia Animal. é também um gênero de aranhas da
família Agelenidae. É também o nome de um asteroide.

melpómene
É o nome de uma das musas do teatro, na Grécia Antiga. O nome dele significa "O Melodioso". Também é o nome de
um asteróide. Em Botânica é o nome de um gênero de samambaias que pertence à família Polypodiaceae. Na
Zoologia, é também o nome de um gênero de aranhas venenosas, na família Agelenidae.

melquisedec
É um nome masculino de origem hebraica e bíblica. Você quer dizer rei dos justos ou rei da justiça. Na Bíblia Sagrada
estava o nome de um Sumo Sacerdote na época de Abraão. Carinhosamente se chama Melco.

melusina
Fada muito popular na literatura medieval na época do Rei Arthur. Apareceu na maioria dos contos daquela época.
Nome de um asteroide.

meme
É uma fotografia que adiciona um jocoso, geralmente zombando de texto e é enviada por redes sociais (principalmente
internet).

memeco
No Panamá, mulher muito feia, sem qualquer apelo. Na Colômbia, de forma ofensiva e pejorativa é chamado de feto,
bagre ou gurre.

memeko
É um personagem da peça "A princesa da cidade de Abantos", do escritor espanhol Paqui Gómez.

memelas
As memelas são tortas ou tortilhas de milho que são acompanhadas com banha e levar feijão branqueado. Eles são
famosos sobretudo em Oaxaca, México. Diga Pupusas em El Salvador e Colômbia Arepuelas. Eles são produtos
alimentares preparados à mão e tradição indiana.

memetismo
memetismo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mimetismo", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é mimetismo. Camuflar e se esconder. É a propriedade de algumas plantas e alguns animais que lhes permite tirar as
cores ou as formas comuns em seu ambiente para passar despercebido.

memo
É a forma coloquial e apocopada chama de William. Também é a forma abreviada de se referir a um memorando ou

um memorial.

memoria remota
Memórias antigas, memórias distantes. Memória de memórias de muito tempo atrás.

men
Na Colômbia é abreviação de Ministério da Educação Nacional.

mena
Mineral de média, pedreira, vetos. Localização de qualquer mineral em estado natural. Em linguagem Achagua na
Colômbia é uma água de significado sufixo ou fluxo.

menaje
É o conjunto de elementos e mobiliário necessário para uma determinada atividade. Elementos necessários em uma
seção ou unidade de um restaurante ou um hotel (cozinha, bar, etc). Enxoval, dote,

menalo
O termo correto é identidade isso. O nome do filho de Licaão na Grécia antiga. Ele fundou uma cidade em seu nome e
também deu seu nome a uma montanha na Arcádia. Por sua maldade foi transformada em lobo por Zeus.

menas
Plural de Mena. Na Colômbia é um sobrenome. Mena significa mina, local a partir do qual minerais ou metais de
importância exconomial são extraídos. Depósitos.

mendaces
Plural de mendacious. Mendacious significa mentiroso. Mentirosos, Trapalhões, falsificações. Eles estão perdendo a
verdade, eles não estão dizendo a verdade.

mendanos
mendanos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "médanos ( com sempre 41 til;" sendo seu
significado:<br>O termo correto é dunas de areia. Médanos é o nome de várias localidades na Argentina, Colômbia,
Espanha, México e Colômbia Venezuela.En dizemos Sandhills à combinação de vega e do Pantanal. Geralmente são
áreas em planícies de inundação. Inundada de Vegas. Dunas.

mended
É uma palavra da língua inglesa que significa remendada, cerzir, fixo.

mendicidad
Condição das pessoas que não têm o suficiente para sobreviver. Implorando a atitude. Limosnear, pordiosear.

mendigo
Na Colômbia é o mesmo que mendigo, almsman ou pedigree. Pessoa que vive na mendicidade ou na caridade dos
outros. Pessoa que vive em esmolas.

mendion
mendion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mendion ( nombrepropio )" sendo seu significado:<br>É um
sobrenome e um nome. Refere-se ao Urtilia Mendion Scarnetti, que é a matriarca da casa Scarnetti, permitindo que seu
filho Gradon para representá-lo.

mendocino
Significa exaustivo, supersticioso. Pessoa que acredita em presságios. Pessimista, sombrio. Também significa natural
de Mendoza, da cidade ou da província argentina. Em relação a Mendoza.

mendocita
O nome de um bairro de Lima, no distrito de La Victoria (Peru). Foi fundada em 1940.

mendoza
É um apelido alegadamente de origem basca ou Alavés (Espanha), embora exista uma variante portuguesa. É o nome
de um site em Espanha, no município de Vitoria, em Álava. Era uma família nobre espanhola muito importante. Nome
de uma província e uma cidade na Argentina.

mendrugo
Na Colômbia, muitos também dizem mendrujo. Significa pedaço de pão duro. Pequena quantidade de pão, pequena
porção de pão, migalha, migalha.

meneghinita
Significa milanesita. Pequeno de Milão. Diminutivo de Milanese.

meneguina
Meneghina, com o h intermediário significa em italiano, Milanese, vindo ou provenientes de Milão. Na gíria da
linguagem significa prata, guita, moeda, dinheiro, monis, bilhete.

meneíto
Atraente e oscilação de movimento dos quadris. Sensual, lento, golpeando o movimento ambulante. Tipo de dança do
Caribe. O nome de uma canção interpretada por Nathalie Díaz Rodríguez, mais conhecido como Natusha. Caminaito.

menester
Significa que é necessário. Necessidade, falta, falta, escassez. Também pode significar trabalho, trabalho, emprego,
ocupação, exercício, ex-officio.

menesterosa
Significa carentes, muito pobres. Pessoa que vive de caridade pública. Pessoa que pede esmolas ou precisa de
oboles dos outros. Necessário, esmola, mendigo, indigente, pedigree.

menesteroso
Uma pessoa que vive na caridade pública. Pessoa que solicitou uma esmola ou preciso obolos dos outros.
Necessário, mendigo, mendigo, indigente, suplicantes.

menestral
Significa pessoa que jecuta ou executa algo, classificando se é com as mãos. Autor, operador, trabalhador,
trabalhador, artesão, artista, artista.

meniaíto
Swagger macio. Uma dança suave e delicada. O nome de uma canção.

menisco
São fibrocartilagem em forma de crescente encontradas em várias articulações do corpo. Os mais conhecidos são os
dos joelhos e servem como almofadas ou almofadas. Eles também são encontrados nos pulsos, nas extremidades da
clavícula e nas costelas.

menjurje
mistura é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Mistura", sendo o seu significado:<br>Meios preparados
ervas Ervas ( ) Mistura de ervas que são preparados com fins medicinais ou esotéricos. Cataplasma, embebe,
mistura, poção, pronto, pomada, maranguango. Embora seja popular mistura de dizer a palavra correta é mistura.

menonita
É o nome de uma seita religiosa protestante e também de cada um de seus fiéis. Eles são seguidores de Mennón ou
melhor Menno Simons, um reformador de origem holandesa. Dissidentes dos Anapbaptistas.

menorá
Menorá ou candelabro, é o nome do candelabro sagrado dos judeus. Tem 7 braços. Lâmpada de óleo de sete braços.
Menorá é uma palavra hebraico que significa lâmpada.

menoscaban
É um sinônimo para danificado, se deteriorando, declinar.

menrva
Menrva era a deusa da sabedoria e do comércio entre os etruscos. É equivalente à Minerva dos Romanos.

mensajero
Na Colômbia, ele é a pessoa que trabalha em uma empresa dedicada ao transporte de correspondência. Nós também
chamá-lo carteiro ou coloquialmente skater. Ele carrega e traz mensagens ou correspondência.

mensajeros
Mensageiro plural. Pessoas que carregam e trazem mensagens. Manipuladores de correspondência. É outra maneira
de chamar carteiros ou patinadores.

menstruación
É sinônimo de regra ou período. É um processo fisiológico natural das mulheres em idade reprodutiva e as fêmeas de
alguns animais que expulsaram através da vagina um maduro não fertilizado ovos. Ocorre regularmente todos os
meses, ou mais exatamente a cada 28 dias. Para apresentar a fertilização do óvulo, a menstruação desaparece
durante o tempo de gestação.

mensual
Significa em relação ao mês, o que acontece todos os meses. Isso dura um mês. Na Colômbia e especialmente nas
Planícies Orientais é a maneira de chamar o trabalhador que trabalha e é pago por meses. Diarista, peão.

mensulas
suportes é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Colchetes", sendo o seu significado:<br>O termo correto é o
suporte ou suportes. Existem alguns ornamentos arquitectónicos que se destacam na fachada de uma parede.
Gárgulas.

menta
Hortelã é o nome de uma erva aromática. Existem inúmeras variedades de plantas, muitas espécies e híbridos, muito
aromáticos e uso farmacêutico do género Mentha. São plantas que são encontradas em todo o mundo. A espécie
mais notória é menta ou hortelã ( Mentha spicata ) pertence a família Lamiaceae.

mentalista
Pessoa que pratica o mentalismo ou siga esta doutrina filosófica, ignora as experiências objectivas e tenta resolver
problemas apenas por processos naturais. Pessoa que usa a agilidade mental, princípios de mágica no palco ou
sugestão a fazer a ilusão de leitura da mente. Mágico, ilusionista e mágico.

mente aguda
Notória agilidade mental, muito atenciosa, inteligente, hábil, lúcida, espirituosa, inteligente, capaz, perspicaz.

mente obtusa
Você quer dizer intransigente oposição radical, teimosa, teimosa, fanática.

mentecato
Pessoa que é difícil de entender ou absorver as coisas. Pazguato insensível, estúpido, idiotice, tolice, o que.

mentepollo
Significa que tem pouco retentivo, que não tem memória. Ele tem uma memória de frango. Baixa capacidade mental,
mente reduzida (Supõe-se que o cérebro de frango e pássaros é muito pequeno).

mentirosos
Pessoas que gostam de mentira, mentirosos, mitomaníacos. É sinônimo com enganoso, adulterado, falsificado, fingiu,
aparente, mentiroso, mentiroso, exagerado, fofoqueiros.

mentor
Significa guia, conselheiro, tutor, conselheiro. Pessoa que se dedica a aconselhar ou orientar os outros.

mentoreo
É um relacionamento intencional de longo prazo, com a intenção de torná-lo muito duradouro. É geralmente para
transmitir experiências, visões e conhecimento, de modo que outro aprende, traines e adquire habilidades.

mentoría

Tipo de relacionamento, em que uma pessoa é mentora de outra. É uma relação pela qual uma pessoa com maior
conhecimento ou experiência em uma profissão ou como pesquisadora ajuda outra que é iniciante ou aprendiz.

mentón
Mandíbula inferior, mandíbula, queixo. Na Colômbia cumbamba ou barba.

menudito
Significa simples, magro, magro. Também pequeno, pequeno, minúsculo, baixo, estreito, curto. Diminutivo de muitas
vezes.

menudito su
Colômbia usa esta palavra para falar sobre alguém, corpo e carne muito fina, muito pequeno, reduzido. Menudito é
diminutivo de menudo. Em relação o dinheiro quer dizer simples ou pagamento integral, porque não há dinheiro a ser
retornado. Menudito também é um tripaje pequeno intestino animal ( 41. Time de futebol de desempenho muito pobre.

meña
É uma garota de classe baixa, vulgar e mal falada no Panamá. Falta de educação.

meñique
Nome do quinto dedo da mão. Nome do dedo pequeno da mão. Pequeno, mínimo.

meño
É um dos apelidos dados a quem é chamado Manuel, especialmente no México. Ele também é chamado de Mañe. O
nome Manuel é de origem hebraica e significa que Deus está conosco. Também como jorge diz, ele é usado na costa
atlântica colombiana.

meollo
O aspecto principal ou central de um tema. Centro, núcleo, essência. Também é outra maneira de chamar cérebro,
cérebro ou medula. Tecido nervoso. Libras.

meoqui
Meoqui é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Meoqui ou Pedro Meoqui" sendo seu significado:<br>Meoqui
ou melhor Pedro Meoqui é o nome de uma cidade no estado de Chihuahua, no México. Seu nome é devido ao General
Pedro Meoqui Mañon, grande colaborador na Guerra de Reforma e seguidor de Benito Juárez.

meoyo
O termo certo é núcleo, com ll. Significa núcleo, centro, medula. Quid, uma parte importante ou substancial de algo.

mequetrefe
Na Colômbia significa inútil ou pessoa envolvida também, Lambom. Também usado como um sinônimo para não
cumprida, tolo, estúpido, tarambana, badulaque, metiche, intrusivo.

mer-may
É irregular ou inadequada escrita da sirene de sereia da palavra em inglês significa e que, por sua vez, tem sua origem

de mer a palavras francesas ( mar ) e empregada ( que é uma contração de mademoiselle palavra para o inglês ) A
menina do mar. Uma sereia é uma criatura lendária aquática com o corpo superior e cabeça de uma mulher humana e
uma cauda de peixe. É um personagem mítico que é muito popular em todas as culturas do mundo.

meralgia
Meralgia é a dor na coxa.

merapi
Merapi é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Merapi.", sendo o seu significado:<br>É o nome de um
estratovulcão muito ativo, localizado na parte central de Java.

merca
É uma inflexão da compra. Isso significa que comprar ou comprar comida ou mercado. Na Colômbia é o apocope de
mercadoria e de mercado. Os comerciantes e as pessoas comuns usá-lo, na maioria das vezes não tem nada a ver
com drogas como a insinuar a maioria. Esta circunstância se ele foi explorado pelo crime e contrabandistas para
passar despercebido. Mercadoria, mercado, alimentos, mercearia, suprimentos de rancho.

mercachife
Vendedor de bugigangas e joias. Vendedor de uma coisa à toa.

mercado
Pode significar quadrado, galeria, local onde bens e produtos agrícolas são vendidos. É também o conjunto de
potenciais compradores de um produto. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola (mais exatamente basco).
Na Colômbia é dito mercado para tudo o que constitui alimentos e mantimentos que são comprados para consumo.
Remessa, comércio, feira, consumidores. Sobrenome de um ex-boxeador colombiano chamado Bernardo Mercado,
peso pesado.

mercancías
As mercadorias são todos "o que pode vender ou comprar". Produtos que podem ser comprados ou vendidos no
mercado. Produtos que são negociados.

mercaptano
É o nome de uma substância gasosa natural liberada pela matéria orgânica em decomposição. Tem um cheiro forte de
repolho podre. É um composto de enxofre que pode ser usado como um aroma de gás natural doméstico, para ser
capaz de detectá-lo, bem como aditivo no combustível da aeronave. É inflamável, odor forte e não tóxico. Pode ser
encontrado no sangue, cérebro e tecidos animais. Geralmente é lançado junto com fezes.

mercaptanos
Plural de mercaptan . É o nome genérico que em química receber um grupo de substâncias gasosas naturais com
odores desagradáveis. São compostos orgânicos que possuem em suas moléculas um átomo de enxofre e um átomo
de hidrogênio. Eles também são chamados de thiols, tiol grupo ou grupo Hydroxyl. São substâncias gasosas naturais
liberadas pela matéria orgânica em decomposição. Eles têm um cheiro forte de repolho podre. São compostos de
sulfeto que podem ser usados como aromas de gás natural doméstico, para ser capaz de detectá-lo, bem como aditivo
no combustível para aeronaves. Eles são inflamáveis, odor forte e não são tóxicos. Pode ser encontrado no sangue,
cérebro e tecidos animais. Eles geralmente são liberados junto com fezes.

mercería
É um estabelecimento comercial onde vendem fios, botões, agulhas e tudo relacionado a costuras e bordados.

mercy
É uma palavra em inglês que significa misericórdia, compaixão. É também uma forma de baixo jogo, familiar para
chamar mercedes.

mere
É uma palavra francesa que significa mãe. Em espanhol, pode ser um apócope de Emerenciana (nome da bisavó de
Jesus e avó de Maria). Mero, meramente, único, único. Também é usado como um anapocope demérito e uma forma
disfarçada de se referir a uma prostituta. No sul do Chile significa camponês, pessoa ordinária, Guazo (também usado
Huaso ou Guaso), natural. É também um sinfle de merar, o que significa misturar dois líquidos, para suavizar o sabor
de um deles.

merecido
Inflexão para merecer. Significa ameritar. Justiça, justiça, punição adequada ou proporcional à culpa. Justo, digno,
proporcional.

merengue
Em Gastronomia é o nome de um smoothie muito doce que é preparado com claras de ovo e açúcar. Também é
chamado de merengue e na Colômbia também chamamos de suspiro. No Caribe é um ritmo musical originário da
República Dominicana. Apelido de torcedor do Real Madrid. Na Colômbia também é um ritmo musical da família
Vallenato, que complementa o filho, ya puya e a caminhada.

merequetengue
Na Colômbia significa dança, dança, jolgorio, movimento, confusão, festa, pachanga. Também é geralmente sinônimo
de agitação, barulho. Em alguns casos também briga, agachamento, briga.

mereyes
Plural de merey. Frutos do merey. É outra maneira de chamar o marañón. Também conhecido como caju, acajú,
porca indiana, caju, caju, caju, caguil, pepa. Seu nome científico é Anacárdio ocidental e pertence à família
Anacardiaceae.

mereys
Plural de castanha de caju, embora seja melhor usar o mereyes. Um merey, é uma árvore e seus frutos, também
conhecido na Colômbia como caju, caju, caju, caju e castanha de caju, caju, caju, caguil. Seu nome científico é
Anacardium occidentale e pertencente à família Anacardiaceae.

meridional
Significa que é para o sul ou relacionado com o sul. Sul. No fundo de um mapa.

merienda
Na Colômbia, lanche é um almoço muito leve que foi tirado à noite. Última refeição do dia. A programação de um
glutão colombiano é vermelho, pequeno-almoço, noves (mediasnueves ou mediamanana), almoço, chá (algo ou
puntalito), jantar (ou almoço) e lanche), o resultado é, obviamente, uma terrível obesidade.

merino
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Classe ou raça de RAM.

meritocracia
Na Colômbia é o suposto programa de nomear o melhor preparado para fazê-lo no cargo público. Em teoria, a
promoção na carreira administrativa é alcançada com méritos e não com alavancas.

merla
É o mesmo que melro ou melro, o nome de um pássaro. Vem de merula latina. Pertence à família Turdidae. Seu
nome científico é Turdus merula.

merlina
É um nome de mulher de origem galesa. É o feminino de Merlin. Significa que o mágico, a feiticeira.

merlo
É o nome de uma cidade e um apartamento na Argentina. É um sobrenome na Argentina. É o nome comum de um
pássaro e um peixe. O peixe merlo é também chamado de pinto, seu nome científico é Labrus merula e pertence à
família Labridae. O merlo, pássaro, é conhecido como Blackbird, seu nome científico é Turdus merula e pertence à
família Turdidae.

merluza
É um dos nomes comuns dos peixes marinhos também chamados mar Lucio. Seu nome científico é Merlucii gayi e
pertence à família Merluciidae. É uma carne de peixe alongado, branco e se alimenta de artrópodes e Lula. Ele recebe
outros nomes comuns tal como pescado, verdinho. Pijota, cigarro.

merma
Declínio é o mesmo que a diminuição ou perda. Subtração, redução, diminuindo, desgaste, deterioração, redução.

mermay
mermay é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sereia", sendo o seu significado:<br>É irregular ou
inadequada escrita da sirene de sereia da palavra em inglês significa e que, por sua vez, tem sua origem de mer a
palavras francesas ( mar ) e empregada ( que é uma contração de mademoiselle palavra para o inglês ) A menina do
mar. Uma sereia é uma criatura lendária aquática com o corpo superior e cabeça de uma mulher humana e uma cauda
de peixe. É um personagem mítico que é muito popular em todas as culturas do mundo.

mermeja
O nome é de um peixe de Cyprinido do norte da Espanha. É onívoro, e seu nome científico é Achondrostoma arcasii.
Geralmente eles também dizer Bermejas ou Rousse.

mermelero
Significa uma pessoa que usa ou participa da compota (na Colômbia, meios de distribuição de cargos públicos entre
amigos ou partidários, que eu pessoalmente seria melhor, chamar amigos ou capangas, em seguida, torná-lo mais para
cometer um crime por) (recursos do estado, que na verdade, prestar um serviço à sociedade). Burocrata, gravata,
corrupta.

mero
É um dos nomes comuns de um peixe que pode se tornar gigantesco. Pertence à família Serranidae. É também
chamado Cherna. Também significa um ou apenas.

merolengo
merolengo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Melolengo" no sentido de:<br>A palavra amplamente
usada no México é melolengo, embora alguns dizem merolengo, que significa tolo, bobo, idiota, capacidade intelectual
limitada. Na Colômbia, dizemos pepa, cassetete, pilo, pronto, inteligente.

merope
Mérope é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Mérope ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Merope; nome próprio ). Mérope é o nome de um género botânico pertencente à
família Rutaceae. Mérope era um nome que é muito comum na Grécia antiga, como era que o nome de uma das
Plêiades, um do Océanides, uma das Helíades, era o nome de princesas da Messênia, Chios, Atenas, Megara; Rainha
de Corinto e Boeotia. Ele também era um nome próprio masculino dos reis da Etiópia, Percote, ilha de Cos e
Antemusa. Mérope era também o nome do filho do Hias, quem foi o primeiro homem a realojar a humanidade depois
do dilúvio. Em grego como substantivo significa parte do link da cadeia.

meropenem medecine
Meropenem é um medicamento que é usado como um antibiótico, ( usada para matar certas bactérias e seu efeito é
destruir as paredes celulares deles e impedindo a sua proliferação ). Amoxicilina.

mers
Em Medicina é o acrônimo para Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Nome de uma epidemia respiratória. Causa
febre, tosse e falta de ar.

mersa
Na Argentina significa de mau gosto, vulgar. Comum em linguagem ou fantasia.

mesa
É um móvel muito comum em casas, consistindo em uma plataforma plana e horizontal, que pode ter uma ou mais
pernas. Na topografia e orografia é um tipo de alívio consistindo de uma superfície plana elevada e cercada por
falésias, ravinas ou saias nas laterais. É também um sobrenome de origem espanhola. Nome de vários povos na
Colômbia.

mesana
Está em nome da vara mais próxima da popa em um veleiro. Traseira de um veleiro.

mesanas
Palitos de veleiro. Paus ou vigas onde as velas de um navio estão atracadas.

mesar
Significa começar, apertar, comprimir ou apertar cabelo ou barba com as mãos.

mesera

Mulher, servindo nas mesas de um estabelecimento público, como um bar, um restaurante ou uma cafeteria. Menina,
garçonete, estalajadeiro (na Colômbia a garçonete só diz a mulher que ele frequenta os dormitórios ou quartos em um
hotel).

mesetas
Em terrenos montanhosos é uma simples eztension de alta e baixa altitude, normalmente não passa os 500 metros de
altos e rodeados de cânions dos rios ou partes inferiores. Platôs, é o nome de um município do departamento de Meta,
na Colômbia, agora famosa, como foi o ato simbólico da entrega de armas pelas FARC, no âmbito do processo de paz
na Colômbia.

mesianicidad
mesianicidad é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Messianidade" no sentido de:<br>EWl termo correto é
personagem messiânica. Está relacionado com um Messias ou um Redentor. Tudo a ver com um personagem real ou
imaginário do que é esperado para chegar para resolver os problemas que pertence a uma comunidade. Messianismo.

mesitas
É a maneira popular de chamar um município colombiano no Departamento de Cundinamarca. É mais conhecido como
Tabelas Escolares. Seu nome fundador original é Paróquia das Mesas do Colégio de Nossa Senhora do Rosário de
Calandaima e o nome indígena era Calandaima (Terra do cacique Kalanda na língua pijao). Mesa diminuta e plural.
Você pode se referir a vários apartamentos ou pequenos terrenos planos.

mesnada
Hospedar ou soldar o comando de um senhor ou rei. Grupo de homens armados, o comando de um rei. grupo de
mercenários. Empresa.

mesocosmos
Eles são montados sistemas para estudos de laboratório que devem ter as características de auto-suficiência,
fisicamente confinado e manter idênticas condições ecológicas para o ambiente natural. Eles podem ser projetados
com vários níveis tróficos.

mesofilos
mesofilo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "TPC", sendo o seu significado:<br>Refere-se a organismos
que vivem em 40 media temperaturas moderadas; 15 a 35 ° C ) ou plantas que vivem em habitats de humidade média (
40 a 60% 41. Se um organismo vive em meios frios chamados Psicrófilo e seja no alto termófilo. Se uma planta vive em
um meio seco você é chamado xerófitas e se a umidade muito estanho é água.

mesomorfo
Significa corpo intermediário ou médio. Formas médias ou médias. É uma classe de biotipo, intermediário entre
ectomorfo (fino, magro) e endomorfo (gordo, gordo). Um mesomorfo é o que pode ser considerado padrão ou médio,
regular.

meson
O termo correto é méson (com acento). Na Colômbia, méson é Aumentativa tabela. Mesa grande e alongada. É
também um edifício em uma cozinha onde instalado um fogão e uma máquina de lavar louça ou coletor de uma forma
global, acompanhado por uma pequena mesa ou liso e suave. Contador, bar. Também na Colômbia, é um tipo de
restaurante, geralmente localizado ao longo das rodovias. Sala de jantar, quarto, restaurante, Pousada, área de
piquenique, posada, hostal fonda.

mesquite
É um nome comum para uma árvore multiuso no México. Também é chamado de temezquite ou melhor tepemezquite
ou mauto. É mais um dos nomes dados no México ao nome científico da árvore Lysiloma divaricata, da família
Fabaceae. Eles o usam para curar feridas ou feridas com cáinge da casca, das sementes extrair farinhas comestíveis,
é forrageira e também serve para lenha. .

messalina
Messalina é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Messalina.", sendo o seu significado:<br>Messalina ou
melhor Valeria Messalina foi o primeiro cônjuge da Roman Emperor Claudio. Primo em segundo grau de Calígula e
Nero premium. Estimado era o símbolo da vaidade e da imoralidade.

messy
É uma palavra inglesa que significa confuso, desalinhado, sujo, emaranhado, emaranhado.

mesteño
Cavalo selvagem americano, também chamado de raça Mustang. Na antiguidade, no México, o termo é utilizado para
designar o gado perdido e não era conhecido para o proprietário. Animal selvagem ou feral. Pertencentes a um Mesta
(Associação de pecuaristas em Zaragoza). Ou seja, um nativo de Mesta (é o nome de uma cidade na Bulgária e na
Grécia). Relativo ao rio Mesta na Bulgária.

mesticulosidad
mesticulosidad é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Meticulosidade.", sendo o seu significado:<br>O
termo correto é rigor. A qualidade meticulosa. Quis dizer com cuidado minucioso, detalhado, metódica, escrupulosa,
fastidioso, precisos.

mestipén
mestipen é escrito incorretamente e deve ser escrito como Mestepen, mestepe. sendo o seu significado: Eu acho que
a pergunta é mestepen ou mestepe. Significa libertação, liberdade, redenção, resgate.

mestra
Na mitologia grega, Mestra era filha de Soniton, que era rei de Tessaly. É também o nome de uma empresa espanhola
que fornece equipamentos para uso em Odontologia.

meta
Significa objetivo realização, chegada, fim, fim, finalidade, prazo, objetivo. É o nome de um rio e um departamento da
Colômbia.

metafasis
metafasis é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Metáfise", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
metáfise. É o meio do osso longo.

metafisis
metáfise é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Metáfise", sendo o seu significado:<br>Na medicina,
metáfise é o nome dado para o meio dos ossos longos. Parte localizada entre a diáfise e a epífise.

metafora
metáfora é escrita incorretamente e deve ser escrita como Metadora ( com til ). sendo o seu significado:<br>O termo
correto é metáfora. É sinônimo de figura, símbolo, imagem, representação, alegoria. Isso significa que a tradução de
um conceito de uma situação para outra que se parece com você,

metalescente
Significa que tem aparência de metal, brilhante, brilhando como um metal, que brilha. Metal.

metamorfosearse
Significa transformar, mudar.

metanoia
É uma palavra de origem grega e significa mudança de mentalidade, mudança de atitude. Refere-se a mudar de ideia,
arrepender-se. Declaração retórica e teológica. É um processo mental para mudar de atitude.

metaxa
Metaxa escrito incorretamente e deve ser escrito como "Metaxa", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Metaxa. É uma bebida destilada grega, inventada por Spyros Metaxá, em 1888. É uma mistura de conhaque com vinho
de uvas secas sol ( Muscat envelhecido ).

metástasis orbitaria
Em Medicina é uma anormalidade que ocorre nas órbitas oculares e geralmente é um sintoma da presença de tumores
em uma paciente, muitas vezes distante (rins ou seios).

metã³dico
meta³dico é escrito incorretamente e devem ser escritos tão metódico. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
metódico. Significa puro, meticuloso, cuidadoso, controlado, programado, atencioso.

meteco
Na antiguidade era o termo que os gregos na Cilícia, Solos e outras colônias da Anatólia, usado para se referir a
estrangeiros, estrangeiros, pessoas de outra região.

metegol
Na Colômbia é um tipo de aposta esportiva com o futebol profissional. É também um jogo infantil com uma bola de
futebol, em que os dois competidores cobram penalidades máximas um contra o outro, onde quem marcar um gol vai
para o boné; ganha quem durar mais por cobertura (ou seja, quem consegue menos gols).

metel
É o nome comum de uma planta tóxica na família Solanaceae. Ele tem alcaloides muito fortes. Também é conhecido
como talahiponai, o manto de Cristo, zombador. Seu nome científico é Datura Metel. Brilha.

meteorito
É todo corpo celeste que cai na Terra e muitas vezes se desintegra na atmosfera. Eles geralmente são rochosos e
fazem parte de corpos celestes maiores que se desintegraram.

meter en cintura
Na Colômbia, é uma forma coloquial de indicar que alguém concordou em cumprir com os preceitos estabelecidos em
qualquer entidade, impor regulamentos ou estatutos. Impor estritamente as regras. Obedeça, cumpra.

meter la pata
Na Colômbia significa errar, estar errado. Coloquialmente engravidar ou fazer sexo em uma idade precoce e fora do
casamento.

metereologico
O termo correto é meteorológico. Meios relacionados com o clima com eventos climáticos vez ( ). Relacionadas com o
tempo ou o clima.

metereologo
metereologo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Meteorologista", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é meteorologista. Significa que ele estudou meteorologia e sabe dos fenômenos meteorológicos de tempo ( ).
Conhecimento do tempo ou o clima.

metereológico
Significa em relação ao tempo ou ao tempo. Clima. Isso se relaciona com o clima.

metformina
É uma droga que foram feitas para pessoas com diabetes. Também ajuda a diminuir os níveis de colesterol e
triglicérides e não produz hipoglicemia. É essencialmente dimetildiguanida. Metformina foi usada em humanos pela
primeira vez em Paris, pelo educador francês diabetes Jean Sterne.

meticuloso
Uma pessoa que é muito detalhada, oportuna, tudo faz isso com muito método. Conforme mostrado a seguir
protocolos. Minuciosa, detalhada, pontual, escrupulosa, exigente, metódico.

metis
Na mitologia grega era o nome de um dos Titanóides que personificava prudência, sabedoria, destreza, habilidade,
astúcia. Ela foi a primeira amante de Zeus e a mãe de Atena. Ninfa (Oceano), filha de Ocean e Téthys. Em grego a
palavra traduz truque, conselho.

metlatónoc
É uma cidade no estado mexicano de Guerrero. Na língua Mixteca é chamado iria Ta '' nu ou Carina '' nu. Em Nahuatl
significa linguagem " no metate ". O Metate é uma espécie de argamassa feita em pedra onde maceradas ou torna-se
a farinha.

metodicos
O termo correto é metódico, com til. Plural de metódico. Fazendo as coisas em ordem e com dedicação. Significa
ordenado, criterioso, cuidadoso, meticuloso, agendado, regulamentado.

metonimia
É o mesmo que transnominação. É a prática de nomear uma coisa com algo que identifica outra muito semelhante ou

que está muito perto dela.

metraje
Em Cinema e Vídeos é material inédito. Você também pode chamar pietaje ou código de tempo. Formas de medir
tradicionalmente o material cinematográfico ou cinematográfico, que se manifesta em filmes normalmente em fitas de
35mm e número de quadros (cerca de 16 a 24 por segundo). Dependendo do tempo de duração pode ser dividido em
curtas-metragens (menos de 30 minutos, 1600 metros e 24 quadros por segundo). filmes médios (entre 30 e 60
minutos, 1600 metros e 24 quadros por segundo) e longas-metragens (mais de 60 minutos, 1600 metros e 24 quadros
por segundo).

metro
Unidade básica do sistema métrico decimal, para medições de comprimento . São 100 centímetros. É também uma
maneira de chamar transporte terrestre em massa da maioria das grandes cidades e é feito em trilhos. Underground.

metrobus
É o serviço do TransMilenio, na cidade de Barranquilla. Curramberos de ônibus com pista exclusiva. Também
chamado assim, na cidade do México-

metrología
É a ciência que estuda tudo re-laqueado com pesos e medidas. É também a unidade estadual que é responsável por
verificar a precisão das medidas de peso, volume, capacidade e comprimento em aspectos comerciais e que podem
afetar os clientes. Escritório que endossa ou aprova a exatidão de pesos e medidas em estabelecimentos comerciais.

metropólipo
Pólipo encontrado no útero.

metrorrexis
Quebrar, quebrar ou rasgar no útero. Lesão de ruptura uterina. Prolapso, desprendimento.

metrortosis
O termo correto é metroptosis. Ação cair do útero ou do útero.

metroscopia
Jornalismo é o pulso da Espanha.

metsang
O termo correto é formado. É um aço, resultante da fundição de dois pokemon Beldun.

mexiquense
É mais um dos gentios daqueles que são originários do México, seja referindo-se à República Mexicana ou ao estado
do México ou ao Distrito Federal do México. Mexicano. Em relação ao México.

meyeriano
É um movimento religioso, cuja seita é a estrela de uma série de televisão chamada o caminho. Seguidores das

doutrinas de Meyer.

mezcalera
É uma espécie de taça, vaso ou recipiente servindo mezcal para beber.

mezcales
Diferentes licores mexicanos extraídos do maguey, por destilação. A palavra em náuatle Mexcalli significa cozido
Maguey. Tequila. É outro nome dado para o maguey ou planta Agave.

mezcla hetereogénea
É uma mistura de elementos que são diferentes, não-uniforme ou que têm diferentes propriedades. Tipo de mistura em
que um pode observar seus elementos separados. Por exemplo, misture água e óleo, mistura de areia e água.

mezclilla
É um tipo de tecido tecido em algodão, grosso e resistente.

mezcolanza
Na Colômbia significa misturar muitas coisas variadas. Mistura de vários ingredientes, mas de forma irregular ou
desproporcional. Misturando, embaralhando, embaralhando, embaralhando, misturando, misturando, diversos,
mazacote, acumulando.

mezquita
Templo de árabes ou muçulmanos. Construção religiosa da comunidade muçulmana.

mezquital
Está cheio de árvores Cuji ou 40 Trupillo terra; Prosopis juliflora ) que no México dizem algaroba. Família Fabaceae.

mezquites
É um nome dado no México e os Estados Unidos a uma árvore da família Fabaceae. A palavra Misquitl é náuatle na
origem e meios que dá sombra. É uma árvore de médio tamanho, muito resistente à seca e serve como forragem para
os animais em terreno muito deserto. Na Colômbia, dizemos Trupillo, Cuji e Tulu língua chama Aipia. Seu nome
científico é Prosopis julliflora.

mezuza
O termo mais indicado é mezuzaza. É o nome que os judeus dão ao jamb da porta, que é um pergaminho contendo
vários versos da Torá e colocado na porta da casa. .

mezze
É uma palavra de origem persa, que significa o sabor. Também chamado de mezze ou meze. É uma seleção de
petiscos variados da cozinha do Mediterrâneo Oriental e do Oriente metade.

médano
Significa duna de areia que se forma nas áreas dos rios. Curva de um rio. Acúmulo ou pilha de areia. Arenal, duna.

médium
Pode significar intermediário, mediador ou clarividente. Uma pessoa que se manifesta a comunicar com os espíritos.
Nome de dois programas de televisão (NBC e Televisão Nacional do Chile). Tipo de vinho doce com alto teor alcoólico.
Em Botânica é um tipo de plantas do gênero Campanula, família Campanulaceae.

mérgulo
É uma pequena ave marinha do gênero Alle e da família Alcidae. Ele está relacionado com as alcas e puffins, mas é
menor em tamanho. Seu nome científico é Alle alle.

mérida
Mérida é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como Merida ( próprio nome ). sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Merida ( nome próprio ). É o nome de uma cidade mexicana no estado de Yucatán. É um município
espanhol na província de Badajoz, ( Extremadura ). É o nome de uma cidade e um estado na Venezuela. É um
sobrenome de origem espanhola.

méritos
É o plural de mérito. Você merece, que é o prêmio ou o resultado de alguma coisa. Significa valor, qualidade, mérito,
direito, atratividade, incentivo, incentivo, lucro.

mho
Em Física é o nome obsoleto da Unidade de Condução Elétrica. Era a unidade de Condução Elétrica (ou seja, o
inverso à Resistência). É o mesmo que Siemens, que é o nome usado atualmente em Física. O nome foi estabelecido
em homenagem ao engenheiro alemão Ernst Werner von Siemens. O símbolo é S.

mialgia
Significa dor nos músculos. Dor muscular. Pode ter várias origens e pode causar paralisia ou dificuldade para mover
uma parte do corpo.

miami
É o nome de uma cidade e porto dos Estados Unidos, no Estado da Flórida. Chama-se "A Cidade do Sol". Nome de
um rio do estado da Flórida, (Parque Nacional everglades). É também o nome de várias cidades dos Estados Unidos
(Arizona, Indiana, Missouri, Ohio, Oklahoma, Texas). Há também uma cidade chamada Miami no Estado de Manitoba,
no Canadá e outra na Austrália (Queensland). É o nome de um Vale, no Estado de Ohio e de uma praia e spa de
Tarragona na Espanha.

miasmolexia
Nome de um documento escrito por Clemens Maria Franz von Bönninghausen, um dos primeiros pesquisadores do Ho,
Eopatía, a palavra significa cura para os miasmas.

mibora
É o nome de um gênero de plantas da família Poaceae. É conhecida como grama anã. É sinônimo de Agrostis
(significa grama). É típico da bacia do Mediterrâneo.

mica
Na Colômbia é um pequeno recipiente ou navio, geralmente metálico ou plástico, no qual as necessidades fisiológicas
são feitas durante a noite. Copo noturno, pato, bacinica, bacon. É usado principalmente por crianças ou doentes. Na

Colômbia também dizemos vasenilla (derivado do vidro noturno). Mica também é um mineral muito frágil, que se
desfaz facilmente. Pertence a silicatos e geralmente sua estrutura é laminar. São os minerais que mais abundam na
natureza e os mais importantes são o andmoscóvio biotita. Também na Colômbia chamamos mica para a fêmea do
macaco ou macaco e o vidro que reveste os relógios de pulso.

micela
É o conjunto de moléculas que constitui uma das fases dos coloides. Através desse mecanismo é que o sabão
consegue dissolver gorduras, que são substâncias insolúveis na água. Soluções aquosas, moléculas anfífilas.

