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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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micha
Na Colômbia significa pouco, em pequena quantidade, mínimo, beliscar, tris. Também é chamado de michita (Dale,
com nosso costume de usar diminutivos). No Panamá é um tipo de pão pequeno e oval. Também é uma maneira
vulgar de chamar a vagina. Na língua aimara significa vela, candil (Bolívia). Na Bolívia também significa ganancioso,
ganancioso, egoísta, mesquinho, miserável. No México é um sobrenome, de origem indígena. Sobrenome de uma
jornalista da Televisa chamada Adela Micha Zaga.

michas
É o plural de micha. Quer dizer, gato, gatinho, morrongo. Mirringos.

michay
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 mechay ou michay. Existem 4 espécies. Também é chamado de
mechay ou calafate.

miche
Na Colômbia é um licor que é produzido ilegalmente em aldagas. É uma espécie de conhaque.

michelada
É uma mistura típica mexicana de cerveja, suco de limão, chile e sal. A borda do vidro fosco ou congelados é
mergulhada em suco de limão e sal aplicado a ele. Adicione o suco de limão e a cerveja gelada (alguns adicionados
cubos de gelo, chile ou outros molhos).

michimalongo
Michimalongo ou Michimalonco, era um líder do mitimaes, seu nome em mapuche linguagem significa cabeça da tocha,
presumivelmente era vermelho. Ele foi o primeiro a organizar ataques às povoações espanholas. Ele atacou com
ferocidade e dificultado sua conquista especialmente para Valdivia.

michito
Ele quer contar a ela, Kitty. Um gato pequeno. Diminutivo de micho, o que pode significar ladrão, bandido, gato ou
pessoa muito ágil e astuta.

michín
Na Colômbia, vonschnauser é uma maneira de chamar um gato. Sinônimo de gato, micifu. O nome de um gato em um
poema de Rafael Pombo.

michna
É o mesmo que Mishná ou Misná, que em hebraico significa estudo, repetição. É uma compilação da Tradição Oral
Judaica de Leis, desde os tempos da Torá, até que foram codificadas pelo rabino Yehudah Hanasí no século II.
Sobrenome e nome artístico de um famoso Disc Jockey dos Estados Unidos. Seu nome completo é Adrian Yin Michna.
Era também o sobrenome de um compositor, músico e escritor tcheco. Seu nome completo era Adam Václav Michna.
Ele escreveu e compôs muitos hinos para a Igreja Católica de Otradovice na era barroca.

micho

É outra maneira de chamar um gato. Michin, micifú. No Panamá significa ladrão, bandido, homem astuto, astúcia.

michoacana
Significa nativo ou Michoacan, relacionados ao estado mexicano.

michoacas
É o nome de um povo indígena que vive principalmente no estado de Michoacán, México. Significa que os pescadores
que têm peixe. Também foram chamados Purepechas ou Michoacan.

michuñ
No Chile é o mesmo que mychuñe. É uma espécie de batata escura alongada. A palavra é de origem mapuche e
significa cocô de gato.

michuñe
Significa cocô de gato, fezes de gato. É uma palavra de origem mapuche. É o nome de algumas variedades de
batatas alongadas e escuras no Chile (região de Chiloé).

mico
Refere-se a uma pessoa, especialmente um menino que faz truques e guloseimas. Na Colômbia é sinônimo de
macaco, macaco, macaco, chango. Significa, também, brincón, inquieto.

micoa
É o nome de uma música de Paulo Miambo. Significa em Botânica de Micó ou dedicado a Micó. Micoa ou Miconia é o
nome de um gênero de plantas pertencentes à família Melastomataceae (ou Melastomaceae). Eles eram dedicados ao
botânico catalão Francisco Micó. Possui mais de 1350 espécies, das quais são aprovadas um 710.

micorriza
É uma simbiose entre fungos e as raízes de uma planta, gerando benefícios para ambas as partes, pois a planta
fornece aos fungos carboidratos e vitaminas que por si só não consegue sintetizar e, por sua vez, o fungo fornece à
planta nutrientes minerais e água. Estima-se que quase 90% das plantas tenham micorrizade de alguma forma. As
hifas fúngicas mais comuns são das divisões glomeromycota, Basidiomycota e Ascomycota. Um dos maiores
benefícios é que os fungos, aplicando ácido oxálico, conseguem quebrar rochas das quais as plantas se aproveitam do
cálcio, fósforo, nitrogênio, potássio e outros nutrientes. Eles também ajudam no controle biológico de pragas. O
benefício para as atividades agrícolas e florestais é tão grande que em muitas atividades é costume iroculado
micorrízios, mesmo desde a época do berçário.

micouii
É uma palavra no idioma Tarahumara. É um dos nomes comuns dados no México (especialmente nos Estados de
Chihuahua e Sonora)) a um fungo ou cogumelo comestível. Seu nome científico é Amanita caesarea e pertence à
família Amanitaceae. Recebeu entre outros o agaric de Royal de nomes comuns, amanita do Caesars, jicarita, Lucia,
gema, yemita, yuyo, xochi, sochi, ovo rei do cogumelo ou gema de ovo

micrantemo
É a castellanização do termo Micranthemun. Significa uma flor muito pequena ou minúscula. É o nome de um gênero
de plantas da família Plantaginaceae, antes de serem consideradas da família Scrophulariaceae (ou Lamiales).

micro ciclo
Significa ciclo de curto prazo. Curto período de tempo, para realizar uma determinada atividade. Alguns dias.

micro sueño
Uma das principais causas de acidentes de trânsito. Produto de sonhos momentâneo de fadiga. Despabilamiento,
aceno de cabeça, sonolência e sonolência.

microaspersión
Sistema de irrigação que é realizado com gotículas de água muito minúsculas.

microbar
É o nome de um submúltiplo de uma unidade de pressão atmosférica, do sistema Cegesimal. Equivale a um
milionésimo de bar, ou seja, milésimo de milibar. Também é frequentemente chamado de baria. No sistema métrico
decimal ou sistema internacional Pascal ou Hectopascal é agora usado como medidas.

microbiótica
Isso significa micróbios, relativos a seres vivos unicelulares ou microscópicos.

microbiótico
Em relação a organismos muito pequenos. Em relação aos micróbios. Em relação a formas de vida muito pequenas
ou minúsculas.

microcámara
Significa câmera (fotográfica ou vídeo) de dimensões muito pequenas. São alguns milímetros. Em muitos casos, eles
são o fim de um cabo muito fino, chamado microchambers capilares. Eles são muito de alta tecnologia e alta definição.
Eles têm uso principalmente em Medicina, Vigilância e Espionagem.

microclima
É o clima e a manifestação muito especial de um site definido. Eles são geralmente muito pequenas áreas e no muito
especiais de condições que tornam o clima diferente do entorno.

microcrédito
Eles são pequenos créditos. Eles geralmente são usados para iniciar projetos agrícolas ou gado doméstico ou
pequeno parcelas. Eles também são a curto prazo e as taxas de juros baixas.

microcuentos famosos
O micro são muito pequenas histórias, às vezes apenas uma ou duas frases. Também chamado de microfiction,
minicuentos ou hiperbreves, são textos que narram histórias de forma condensada. Entre o famoso micro existe um dos
40 de Franz Kafka; A verdade sobre Sancho Panza ) outro de Jose Luis Borges ( sonho de ) e outra de Gabriel García
Márquez ( Morte em Samarra ). Um famoso conto de José Leandro Urbina, que há quase mais mini são título e
chamado de nosso pai que estais no céu.

microdermoabrasiã³n
O termo correto é microdermoabrasão. É um método moderno de tratamento de beleza, esfoliação da pele.

microdermoabrasión
É um método de beleza que consiste em esfoliação ou eliminação de pele morta, aplicando um pequeno dispositivo
equipado com cabeças de safira.

microdonte
É a espanholização do microdontus ou microdonto. Significa dentes muito pequenos ou minúsculos. Este termo pode
servir como um epíteto em muitos animais que têm essa característica (podem ser peixes ou répteis). Também pode
ser usado na botânica como um epíteto em plantas que têm um cáléxi de dentes curtos ou pequenos.

microestado
Significa estado muito pequeno, estado de pouco território. Estados de pouca extensão e população pequena. Por
exemplo: Malta , Ilha Faroé, San Marino, Andorra, Vaticano, Mônaco. Geralmente são principias.

microfauna
É que a fauna é composto por organismos microscópicos. Fauna microscópica.

microfonazo
Microfone aumentado. Aperte hit com um microfone.

microgenero
O termo correto é microgene (ou microgênero), com tilde. Em Biologia é um gênero que tem uma única espécie, muito
poucas espécies ou muito poucos espécimes vivos. Poucas cópias ou representantes. Nas artes também é chamado
de gênero de nicho ou gênero reduzido.

microgotas
É um sistema de irrigação para a hidroponia, também chamada por nebulização ou pulverização ( Também micro ).
Gota.

microgotitas
Gotas muito pequenas.

micromiceto
Significa fungo microscópico ou muito pequeno.

micronebulizadores
micronebulizadores incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "micronebulizador", sendo o seu
significado:<br>Bocais de sistemas de irrigação que permitem aspersão ( dispersarem, fumigam ) gotas de água em
forma de nuvem, em uma cultura. Aparelhos de bocal de fumigação na agricultura.

microoempresa
Pequenas empresas com poucos funcionários e ordem geralmente familiar.

microorganizmo
microorganizmo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Microorganismo.", sendo o seu significado:<br>A

palavra correta é o microrganismo. Organismo vivo que não é visto a olho nu, que é muito pequeno. Isso só pode ser
visto usando lupas ou lentes muito poderosas ou microscópios. Micróbios.

microrrinia
Significa nariz muito pequeno. Defeito físico que consiste em ter um nariz desproporcionalmente pequeno.

microsfigmia
É uma fraqueza extrema no pulso. Pulsos que mal são sentidos. Pode ser um sintoma ruim em um paciente.

microtia
É uma deformidade congênita da orelha externa (Pinna ou orelha). Caracteriza-se por ter a orelha ausente ou muito
pequena, o que também gera problemas auditivos.

microtria
É o nome de uma deformidade congênita da pinna (orelha). Significa orelha pequena. Consiste em ter reduzido o
pavilhão da orelha. É geralmente unilateral, ou apenas em um dos ouvidos (em maior número à direita), mas também
há bilateral, embora muito mais escasso. Microtia extrema ou grau IV também é chamada de anotia (ausência de
ouvido).

microvoladura
Pequenas explosões. Prática terrorista de fazer pequenas perfurações com explosivos em um oleoduto. Pretende-se
causar danos à economia do operador, pois causa perdas de hidrocarbonetos, baixas pressões e consequentes perdas
econômicas. Seus danos ecológicos são menores, mas são muito difíceis de detectar. Outras vezes são feitas para
estabelecer drenos ou encaminhamentos ilícitos para roubar o produto.

micteroxerosis
Em Medicina e Otorrinolaringologia : nariz seco . Narinas e nariz se desenvolvem com uma condição respiratória. A
palavra é formada a partir de duas raízes gregas: gr . myktér, mykt-ros, "nariz" e xérosis, xeros "seco", "seco".
Xeromicteria.

midaleina
Na Bioquímica é o nome de um composto orgânico nitrogenado que é formado pela ação de bactérias em vísceras
apodrecidas (tomains ou ptomains). É uma substância tóxica.

midao
Em chinês significa fascinante, fascina. Nome de um restaurante muito famoso em Milão (Itália). Animal parecido com
doninha. É carnívoro.

midas
Famoso rei da Frígia, renomado por sua grande riqueza, mas que seu governo deu esplendor de seu reino, que se
estendiam à região montanhosa de Urartu. Fábula do filho de um rei que é dito que tudo o que tocava se transformou
em ouro. A ganância dele terminou, como ele tocou sua família e todos nós sabemos o que aconteceu. Para
compensar sua ganância ele deve banhar-se em um rio e viver como um humilde camponês. Por extensão, Midas é
dito a uma pessoa de grande fortuna nos negócios. Rico, sortudo.

mido
Fora da marca de relógios suíços, é uma flexão de medição. Significa calibrar, calcular, medir, sondar, pesar,
comparar.

midorexia
É a tendência atual de muitas pessoas maduras entre as idades de 40 e 50, que pretendem se sentir muito jovem e
atraente e também agir como tal. Na Colômbia também é comum dizer às mulheres e aos homens que têm essa
atitude.

midriasis
Em Medicina é o termo usado para nomear dilatação pupilar.

mielga
É uma forma de pedir um tipo de tubarão demersal e pequeno. Outras comuns nomes tais como: cação, cação, lixa,
liso e gata, entre outros. Seu nome científico é Squalus acanthias e pertence à família Scualidae. É também o nome
de várias plantas da família Fabaceae, conhecido como cadillo ou alfafa.

mielicérica
Impetigo é caracterizada pelo aparecimento de vesículas ou bolhas na pele, que quando eles quebram se originam cor
de mel crostas ( melicericas-) Crostas, fura-greves. Cor âmbar ou mel.

miembro flacido
A expressão correta é membro flácido (com til e double-c). Também pode ser flácida. Você quer dizer sem ereção.
Dormindo solto, flexível, fraco, eu solto, macio. declinou, piegas.

mientras regreso
Espera por mim durante um curto período de tempo. Eu sou

miera
É o nome de uma substância oleosa de óleo de origem vegetal que é obtida a partir do enebro ou resina de pinheiro.

mieras
Tallyta é o mesmo que o da resina.

mierda
Quer dizer cocô cocô, esterco, fezes, matéria fecal, excremento, excreções, fãs do emissário, detritos, merda.
Porcaria, sujidade, asquerosidad. Na Colômbia, também está a mentir, carrinho de conversa, pegue palha, dizer
fofoca, falando o jargão. É também uma expressão ou exclamação que denota surpresa (merda!) .

mies
Geralmente refere-se aos cereais que têm o tronco, como trigo, cevada ou centeio. Spike, grão, agregado. Também
usado para designar a ação de cereais colhidos ou grãos. Ceifa, colheita.

mieto

Juha Iisakki Mieto ( nascido 20 de novembro de 1949-) É um esquiador finlandês de cross-country. Ele competiu nos
Jogos Olímpicos de 1972, 1976, 1980 e 1984 e ganhou cinco medalhas, incluindo um ouro medalha no 4 × 10 relé km
em 1976.

miga
Na Colômbia significa pequeno pedaço de alguma coisa, especialmente o pão ou bolo de milho. Crosta, migalha, peça,
tris, pite e fração. Migalhas é um prato fácil de preparar; Ele quebra uma arepa milho, adicione o ovo (e até mesmo
queijo e cebola) e vai fritar e pronto. . . . . o café é um delicioso café da manhã. Pão é também um material para
fazer artesanato.

migada
É uma inflexão de migalha. Na Colômbia, que está caindo aos pedaços, migalhas de novo. Dividir em pedaços
pequenos.

migaja
Na Colômbia significa um pequeno pedaço de comida, especialmente o pão. Porção, parte, fração, tris, dica, pite,
migalha. resto, desnecessária, trivial, crosta.

migajas
Plural de migalha. Significa pedaço de pão ou algo comestível. Migalhas, resíduos, crostas, bip no pitadas, miudezas,
descansar, restos de comida.

migracion
Viaje por certas espécies de animais em busca de alimentos, locais de nidificação, acasalamento ou procriação. Na
Colômbia é o nome do escritório que controla a partida e entrada de pessoas para o país, seja nacional ou estrangeira.

migracionista
Significa que você migra ou se move de um lugar para outro. É também uma teoria, também conhecida como
panspermia, que diz que a vida não se originou na terra, mas é um produto da migração de seus precursores em
meteoritos ou asteróides.

migrante
De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), ele define um migrante como qualquer pessoa
que se mova ou tenha se mudado através de uma fronteira internacional ou dentro de um país, fora de seu local
habitual de residência (significado oficial).

migrantes
Grupo de pessoas submetidas ao processo migratório. Pessoas que voluntariamente ou forçosamente deixam sua
residência habitual em outra região ou outro país e provavelmente não retornarão. Ele passa, viaja ou é levado de um
lugar para outro. Pode também referir-se a animais que deixam o seu habitat natural para procurar alimentos ou para
jogar e arquivos de computador que são passados de um banco de dados para outro.

migue
Na Colômbia é uma inflexão de migar. Significa deixar em pequenos pedaços um pão ou um arepa. Rasgar, quebrar,
desmoronar.

migueas
migueas incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "MICAH", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
MICAH. Nome do macho de origem bíblica e hebraica. Protetor do povo, significa que o escolhido. Nome de um
profeta Hebraico do século VIII a. (c). , autor de um livro que leva seu nome. Variantes de MICAH o nome são Miguel,
Mikel, Michel, Michael.

mijares
Mijares escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mijares ( nome )." sendo seu significado:<br>Mijares é uma
cidade espanhola e é um sobrenome. Manuel Mijares é uma cantora mexicana.

mijo
É uma maneira genérica de chamar uma grande variedade de cereais que tem principalmente usos como forragem de
gado e, em alguns casos, específicos para alimentos humanos. Eles pertencem a uma grande variedade de gêneros,
mas são todos gramíneas (família Poaceae). Os gêneros mais cultivados são Pennisetum, Setaria, Panicum, Eleusine.
O tef e o sorgo, que também são para consumo humano, pertencem ao milheto e são dos gêneros Eragrostis e Sorgo.
Millet é um cereal amplamente consumido na Ásia e África. Na Colômbia milheto também é uma maneira de chamar a
esposa para o marido (é sinônimo de afeto ou querido). Apocope do meu filho.

mijo o mija
Na Colômbia e especialmente na área do Café, é a forma comum e carinhosa de chamar os serrofies entre os maridos.
É também a maneira de chamar as crianças (a forma apocopizada do meu filho ou filha). É tomado como sinônimo de
amor, céu, afeto.

mijote
ARBRES é escrito incorretamente e deve ser escrito como "ARBRES", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
mijoté. Não é uma palavra da língua espanhola, mas francês. Refogado de meios ( Prato de carne cortado em pedaços
e legumes suados )

mikan
É o nome de um citrino japonês muito semelhante ao mandarim. Não tem sementes. Em algumas partes do Japão
assado com casca.

mikdash
Significa casa de Deus, local sagrado, lugar sagrado, lugar sagrado. É uma palavra hebraica.

mikuna
Em suaili a língua significa há ( inflexão do verbo ter 41.

mikveh
Mikve também é aceito. É o nome dado em hebraico a um recipiente de água purificada para os judeus. Banhos de
purificação dos judeus.

mil usos
Você também pode usar o multi-uso. Significa servir para muitas coisas, que pode ser usado de várias maneiras, ou
que serve para tudo. Geralmente refere-se a recipientes ou ferramentas. Um tipo de faca que tem vários serviços.
Multiuso. multifacetada e abrangente.

milcahual
Terras prontas para o cultivo. Terra de Milpa-pronto.

milciades
É um nome do sexo masculino de origem hebraica e significa rei de Dios, variante: Melquiades. Nome de um antigo
militar ateniense.

milco
É o nome do mascote do Lima 2019 Jogos Pan-americanos, projeto criado por Andrea Medrano. É uma abreviação de
cuchimilco, que era o nome de algumas estatuetas de Chancay no Peru.

mildo
Mildo é o melhor jogador do mundo, em jogos de animação ("o maior jogador de futebol do mundo: Mildo")

mildu
mildu é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mildu ou oídio." sendo seu significado:<br>Mildu é uma
distorção da palavra Inglês Mildew. Meios de ferrugem. Mofo é uma forma de fungo que difere por sua cor de
balnquecino. Ferrugem, fungo branco, oídio, lama, o oídio, cinza ou ferrugem. Eles pertencem à família Erysiphales.
Eles são fáceis de tratar, porque às vezes só para colocar a planta em lugares com boa luz e aeração é suficiente.

mile
Nome de um cantor colombiano aposentado. Ela também era atriz e apresentadora de TV. Seu nome completo é Ana
Milena Vergara de la Espriella. Apocope do nome feminino Milena. Em italiano significa milha.

milicada
Pode significar piquete, esquadrão, patrulha, pequeno grupo de militares ou policiais.

milico
É uma forma depreciativa de se referir a um membro da milícia, as forças militares do estado. Militar, agente, polícia,
soldado.

militar
Significa participar, integrar, fazer parte de algo. Ele também é a pessoa que faz parte de um exército, usa um
uniforme e é subordinado a seus superiores. Soldado. Relaciona-se com a milícia ou o exército. Castrense, guerra,
marcial.

militarote
Na Colômbia é uma forma depreciativa de se referir a um soldado, ou membro das forças armadas. Cutlass,
segurança. Por extensão, educação autoritária e rude, má pessoa, descobrirá.

millar
Significa um conjunto de 1000 unidades. Também é usado para designar uma quantidade muito grande que não pode
ser quantificada ou que é difícil de fazer. Nos tempos antigos era uma medida para quantificar o cacau ou suas
amêndoas, que totalizavam cerca de três quilos e meio. Era pouco menos de 2 kg em outro lugar. O nome de um
símbolo usado pelos antigos contadores (ID).

millardo
Em espanhol e para aqueles de nós que gerenciam em matemática o sistema métrico decimal é um bilhão ou um
seguido por nove zeros. Dez às nove. Para aqueles que gerenciam o sistema inglês, esse número é chamado de
bilhão e não de bilhões.

miller
Miller é um nome de macho usado na Colômbia e um sobrenome em inglês. Como tal, a palavra significa em inglês,
Miller, que opera a usina, que mói. É também uma marca de cerveja americana.

millo
É uma outra forma de sorgo, que também disse higor de milho, sorgo ou milheto-chamada.

millonada
Na Colômbia é um termo usado para indicar muita coisa, principalmente dinheiro. Significa que é muito caro, muito
caro.

millos
Plural de painço. Ele contou millo para todos os tipos de forragem de grama de pequenos grãos (na verdade, milheto
ou milium em latim é milho). Painço, painço, milho, zara ou sara são outras maneiras chamar de milho. Na Colômbia
Millos é como amar e apocopada referem-se à equipa de futebol Millonarios.

milnovias
Personagem masculino que é caracterizado por ter romances com muitas mulheres ao mesmo tempo. Na Colômbia
também chamamos de milamores, picaflor ou frango.

milo
Marca da Nestlé para um produto de chocolate em pó que contém vitaminas, cacau e malte. Seu nome origina-se o
atleta Milo de Crotona, famoso pela sua força na antiga Grécia. Tem mais de 70 anos de inventado leste produto muito
consumido na Colômbia.

milocha
Na Colômbia e especialmente na Costa Atlântica é uma maneira de chamar a pipa, um brinquedo, geralmente feito a
partir de papel colorido e que é explodido. Também se chama culebrina, piscucha, papalote, barrilete, pandorga,
volantín, chichigua, bar, papagaio.

milonga
Tem vários significados. Milonga é o mesmo que roubar, mentir, conto de fadas. Também em Dominicana e Colômbia
dirá Milonga em forma coloquial de uma multa de mil. Em vários países e especialmente os consumidores, então
chamado de cocaína. Também é sinônimo de festa, dança, diversão. Ritmo musical dos gaúchos.

milpesos
É um dos nomes comuns dados na Colômbia a uma palmeira. Também chamamos de unamo, patabá ou seje. Seu
nome científico é Oenocarpus bataua. Pertence à família Arecaceae. Tem uso medicinal.

milu

É um personagem de uma história em quadrinhos da tira (é o cão de Tintim).

mimar en exceso
É uma demonstração de afeto, na fronteira com a superproteção e o consentimento, que, em vez de ser benéfico se
torna prejudicial.

mimetismo
É a capacidade que têm alguns corpos tornam-se imperceptíveis em seu seio. Capacidade de esconder ou ocultar,
para se tornar imperceptível. Camuflagem, furtividad.

mimetizado
Significa camuflado, disfarçado.

mimitotiki
Eles não são as palavras da língua espanhola. O termo correto é Mimi Totoki. É uma menina, personagem de uma
série de anime, irmã de Airi Totoki. Mimi totoki na língua Maori significa leite pesado.

mimitotoki
Eles não são as palavras da língua espanhola. O termo correto é Mimi Totoki. É uma menina, personagem de uma
série de anime, irmã de Airi Totoki. Mimi totoki na língua Maori significa leite pesado.

mimo
Na Colômbia, dizemos um imitador, artista imitando os outros, mas que não emite palavras ou sons. Imite. Significa,
também, toque, careta, pechiche, arrumaco, afago, artista, palhaço, ator, imitar.

mimosa
É outro nome dado para o sonolento, poppy, sensível, vergonhoso, nometoques, morivivi, seu nome científico é
Mimosa pudica e pertence à família Fabaceae. É o nome de uma família botânica Fabaceae género. Mimosa é
também o nome de um coquetel muito simples, elaborado com champanhe ou vinho espumante e suco de laranja.

mina veta
São duas palavras sinônimos e gírias mineiras, significam depósito, galeria, túnel, filisteu.

minar
Significa produzir prejuízo afetam, corroer, gastar, minar, enfraquecer, danificar, cansativo. Também é perfuração,
escavação, minar, extrair.

minerologo
O termo correto é mineralogista (ele sempre carrega o til é esdrujula palavra). É o profissional de geologia,
mineralogia. Você também pode chamar o mineralogista. É dedicado a estudar as propriedades físicas e químicas dos
minerais. Um mineralogista estuda pedras preciosas. A mineralogia geral estudou cristalografia.

minerólogo
Pessoa especializada em mineralogia. Pessoa que estuda minerais.

minerva
Na mitologia romana, ela era a deusa da sabedoria, das artes e da razão. Ela era a deusa protetora de Roma e era
equivalente a Atena nos gregos. Ela era filha de Júpiter. Nome de um asteroide e nome de uma clínica em Ibagué.

mineta
É o sobrenome de um personagem de anime. Seu nome completo é Minoru Mineta. É de baixa estatura e aparência
jovem. Ele estudou na Academia Yuei. O cabelo dele parece um monte de uvas e das quais vêm algumas bolas
pegajosas que servem como arma. Também é conhecido como Suco de Uva.

mini-mercado
Distrito de loja, comida e mercearia.

mini-uzi
É uma pequena metralhadora de israelense-feita, desenhado por Uziel Gal. Submachine, metralhadora.

minibikini
Significa biquíni minúsculo. É um maiô feminino ou cueca de duas peças muito leves, muito semelhante à tanga.

minimamene
minimamene é escrito incorretamente e deve ser escrito como "minimamente/Con til )" sendo seu significado:<br>O
termo correto é mínimo. Significa modo mínimo. Em uma pequena quantidade.

mininos
Significa gato, Davidson, gático e michitos. gatos domésticos.

miniom
Cada um dos personagens fictícios do Despicable me franquia. Eles são amarelos e cilíndricos em forma, com uns
óculos muito grossos. Filme com os mesmos números.

miniplug
É um termo em inglês usado para designar um mini-enchufe. É usado em eletrônicos. Geralmente é de perna única,
conector ou pé.

minisándwich
Significa sanduíche pequeno, sanduíche minúsculo.

minisrerio
minisrerio é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ministério", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Ministério. É a empresa que é dirigida por um ministro, a carteira do Ministro. Também é válido para a prática
eclesiástica de uma religiosa. Político e religioso rank interpretado por um ministro.

ministerio de defensa nacional
Na Colômbia é o Ministério que abrigos militares todas as forças e é encarregado de proteger internamente e
externamente, os civis, sua propriedade e o território nacional.

ministro
No oficial de Colômbia, que lidera um Ministério, que é uma seção específica das atividades do governo. Também
pode ser um líder religioso, o padre ou o pastor de uma igreja evangélica. Pessoa que administra um portfólio ou seção
de governo.

miniteca
Festa para crianças ou menores. Na Colômbia, foram proibidos por razões de protecção a menores.

minivan
Na Colômbia é uma pequena van. Pequeno passageiro ou van de carga. Sua capacidade máxima é de 8 passageiros
ou 550 kg de carga. No volume pode receber até 3, 6 medidores cúbicos. Tem um motor de 1,2 litros. .

minkar
Isso significa que usar pele de vison (visão). Uma peça de vestuário com vison ou vison forrado. É também o nome de
uma estrela da constelação do corvo, também chamado Epsilon Corvi (E corvo).

minorización
Significa vender por unidades, vender em detalhes. Venda em algumas quantidades. Diminua, mermar, faça menor,
corte, encurte. É uma medida comercial para evitar acumulação e especulação em tempos de emergência.

minos
Minos era o nome de um ou dois reis de Creta, que deu origem à civilização minoica. Acredita-se que minos em Creta a
antiga significava rei.

minuciosa
Significa detalhado, cuidadoso, meticuloso. Eles olham até mesmo para os menores detalhes, minúcias ou pequenas
coisas. Em detalhes. Detalhadas.

minucioso
Você quer dizer detalhado, cuidadoso, meticuloso. Que são considerados até os mínimos detalhes, minúcias ou
ninharias. Em pormenor.

minuta
Na Colômbia é uma lista detalhada dos fatos que acontecem em cadeia. Elaboração sequencial de atividades. Livro
que anota as atividades realizadas durante um turno e em ordem cronológica. Nota, Relacionamento de catálogo,
extrato, lista . Também pode significar menu, letra, conta ou fatura.

minutar
Trata-se de uma série de atividades que ocorrem, em uma estrita ordem cronológica. Escreva em um livro. Realizar a
regularização de atividades em ordem cronológica.

minuto
Período de 60 segundos. Sessenta e seis de uma hora. Forma coloquial em Bogotá para ligar para o bairro Minuto de
Dios ou a Universidad Minuto de Dios.

miñaxoia
Significa ingênuo, bobo, pessoa rédula, sincero. É um termo galego e literalmente traduziria como "minha joia".

miodinia
É um termo médico para designação de dor muscular. Dor nos músculos. Mialgia.

mionca
Na Colômbia é uma maneira coloquial de dizer caminhão. É muito comum entre os jovens dizer palavras para trás ou
em jerigonza.

miosotis
Miosótis Myosotis é o nome de um género e uma planta pertencente à família Boraginaceae. Comumente referido
como Miosótis. O termo tem raízes gregas e significa orelhas de rato ( pela forma das folhas ).

mioticas
Significa que eles têm Miose. Concerne a pupila e a lente do olho retraído ou reduzido no tamanho.

miqueas
Nome do macho de origem bíblica e hebraica. Protetor do povo, significa que o escolhido. Nome de um profeta
Hebraico do século VIII a. (c). , autor de um livro que leva seu nome. Variantes de MICAH o nome são Miguel, Mikel,
Michel, Michael.

miquiar
Na Colômbia coloquialmente, significa fazer macacos ou pular, pular e gritar como um macaco ou um macaco. Parece
um macaco. Refere-se às atividades incansáveis das crianças quando brincam.

miquito
Significa macaco ou macaco pequeno. Diminutivo de mico. Na Colômbia é outra maneira de chamar o macaco tyti.

mira
Na Topografia significa lente, telescópio de um teodolético ou ponto onde a vista é fixa. Por extensão pode significar
alvo, meta . intenção, propósito, objeto. Na Colômbia é o nome de um partido político com matizes religiosos.

mirabelle
É um dos nomes dados a uma variedade de ameixa comum, arredondada, frutos amarelos e de tamanho médio. É
também chamado Syriaca, Mirabel e Mirabel de Lorena. Seu nome científico é Prunus domestica, variedade Syriaca e
pertence à família Rosaceae.

mirace
É o nome de uma localidade no Kosovo localizada na região de Vushtrri. Fica ao norte do Kosovo, no distrito de
Mitrovica.

miradle
É uma inflexão para olhar. Significa ver, observar, inspectar.

mirador
É um site claro e alto que deixa o olhar ao longe. Local de observação. Atalaya, otero, varanda, terraço, Galeria,
corredor, observador.

mirasol
É outro dos nomes comuns do girassol. É o nome de uma planta e suas flores. Tem sementes oleosas. Também é
chamado de calom, khakima, wonder, girassol, tlapololote, milho shingle, acahual. Seu nome científico é Helianthus
annuus e pertence à família Asteraceae. Suas flores sofrem fototropismo. então eles estão indo ou indo para onde o
sol está.

mireille
Mireille é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mireille ( nome correto )" sendo seu significado:<br>Mireille é
um nome de mulher em francês, deriva o occitano Mireio ( Mirelha ) em espanhol foi Mireya ou Mirella. Significa que é
uma maravilha.

mires en
olhar é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Olhar", sendo o seu significado:<br>O termo correto é olhar.
É uma inflexão do relógio ou olhar. Média observada, ver, troca de olhares.

mirian
Mirian, Miriam ou Myriam, são nomes de mulheres. Tem origem bíblica e hebraica. Você quer dizer cheio de graça.

miriámetro
É o nome de uma medida de comprimento. É um múltiplo do medidor de sistema métrico decimal. É igual a 10. 000
metros ou 10 quilômetros. Sua abreviação o Mm.

miringua
É o nome de um espírito ou espectro de folclore mexicano, que diz que vive nas águas do Lago Pátzcuaro no estado de
Michoacán. Na língua que purépecha quer dizer esquecimento, esquecendo, referindo que clareia a mente de suas
vítimas e os faz se afogar no lago.

mirlo charrúa
É o nome de um pássaro comum no Uruguai. Também é chamado de chopi, tordo chopi ou tordo uruguaio. Seu nome
científico é Gnorimopsar chopi. Pertence à família Icteridae. É encontrado do sul do Brasil, sul do Peru à Argentina.

miro
É uma inflexão de olhar. Significa observar, ver, contemplar, examinar, vislumbrar, ver, notar, avisar, examinar,
inspecionar. 40 de Miró; Com letras maiusculas e com til ) É um sobrenome de grande pintor espanhol.

mirón
Na Colômbia bnovelero , snooper . Pessoa que vive à procura dos outros. Que ele espia os outros ou os observa
continuamente e com força.

mirra
Mirra é uma resina aromática obtida a exsudação de uma árvore, cientificamente chamada Commiphora myrrha

pertencente à família Burseraceae. Ele foi o presente que 40 Melchor; Magalath-) , o mais velho rei branco, barbas
brancas, que veio da Europa. Usado para ungir com óleo, também para incenso e perfume. Foi altamente valorizado
na antiguidade, especialmente na Turquia.

mirras
É o plural de mirra. Um dos presentes pelos três reis para o Infante Jesus, segundo a tradição cristã.

mirto
É uma planta altamente ramificada e arbustiva da família Myrtaceae. Seu nome científico é Myrtus communis. Ele
também é conhecido pelos nomes comuns de murta e Myrtle. É de origem mediterrânea.

misa
A cerimônia religiosa católica. Na Colômbia dizer missa ou mesmo massa é ranzinza, censura. Culto ou sermão
católico.

misael
É um nome masculino de origem hebraica e significa Quem gosta de Deus?

misántropo
Pessoa que odeia lidar com os outros. Quem vive isoladamente e sente antipatia pelos outros. Ele não gosta de partir
com os outros. Huraño, asocial, anti-social, arisco, evasivo.

miserable
Uma pessoa que vive na miséria, infeliz, miserável, pobre. A Colômbia também é sinônimo de pão-duro, mesquinho,
tinha, atracado, sórdido, chichipato.

miseraciones
Significa que produzem ou geram compaixão. Isso induz o perdão. Plural de miseração. Sentimentos de tristeza que
nos afetam pelo sofrimento dos outros.

miserere
É o nome do Salmo 51, em latim significa dez misericórdia ou piedade. É o nome de uma praça e uma estação em
Buenos Aires (é também chamada praça onze). É o nome de uma composição musical por Gregorio Allegri. Nome de
um conto de Gustavo Adolfo Bécquer. Chama-se também em cólica miserere Colômbia ou obstrução de peritonite ou
intestino miserere.

miseria
Necessidade absoluta de bens, falta de tudo o que é necessário. Significa falta, estreiteza, infortúnio, miséria,
necessidade, pobreza, miséria, dificuldades. Também pode significar mesquinhez, mesquinharia ou calamidade,
desventura.

misericordia
É o sentimento humano que faz alguém sentir pena da dor de seus companheiros. Predisposição para penar os
sofrimentos dos outros. Tenha coração ou compaixão, para defender aqueles que estão na miséria.

misero
Pessoa devotada que frequenta a missa com muita frequência. Em relação à missa.

mishara
É um sobrenome americano. Sobrenome de uma diretora de fotografia chamada Sara Mishara, nascida nos Estados
Unidos e nacionalizada no Canadá. Ele ganhou vários prêmios de Fotografia.

mishel
Samuka é uma variante do nome de Michel masculino, Misael, Michael, Michelle, Mikjai. É de origem hebraica e
significa protetor do povo.

mishná
Nome da primeira coleção de tradições orais escritas dos hebreus. Livro de Hebreus.

misifú
O termo correto é Miphfu, com c. Micifuz também é usado. Na Colômbia é outra maneira de chamar um gato.
Personagem de uma obra do poeta colombiano Rafael Pombo, que é chamado de "As Sete Vidas do Gato". É uma
poesia infantil cujos personagens principais são um cão e um gato. Como é muito curto eu transcreveu: "Ele perguntou
ao gato Mambrú The Hounds Lebrel : Parente de Miphfu , Que segredo você tem para viver sete vidas? E Mambrú
respondeu: Meu segredo é muito simples. Bem, é só para freqüentar como eu o banheiro e o pincel.

misio
É a forma coloquial como chamado para argentinos para os Provincianos de missões e vivendo em Buenos Aires.
Originários ou residente em Misiones, Argentina. Missionário.

misiva
Significa carta, mensagem escrita, grito, mensagem.

misky
Não é uma palavra de espanhol, mas língua quechua e significa doce.

mismidad
A qualidade que se manifesta na autenticidade, a originalidade de uma pessoa, será o mesmo, é ser exclusivo.

mismís
Na Colômbia é outra maneira de chamar o jején, um pequeno mosquito que morde bastante forte.

mismos
Significa igual, ( ser idêntico ) identidade, semelhante, exata. Usado após pronomes pessoais para reafirmar
claramente que está sendo dito.

miso
Em Japonês significa fonte de sabor, tempero. É um colar de condimentaria japonês feito de soja e mar sal (pode ou
não pode realizar cereais). . Na etimologia é um prefixo grego que significa odiar, detestar.

misogi
É outra limpeza e purificação nas práticas de cultura de Xintoísmo. O primeiro é executar foi Izanagi, mergulhar no
mar. A cerimônia de lavagem, pode ser feito antes da cerimônia, ou depois de entrar o Jinja. Ritual japonês que
purifica a mente e o corpo.

misógino
Pessoa que tem uma aversão às mulheres ou ao sexo feminino. Pessoa que desconfia das mulheres. Ele sofre de
misoginia.

mistica castrense
Isso significa amor para a vida da milícia, gosta de sua carreira militar.

mistos
Mistos é o plural de misto. Misto é uma palavra de Catalão, o galego e o português, o que significam a mesma coisa:
misturou, misturou. Significa mista formada de várias coisas ou itens de natureza diferente. Cocktail, mistura, mistura.
Na Espanha é jogo, jogo.

mistra
O termo correto é Mistra. É o nome de uma antiga cidade grega na Moreia ( 41 Peloponeso; , no monte Taigeto. Era
também conhecida como Mystra, Mistra ou Pyrgos.

mistras
O nome de uma empresa de engenharia dedicada à inspeção é teste, manutenção e proteção de equipamentos e
activos (especialmente turbinas, transformadores e zangões). Tem sede em Nova Jersey (EUA). Pyrgos, Mistra ou
Mistra, era o nome de uma cidade grega localizada no monte Taigeto, antiga Esparta.

mistrás
Mistrás ou Mistra é o nome de uma cidade fortificada no monte Taigeto, perto da antiga Esparta, na Grécia.

mistura blanca
O termo correto é mistura branca. É um tipo especial de alimento para aves de criação e competição, especialmente
de jilgueros e canários. Serve para controlar o papuceo e em tempos de zelo.

mita
Tipo de tributo pago pelos povos indígenas. Era um sistema de trabalho forçado. Em Náuatl, lugar onde os mortos
abundam, cemitério (Mixtlán). Também pode significar oportunidade, turno, ocasião, lote, tempo.

mitayo
Um índio que trabalhava para o mita. Ele foi escolhido por sorteio. Foi quase um escravo.

mitinesca
Em relação aos comícios, parece ou se assemelha a um comício. Significa que parece um tumulto ou um monte.
Apresenta-se como uma aglomeração de pessoas.

mitinesco
Dá a aparência de um comício. Parece um comício. Monte, aglomeração, reunião, tumulto.

miting
Esta palavra não existe nem em espanhol nem em inglês. A palavra reunião existe em inglês, o que significa reunião.
Um anglicanismo com o mesmo significado poderia ser considerado, mas em espanhol é aceito comício, portanto o g é
deixado. Reunião de protesto.

mitlen
É o nome dado a medidas de volume e capacidade e superfície em Espanha. Eles são equivalentes a 1, 5 arpents de
Castilla. No caso de volume ou capacidade, ou para medir líquidos ascendeu a 83, 25 litros ( um alqueire é 55, 5 litros
). Para a medição da superfície eram aproximadamente 9600 metros quadrados ( o alqueire foram 6400 metros
quadrados ). Foi muito difícil usá-los, porque eles mudaram as medidas de região para região.

mito
Significa crença, falsa crença, tradição, lenda, alegoria. Também pode significar farsa, mentira, embuse. Tradição,
conto ou lenda que é transmitida oralmente nas várias culturas.

mitos
Crenças, lendas, histórias, fantasias que são transmitidas por via oral em diferentes culturas. Tradições.

mitote
Mitote significa bulla, agitação, azáfama. Ruído que ocorre em uma festa de família. Squeamishly, denúncia, aflição.

mitotero
Mitote, pessoa que faz barulho, barulho, fanfarra. Aqueles que participam ou não produz o ruído gerado em uma festa
de família. Exigente, reclamando, Alves.

mitridato
Significa em relação a Mithriades (rei da Pérsia e que significava presente de Mitra). Remédio ou remédio que era
usado em tempos antigos para curar pragas e outras doenças graves.

mits
MITS escrito incorretamente e deve ser escrito como "MITS ( é um acrônimo )" sendo seu significado:<br>É a
abreviatura de Micro instrumentação e 40 de sistemas de telemetria; 41 MITS;. Significa sistemas Micro instrumentação
e telemetria. Foi uma empresa americana ofelectronics que começou a produzir calculadoras eletrônicas em 1971.

mituano
Significa nativo de Mitú, residente em Mitú ou relacionado ao Mitú. Mitú é uma capital colombiana do Departamento de
Vaupés. Mytuan também significa que parece um paujil ou um peru da montanha, refere-se a uma pessoa que usa
ornamentos em sua cabeça ou também que tem pele escura. Mitú na língua yeral (tupi-guarani), é o nome de um
pássaro, o paujil ou peru da montanha. Também é chamado de focinho, mudo, pavão, mamaco. Pertence à família
Cracidae.

miura

Sobrenome de origem espanhola. Sobrenome do famoso fazendeiro, criador de touros de Lydia, chamado Juan Miura.
Pessoa maliciosa, que pensa em fazer errado, bravo, feroz. Touro de casta famoso por sua bravura. Nome de gado
famoso pela bravura de seus touros.

mix
É um apocope mistura aceitos. Significa mistura. Combinado, heterogêneo, híbrido, Misc.

mixionar
O termo apropriado é a micção. Fazer a micção. Ação para expelir a urina através da uretra, significa micção, expelir a
urina, xixi, xixi, dreno.

mixologia
Mixology escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mixology", sendo o seu significado:<br>É a arte de fazer
misturas agradável ao paladar, normalmente usados pelo barman e mixologists. Mixology é um ramo da especialidade
que inovar e transcender os limites do coquetel convencional.

mixología
É a arte ou a ciência de misturar bebidas adequadamente. Cocktail. Trata-se de obter sabores, cores, aromas e
texturas que além de atrair visualmente também são agradáveis nos outros sentidos.

mixta
Na Colômbia, significa que ele é composto de vários ingredientes ou elementos. Misturadas, combinadas,
heterogêneos, diversos, combinar, combinar.

mixtura
Isso significa uma mistura de várias coisas. Ovos mexidos. Miscelânea. Uma preparação farmacêutica, que é a
mistura de vários ingredientes.

mísero
Pessoa que não tem força, abatida. Que ele é miserável, que vive na miséria, que é infeliz, que é miserável. que não
tem felicidade.

mk
É uma marca registrada do nome da droga. Laboratório de drogas. Na Colômbia os produtos genéricos da MK
Tecnoquimicas produz.

mnemosyne
Mnemosine ou Mnemosina também é válida. É o nome grego de um Titã, filha de Gaia e Urano. Ele personificou a
memória. Ela era a mãe das Musas. Nome de um asteroide.

mnesico
O termo correto é memória, com til. Relativa ou relacionados com a memória. Capacidade de lembrar ou memorizar.
Você também pode usar é mnemic. Reflexão de uma envelhecimento ou normal deterioração da memória, que pode
ser indicador de uma possível demência.

moane
É um sobrenome de origem irlandesa e é uma pequena cidade na Noruega.

moái
Na língua Rapanui (ou pacuense) significa "viver", ou "escultura" "lá". É cada uma das esculturas que existem na ilha
de Páscoa, que pertence ao Chile. Monólitos de origem desconhecida, feita de tufo. Considera-se que eles foram
produzidos pelo primeiro Rapa Nui.

mobil
Era o nome de uma multinacional de petróleo dos EUA. Quando foi fundada, chamava-se Standard Oil Compañy.
Atualmente seu nome oficial é ExxonMobil . Na Colômbia é o nome de uma cadeia de postos de serviço onde são
fornecidos combustíveis e lubrificantes. Na Colômbia também é um sobrenome da Costa Atlântica, onde existem os
sobrenomes como Mobil, Mobile e Mobile. Mobile, assim com v, é o sobrenome de um futebolista colombiano,
chamado Edwin Dayan Mobile Cabrera . Ele joga como meio-campista pelo Deportivo Pereira. Também o celular é
uma maneira de chamar celulares na Colômbia.

mocasín
É um tipo de calçado, feito com couro macio e que carece de salto. Sapatos de couro macios, uma peça e usado pelos
nativos americanos. O nome de uma cobra venenosa do sul dos Estados Unidos. Seu nome científico é Agkistrodon
piscivorus e pertence à família Viperidae.

mocha
Na Colômbia significa que fechou ou cortou um dedo, um membro, a cauda (em caso de animais) ou uma orelha. Falta
algo que se destaca. Aparado, que é menor do que o normal. Na Colômbia inflexionação para mochar, o que significa
cortar, aparar. Em algumas partes da Espanha, significa cabeça coloquialmente. No Chile significa briga ou luta.

mochano
Coloquialmente, em relação à cabeça ou inteligência. No Chile significa pendenciero, lutador, luta, conflito. Na
Espanha é um apelido que os antequeranos têm.

mocharse
Na Colômbia significa cortar, fechar, amputação.

mocheta
Em Arquitetura é o oco de uma parede onde uma janela ou porta é colocada. Moldura da janela ou moldura da porta.

mochila
Na Colômbia é um saco de tecido em que é costume para embalar frutas. Mochila também diz para a bagagem de
mochileiro, mochila. É uma palavra de origem caribenha. Por extensão e no plural, é vulgar referir-se aos testículos.

mochilera
Uma mulher viajando turistas com poucos pertences e geralmente montar. Uma pessoa que faz turismo com poucos
recursos. Uma pessoa que fabrica, usa ou vende mochilas.

mochilero

É o nome de um pássaro muito comum na Colômbia. Conhecido por outros nomes como oropendolas, Tutu ou Jays.
Sua plumagem é cores amarelas e preto. Seu nome científico é Cacique cela e pertence à família Icteridae. Pessoa
que viaja de forma despreocupada, geralmente por terra, pedindo a piscina, que não carrega muita bagagem e durante
a noite onde você pega a noite.

mochitlán
O termo correto é Mochitlán. É um município brasileiro do estado de Guerrero. Houve a proclamação do plano de
Zapote em 1901 contra Porfirio Díaz, remoto antecedente da revolução mexicana que começou em 1910.

mocho
Na Colômbia diz mocho dedos faltando pessoa na mão, ou uma mão faltando que ou ambas as mãos. Também é dito
mocho ( ou 41 masculino; para equinos híbridos resultantes do cruzamento do cavalo e mula. Sem cauda. Incompleta,
que algo está faltando.

mochon
O termo correto é Mochon. É um sobrenome espanhol. Professor Francisco Mochón Morcillo ensina macroeconomia
com a Universidad Nacional de Educación a Distancia (em Madrid, Espanha).

mochuelo
A Colômbia é um dos nomes comuns recebendo vários tipos de corujas e corujas de celeiro. Eles pertencem à família
Strigidae. É o nome de um distrito de Bogotá e uma calçada. O nome de uma canção de vallenata popular.

mocia
Na Argentina é a sigla do Museu e centro de interpretação ambiental, com base em Berisso ornitológico. No MOCIA
são realizadas conferências sobre meio ambiente e educação ambiental passeios são agendadas.

mocla
É uma maneira de os jovens chamarem no México uma mochila, bolsa ou mala. Especialmente se refere ao saco de
livros. Jíquera, jíquera.

mocoso
Na Colômbia é uma maneira pejorativa de se referir a uma criança. pessoa que tem um nariz coberto por meleca. Ele
tem meleca ou está gripado. rachado. Nome de uma canção de Vallenata.

modelo
Significa que serve de exemplo. Uma pessoa que posa para um artista ou que desfila para mostrar roupas. Padrão,
original, displays . último, morrer, manequim. É o nome de uma das prisões de Bogotá. Inflexão para modelo .
Significa esculpir, moldar, formar, educar, orientar, posar.

modernizarse
Isso significa mudar tudo velho ou ultrapassado por coisas modernas, novas, inovadoras, de última geração. Atualize,
Modernize.

modestia
Qualidade do modesto. Significa simplicidade, recato, discrição, timidez, humildade, pobreza. O nome de um

asteroide. Falta vaidade, orgulho ou presunção. Na mitologia grega era chamado de Aidos e em Puditicia Romana.

modio
Medida de capacidade usada na Roma antiga a medida líquida e ( agregado ) grãos. Ele totalizou 8, 75 litros. Grãos
de peso elevaram-se quase de uma arroba.

modisto
É costureira do macho. Você quer dizer o homem que está envolvida em corte e costura, a moda, a arte de fazer
fantasias. Designer, costura, kits, alfaiate, costureira.

modorra
Sensação de fadiga e sono. Dormir, preguiça, embotamento, letargia, sonolência, peso.

modos
Modos é o plural de modo. Significa muito, muito, fórmula, procedimento, proceder, estilo, use, técnica, método, norma,
ordem, atitude, comportamento.

modus
É uma palavra latina que significa modo, forma, maneira. É comum ouvi-lo nos slogans "modus operandi", que significa
maneira de proceder (ou agir) e também no modo "modus vivendi" de vida, modo de vida.

moeda
Isso não é uma palavra da língua espanhola, mas Português e significa a moeda.

mofa
Significa zombaria, escárnio, prejuízo, ofensa, brincadeira, piada, piada, pulla, befa, decepção.

mofosa
É uma maneira errada de tentar dizer cheio de mofo, bolor. A Mofosa é uma praia localizada no Asturiana de Luanco
(Conselho de Gozón). Há também uma área de lazer na mesma área e com o mesmo nome.

mofri
mofri é escrito incorretamente e deve ser escrito como "MOFRI é uma sigla..." sendo seu significado:<br>MOFRI é um
acrônimo para associação Mosquée de Fribourg ( Francês-) Definição da palavra associação da Mesquita de Friburgo.
É que uma associação de muçulmanos no Cantão de Friburgo, em Francia.MOFRI é também o nome de algumas lojas
que vendem roupas, sapatos, joias e acessórios.

mogolico
mogolico é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Mongolico, mongol. sendo o seu significado: se você
quer dizer relacionadas a Mongólia ou Mongol (adjetivo), deve ser til: mongol. Se a referência é a limitação mental, é
um termo que deve desaparecer da nossa língua, juntamente com o mongol, mongolo, mongolo ou mongolito. É a
forma mais vulgar e depreciativa de lidar com uma pessoa com deficiência mental, quase sempre devido a Trissomia
21 ou síndrome de Down. O significado da palavra mongol relacionado com os mongóis. Mongol é o adjetivo do
nascido ou residente na Mongólia. Mongol.

mogollita
Mogolla diminutivo. É a Colômbia é um tipo de pão, tem a forma de uma semisfera. Coloquialmente, uma maneira de
chamar uma garota gordinha.

mogostocia
Na medicina, o mesmo é mais complicado de difícil parto, distocia, caminhei entrega, entrega. O prefixo "mogis"
significa trabalho, trabalhoso, difícil, complexo, complicado.

moguereño
Significa natural ou nativo de Moguer, cidade da província de Huelva, na Espanha. Residente ou relacionado com
Moguer, na Espanha.

moguntia
É o nome de um moinho de especiarias criado na Alemanha em 1903 e estandarizo mistura de especiarias para
salsichas e estabeleceu várias receitas. Hoje é um hub na indústria alimentar europeia que inclui todos os tipos de
carne e salsichas.

moha
É um dos nomes do segundo cereal mais cultivado do mundo. Também é chamado de painço. Seu nome científico é
Setaria italica e pertence à família Poaceae . No budismo é um conceito que equivale ao vazio, ignorância, ignorância,
inutilidade. É o oposto de Prajna (sabedoria).

moheda
É um dos nomes comuns para o sobreiro. É a mesma árvore de cortiça. Também conhecido como alcornoco, grelhas,
alsina, Entãoestão, casquizo, chaparreta, chaparro, cortiça, sobreiro. Seu nome científico é Quercus suber e pertence
à família Fagaceae.

mohína
Isso significa altercação, briga, briga, briga, confronto. É também gesto ou careta de desagrado. Feminino de pouting.

moi
É uma palavra francesa (pronuncia-se o mua) e significa-me. Precedido por avec (avec moi, pronunciado avec mua),
significa para mim. É a sigla em inglês do Ministério do interior (Ministério do Interior da Arábia Saudita). MOI é o
nome de uma empresa especializada em mobiliário de Baltimore nos Estados Unidos. Moi é também o nome de uma
revista do mexicano Emelina Martha Debayle Alaniz (nascido na Nicarágua), publicado no início de 2014.

moiganita
O termo correto é morganite. É o nome de uma pedra preciosa. É um tipo de berílio, que inclui variedades de
esmeralda, água-marinha e berilios em que não sejam as cores típicas, pela presença de traços de manganês. É a
gema ou joia oficial de Madagascar.

moira
Na mitologia grega, as Moiras eram as personificações do destino. A palavra moira em grego significa parte, lote,
destino ou parte.

mois
É uma palavra francesa que significa mês. Também é um ícone do gesto do messenger que é representado por um
cookie, movendo os braços e o que me dá mesmo, não me importo.

moisés
Significa aquele que foi salvo das águas. Nome do homem de origem egípcia e bíblica. Nome de um senhor da guerra
e profeta mais importante do judaísmo. Ele libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. Nome de uma cesta de
bebê, muito leve e geralmente vime.

mojaculos o dragones de agua
Na Colômbia são dois dos nomes comuns que damos aos insetos odonatos, ou seja, libélulas ou cavalos do diabo.

mojado
Significa molhado, inserido, encharcado, saturado de água. Inflexão molhar.

mojar
Significa molhado, entra. Na Colômbia, de forma coloquial, molhar significa alcançar algo pela primeira vez, depois de
muitas tentativas.

mojarra
É um dos nomes comuns de peixes de água doce ou água salgada. Na verdade, é um nome comum para várias
espécies, gêneros e famílias de peixes. São conhecidos como mojarras, peixes da família Embiotocidae, Characidae,
Cichlidae e Gerreidae (mojarras do mar). Tilápia, poleiro. Também é uma maneira de chamá-lo de adaga curta e larga
ou faca.

mojá
É uma inflexão molhada. Significa umedecer, desordá-lo. Também pode significar urinar. Impregnar ou umedecer
com um líquido. Quanto ao que a FEDE diz que o nome correto é Mohán ou Poira, que é um monstro humanoide da
mitologia da minha terra tolimense.

mojepe
É um dos nomes que dão o cacto gigante no México. Seu nome científico é adulto, Carnegiea gigantea. Ele também
recebe os nomes de Saguaro, saguaro, sawarro. Suas colunas pode medir até 15 metros de altura. É comestível.

mojé
É uma inflexão mergulhando. Significa imersão, umedecimento. Entra, água. Na Colômbia também, coloquialmente é
para conseguir algo pela primeira vez, especialmente uma realização desportiva.

mojicon
O termo correto é mojicón. Na Colômbia é um tipo de pão, ao qual é adicionado uma pequena ração de açúcar por
cima. Em algumas partes é também mojicón disse para o rocambole, mas sua apresentação é diferente.

mojicón
Na Colômbia é uma espécie de pão doce. Geralmente é redondo ou roscado e é revestido com uma camada de
açúcar branco. Na maioria dos casos dentro da massa carrega sanduíche de goiaba ou cristais de frutas. Meu avô

disse que o nome era porque antes ou inserido no forno, o mojicon estava molhado ou umedecido com leite ou água,
de modo que o açúcar que era polvilhado, aderiu à massa.

mojiganga
No Departamento de Nariño, na Colômbia é o nome de uma dança típica de comparsas, na qual os dançarinos dançam
disfarçados. Dança de comparsas. Dançarina disfarçada.

mojigato
Uma pessoa que engana os outros, fingindo ser boa, quando na verdade não é. Hipócrita, beato, PRIM, hipócrita,
gazmoño, eu ñoño, falso, desonesto.

mojinga
Para os chilenos significa piada pesada, escárnio, zombaria, befa, escárnio, brincadeiras, chungueo.

mojino
É o mesmo que mojina ou moji. É um bolo de coalhada. É feito em uma caçarola e seus principais ingredientes são
migalhas de pão, queijo, berinjela e mel. Outros ingredientes podem ser adicionados a ele. A palavra tem origem
árabe, assim como a preparação.

mojojón
É outra maneira de chamar mexilhões. É um molusco biestico. Seu nome científico é Mytilus galloprovincialis e
pertence à família Mytilidae. Na América do Sul são chamados de choros. É uma espécie muito invasora.

mojoneado
Significa marcado, comentado, delimitado, que foi delimitado com a instalação de mojones ou postes. Tem marcos ou
sinais. Sinalizado. Inflexão de mojonerar. Significa sinalizar, demarcar, colocar mojones, pólos ou marcos.

mojoso
Na Colômbia e usado no jargão camponês significa com um monte de ou também com ferrugem, enferrujado.

molacho
Você quer dizer desdentado, Mueco. Espiga de milho de poucos grãos. Faltando dentes ou grãos.

molano
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Alfredo Molano é um sociólogo e jornalista.

molcajete
É o mesmo que chirmolera, martajera, argamassa, tigela de panela de barro para fazer chirmole. É um aparelho de
cozedura para fazer molhos, ou triturar grãos. Este termo é de origem Nahuatl.

moldava
Significa nascido, residente na Moldávia. Relacionado com a Moldávia. É também o nome do rio mais longo da
República Checa.

mole aguado
Isso chama-se na Colômbia uma sopa, sopa clara ( ) não muito grossa. Caldo cozido, sopa ou carne.

mole de iguana
É um ensopado de iguana com Cactus, muito apreciada no México.

molera
É o pote onde as toupeiras são feitas. Caldeirão, pot.

molestan
É uma inflexão de incômodo. Você quer dizer incomodar, irritar, cansado, irritado, irrita, neutralizar, oprimi-, perturba,
molestar.

molesten
É uma gorjeta para irritar. Isso significa irritante, irritante, mortificante, desconfortável, esmagadora, irritada.

molestona
Significa que incomoda muito. Que anuncy ou que irrita muito. Cansona, irritante.

moleya
É um tipo de cereja (o molar), é também chamado de Morello, Morello, floresta negra ou cereja cereja cereja ácida.

moli
Medellín é o nome de uma cadeia de naturistas de lojas. Molli (pronuncia-se moli) em italiano significa macio, macio.

molicie
Significa descuido, desilusão, negligência, abandono, indiferença, negligência. É exatamente o oposto de interesse ou
cuidado. Preguiçoso, preguiçoso, descuidado, incurioso, apatia. Também pode significar suavidade, conforto, prazer,
lazer.

molina
Moagem, pedra de moinho. Roda de moagem pequena e diminuta. Sobrenome de origem espanhola. Nome de vários
municípios ou localidades da Espanha, destacam-se os de Segura ( Múrcia ) e Aragão ( Castilla-La Mancha). Lugar
onde há moinhos. Sobrenome do futebolista colombiano que jogou na Coreia por muitos anos. Seu nome completo é
Mauricio Alejandro (Mao ) Molina Uribe .

molinete
Fábrica diminutiva e depreciativa. Em Hidrologia, um dispositivo usado para medir as taxas de fluxo. Tem lâminas que
giram com o fluxo de água. Brinquedo de lâmina de papel usado por crianças. Hélices, lâminas.

molinetes
Plural de carretel. Fábrica diminutiva e depreciativa. Dispositivo usado para medir as taxas de fluxo . Tem lâminas
que giram com o fluxo de água. Brinquedo aspas usado por crianças. hélices, lâminas.

molinillo
Diminutivo de moinho. É um pouco de cozinha, geralmente de madeira. Ele tem alongado identificador e um pequeno
moinho das suus extrema. é utioliza chicoteando o chocolate.

mollar a palleta
Significa palha molhada, palha ou bocal da gaita de foles. É um termo em língua galega.

molle
É um epíteto botânico de origem quechua (a partir da palavra mulli), que significa vermelho. Vermelho, colorado. A
árvore Schinus molle é o mástique de sementes vermelhas.

molledo
Parte macia de carne ou pão. Migalhas de pão, parte interna e macia do pão. Macio, fofo.

molleja
É uma especialização nos estômagos de alguns pássaros, peixes e répteis, permitindo para moer sementes ou grãos
duro, é composta de camadas muito espessas e forte e tem uma forte musculatura: é também o nome de um prato
delicioso que é preparado com estes estom aves que no Chile também são chamados de Contre ou Riquet Agos. Na
Argentina, a moela é uma parte do assado, que consiste de timo de bovinos, ovinos e suínos. Também dizem que
moela à glândula parótida.

mollejón
Pedra redonda que serve para afiar. Moela aumentada. Coloquialmente barrigão, panzón, fatoon ou também
preguiçoso, temeroso, covarde.

mollera
Na Colômbia, cabeça coloquial, inteligência, pensamento. Parte central do crânio, atrás da testa, que é macia em
recém-nascidos. Fontanelle.

mollera dura
Na Colômbia de cachola difícil (ou teimosa), é uma palavra para definir uma pessoa muito teimosa, self-willed, teimosa,
persistente. Que ele não tem que mudar sua atitude ou pensamento. Empresa, intransigente.

mollero
Você quer dizer relacionado com o píer. Usado em uma doca. É também um pedaço de madeira que serve para
alavancar nas docas. Parte macia ou fofa de carne ou pão (migalhas).

mollete
Em Espanha é um pedaço de pão de miolo mole. Fatia, fatia de pão branco ou torradas. Este nome também é
conhecido no México e Guatemala.

mollisca
Acho que eles procuraram pedir Mollusca. Mollusca é um filo ( ou 41. o filo; de animais invertebrados que pertence o
caracol, a lesma e muitos invertebrados marinhos. Moluscos em latim significa macio. Sabemos que eles comumente
como moluscos.

mollito
Uma maneira amorosa de chamar Ricardo Jorge Mollo de guitarrista de rock argentino. Seu irmão mais velho também
era músico e seu nome é Omar Mollo. Também significa lantejoulas (ornamento circular que é colocado sobre o tecido
nos vestidos).

molo
Inflexão molar. Significa agradar, fascinar, encantar. Charme, fascínio, gosto.

molobro
Significa voraz, muito voraz, glutonoso. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Icteridae. Eles
são conhecidos como tordos squeaky ou tordos ruivas. Em muitos textos o termo Molobrus é usado.

moloc
Moloc ou Moloch era o nome do deus do fogo entre os canaanitas. Em Herpetologia, é um dos nomes comuns de um
réptil espinhoso. Também é chamado de moloch, diabo espinhoso, encurralado, lagarto espinhoso ou demônio
espinhoso australiano. Seu nome científico é Moloch horridus, a única espécie que dá nome também ao gênero e
pertence à família Agamidae. Ele vive no deserto e é hidratado tomando a menor umidade através da pele.

moloche
Moloch, moloche ou moloque era o nome de um Deus dos amonitas em Canaã. Para isso foram que sacrificaste bebês
recém-nascidos. Também conhecido como Malcan. Um dos demônios da tradição cristã. No México, moloche, é um
nome dado a diversos tipos de cogumelos comestíveis. Empilhados, fungo, cogumelo escova, pilha, Brad, fungo de
coral.

mologa
Nome de uma cidade russa do antigo principado de Rostov. Estava localizado na confluência dos rios Mologa e Volga,
no Oblast de Yaroslavl. Estava submerso sob as águas do reservatório Rybinsk. Nome de um rio russo, afluente do rio
Volga.

mologote
Na Costa Rica significa multidão, tumulto, confusão, sling, tropel, disputa.

molokanes
Você quer dizer bebedores de leite. É um grupo religioso dissidente da Igreja Ortodoxa Russa. Hoje eles são
encontrados mais do que qualquer coisa na Califórnia.

mololoa
É o nome de um rio mexicano no estado de Nayarit. Cruze a cidade de Tepic. Foi fortemente contaminado pelo
derramamento industrial.

molondrón
É um dos nomes comuns de uma planta cujos frutos são comestíveis. Também é conhecido como ocra, quiabo,ñajú,
belmosco, bamia, candia, gombo ou quimbombo. Seu nome científico é Abelmoschus esculentus e pertence à família
Malvaceae.

molongo
Significa magro, alongado, comprido. Na Colômbia é o nome de um verme ou larva que é comestível para muitos
povos indígenas. Também é chamado de chiza, moho, mojojo ou mojojoy. É um verme encontrado na raiz de muitas
palmeiras.

molono
É o nome comum de uma planta da família Rhamnaceae. Tem usos medicinais como laxante. O nome é de origem
quechua. Eles são caracterizados por ter um cheiro desagradável.

molops
Significa trabalho, fadiga ou combate. É o nome de um gênero de besouros da família Carabidae. Todas as espécies
conhecidas são encontradas na Europa e no Oriente Próximo.

moloso
Significa originalmente de Molosia. Sobre Molosia. Molosia ou Molossia foi uma região do Épiro na Grécia Antiga.
Pessoa pertencente a uma antiga vila grega da área de Dodona. É também o nome de uma raça de cães originários
daquela região.

molotov
Eles são feitas de gasolina e explosivos dentro de uma garrafa de bombas incendiárias. Arma usada por manifestantes
em todo o mundo contra a polícia.

molón
Roda de moagem aumentada, dente grande. Pedra grande sem lavoura, escultura ou escultura. Pedra rústica do
moinho. Na América Central, a pessoa empalou, irritante, cansada. A presa de javali.

molquite
É o nome dado a uma espiga muito pequena e defeituosa (deformada). Pequenos e poucos grãos.

molsa
Em Barcelona, é o nome de uma rede ou cooperativa de lojas que vende refeições saudáveis e alimentos orgânicos.
Lama ou lama, lodo. Lama cheia de nutrientes.

molso
Deformado, desajeitado, significa sem graça. É também um dos nomes comuns de uma árvore, Castanea sativa,
pertencente à família Fagaceae. Outros nomes que são conhecidos são castanha, marrom, regoldano, shell, regoldo,
porco-espinho.

moltke
Sobrenome de origem alemã. Sobrenome de vários militares alemães, camaradas de Bismark. Sobrenome de um
militar chamado Helmuth Karl Bernhard Count von Moltke que ajudou a promover a unificação da Prússia e da
Alemanha. Nome de uma cratera de impacto na Lua. É ao sul do Mar da Tranquilidade. É também o nome de uma
ponte sobre o rio Spree em Berlim.

molva

É um gênero de peixe da família Gadidae. São da família do bacalhau. Nome de um peixe marinho.

moma
Em Bogotá, Colômbia é o nome de uma rede de lojas que vendem bolsas, carteiras e artigos de couro para senhoras.
Em inglês, significa Museu de Arte Moderna.

mombutúes
Plural de Mombutú . Significa guerreiros na língua africana. Mobutu ou mobutues também são usados. Seguidores de
Sese Seko um ditador do antigo Zaire.

momisco
Significa parte do dente ou dente que está escondido na gengiva. Raiz de um dente. Em algumas partes da Colômbia
também é dito raigón .

momita
Múmia diminuta. Nome de um jogo infantil no México, semelhante à galinha cega. Conjunto de trompete ou peônias
na Colômbia.

momo
Nome do Rei dos Carnavais. Na mitologia grega, ele era o deus da zombaria e do riso. Mockingman, burletero,
sarcástico, chocarrero.

momoroco
Em El Salvador significa desajeitado ou inútil. Na Guatemala grosseira, ordinária, rude.

momoscle
Coroa de pedras em Cerro de la Tortuga no município mexicano de Zacatepec. Monticulo de pedras em cima. É
considerado neste sítio arqueológico que é um tipo de tumba ou monte funerário.

momoto
Significa pássaro, pássaro. É uma palavra de origem asteca que significa pássaro (momot). É o nome de um gênero
de pássaros da família Momotidae. Eles são conhecidos como momotos, barranqueros, barranquillos, relojoeiros,
burgs ou pássaros-leão.

momotombito
Significa Momotombo pequeno, momotombo. Pequeno vulcão ou pequeno cume que ferve. É o nome de um pequeno
vulcão que permanece em uma ilha do Lago Xolotlán, na Nicarágua. É também o nome da pequena ilha. Ele é
considerado um irmão mais novo do Vulcão Momotombo. Tem apenas 350 metros de altura.

momotombo
Significa cume que ferve. É o nome de um vulcão nicaraguense. Está localizado às margens do Lago Xolotlán. Tem
apenas 4500 anos.

momórdica

Gosto amargo ou azedo. Momordica é o nome de um gênero de plantas da família Cucurbitaceae. Eles são
conhecidos como tomaco, melão amargo, cundeamor chinês, mamão, picles ou balsamina. Tem uso medicinal e
culinário. Os frutos são comestíveis.

mompa
Na Colômbia e na linguagem coloquial e de rua significa amigo, companheiro, parce, parcero, veludo, chave. Também
alguns dizem no mesmo sentido mompirri.

mon
Em arquitetura, Mon é o nome das portas em templos budistas, santuários xintoístas e castelos no Japão. Mon é o
nome de um grupo étnico da Birmânia e a linguagem de que as mesmas pessoas.

mona
Fêmea de primata, fêmea do macaco ou macaco. Na Colômbia, mulher de cabeloloiro, catira, loira. Na Colômbia
coloquialmente significa maconha ou embriaguez. Divindade saxã equivalente a Luna. Na Catalunha, ovo de
chocolate, doce de Páscoa.

monadelfia
Em Botânica significa andrógino, de um único androceo, de estames unidos em um.

monagas
Monagas é escrito incorretamente e deve ser escrito como 40 Monagas; próprio nome ). sendo o seu significado:<br>O
termo correto é 40 Monagas; nome próprio ). É o nome de um estado da Venezuela, cuja capital é Maturín. O nome
do estado é em homenagem a José Tadeo Monagas Burgos, político e militar venezuelano, que também foi presidente
da República.

monago
É outra maneira de chamar o assistente de escritórios religiosos ou serviços para o altar. Coroinha. Acólito.

monaguillo
Pequeno monge. Uma criança que usa batina e ajuda o sacerdote durante a missa. Acólito.

monarca
É uma maneira de chamar um governante soberano, o rei ou o príncipe. Nome dado a um alto dignitário da nobreza
dominante. Quem governa na monarquia.

monarda
Significa monômdeos, dedicados a Monardes (um médico e botânico espanhol chamado Nicolás Monardes). É o nome
de um gênero de plantas da família Lamiaceae. Na agricultura, eles são usados como plantas que acompanham, pois
aumentam a polinização e ajudam no controle de pragas especialmente nas culturas de tomate.

monareta
Era uma bicicleta pequena do frame, especial para crianças (mas foi usada igualmente por adultos). Ele geralmente
não tinha nenhuma barra horizontal, era um pouco pesado, bordas grossas e tinha uma cesta. Eles eram muito
semelhantes aos usados atualmente em BMX.

monarquia
O termo correto é monarquia (com acento). É um sistema de governo em que quem manda é um rei ou monarca.
Normalmente estabelecidos na ordem de sucessão e é fechada a uma família nobre, o povo não participa na sua
escolha. Chama-se seu território Unido.

monatales
Significa em relação aos mosteiros, que funciona em um monastério.

moncedumbre
Acho que pedem mansidão. É a qualidade de controlar a raiva.

monchar
Forma coloquial e infantil de dizer almoço. Significa comer, comer, almoçar, jantar. Tome o almoço.

monchi
Apelido que é conhecido para os espanhóis, em segundo lugar e agora esportes diretor como Roma Ramon Rodriguez
Verdejo. Na Colômbia, dizemos Moncho ou Monchi a todos aqueles que são chamados de Ramon em família ou
apocopada maneira.

monchito
É uma maneira muito familiar e coloquial chamamos Ramon. É também um apelido, geralmente colocando uma
pessoa que é tolo, mas divertido. Ramoncito.

moncho
Na Colômbia é uma maneira familiar de chamar alguém chamado Ramon ou Simon. Eles também são muitas vezes
chamados de Monchi.

mondarse
Isso significa que retire todos os acessórios supérfluos que estão no camarim. Mondar significa casca, retire a pele,
remover a casca ou a casca. Riscado ou eliminados de uma parte da pele.

mondá
Embora o significado generalizado seja que significa membro viril masculino a realidade é outra. A palavra mondá tem
múltiplos usos e significados no Caribe que vão desde "bom", "gente boa", qualidade, até pode ser exatamente o
oposto "ruim", "gente ruim", pichurria (e em ambos os casos é dito o mesmo : "ei, você é o mondá"). Dependendo do
contexto pode significar coisa, objeto, ferramenta ("passe-me que mondá") ou também "o que acontece com você" ( "o
que é o mondá com você"). Também significa dinheiro, prata (é por isso que uma pessoa de bons recursos
econômicos ou ricos é informada de que "tá mondáo" ). Pode ser usado como um adjetivo qualificado com muitos
significados diferentes e muitas vezes até mesmo contrário ao contexto.

mondiola
No Uruguai e Argentina é uma carne do almoço, confisco ou petiscos feitos com carne de porco seco, cru e salgado ou
defumado.

mondrigo

Significa patife, velhaco, infame, velhaco, miserável, mal, vilão, patife, insignificante.

moneda digital
É outra maneira de chamar bitcoin, criptomoeda ou moeda virtual.

moneditas
Moeda diminuta e plural. Plural de monedite. Na Colômbia é um termo para designar uma pequena quantidade de
dinheiro.

monfies
É uma palavra de origem árabe que significa banidas. Foi o nome com o qual é designado mouriscos que se refugiou
nas montanhas de Granada (Espanha), no final do silo XV. Geralmente eles eram bandidos e saqueadores.

mongo
Mongo está escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mongo ( nome )." sendo seu significado:<br>Mongo é o
nome de duas cidades, no Chade e outra em Serra Leoa. É o nome de um rio no Gabão e Sieera Leone. É o nome de
um departamento do Gabão. Mongo é também um nome do macho de origem Zulu e significa o mais forte.

mongolo
É um termo que deve desaparecer da nossa língua, juntamente com o mongol ou mongolito. É a forma mais vulgar e
depreciativa de lidar com uma pessoa com deficiência mental, quase sempre devido a Trissomia 21 ou síndrome de
Down.

mongólico
O significado da palavra mongol relacionado com os mongóis. Mongol é o adjetivo do nascido ou residente na
Mongólia. Foi um muito pejorativo termo que designa as crianças com síndrome de Down. Há muitos anos já não é
usado na Colômbia.

monguear
Significa pedir emprestado (dinheiro ou alguma ferramenta).

mongui
Mongui escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mongui", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Mongui. É o nome de um município no departamento de Boyacá, na Colômbia de Colômbia.

monguit
É um nome de mulher. Joanne Monguit Gerónimo é um jogador de voleibol grande. É também o nome de um
restaurante em Barcelona. Montjuïc é uma montanha perto de Barcelona, na Catalunha, Espanha e significa montanha
dos judeus. Na Colômbia, há uma colina chamada Monjui e um município chamado Mongui.

monguta
No Panamá significa vaca topa, vaca sem chifres. Topa, desastada, descornada.

monica

O termo correto é Monica, Tilde. Pode significar em relação aos macacos, simiesc. É o nome de uma mulher de
origem grega e significa "aquele que ama a liberdade".

monigota
O termo correto é marionete. Significa, fantoche, fantoche, fantoche, fantoche, Pulcinella, boneco de neve,
insignificante, covarde, tímido.

monigote
É uma pessoa que se deixa manipular facilmente. Na Colômbia significa pelele, fantoche, fantoche, boneca, fantoche.
Também significa apocaloto, pusillanimoso, covarde. Desenho mal feito.

monina
Na Argentina significa noiva, casal. Também pode significar gracioso, engraçado, donous. Na Venezuela é sinônimo
de afeto, amor. Em Cuba significa irmão (pessoa muito próxima). No México é sinônimo de bela, bonita e também
uma maneira amorosa de chamar aquele cujo nome é Monica. Na Colômbia é sinônimo de Monica e também é o
nome de uma mulher. É de origem grega e significa livre.

monjil de grana
Frailes Grana está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como"Mongil? Frailes?. "sendo o seu significado: a livro
história do imperador, queijos Mongil, aparece com G." Mais no entanto a dúvida usá-lo com j está fazendo parte do
vestido dos monges. Camada.

monjil de grana
Frailes Grana é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Monjil", sendo o seu significado: Monjil é uma
tampa que forma a camada nobres usados anteriormente e loa monges altos, quase sempre decorados com arminho
no pescoço e nas bordas. Frailes Grana é um vermelho escuro ou cor Frailes Garnet, Crimson. Víctor Mongil Adeva
(Valladolid, em 21 de julho de 1992) é um futebolista espanhol que atua como central e faz parte do modelo da
Associação Desportiva de Mérida.

mono
Na Colômbia, dizemos macaco para alguém de cabelo louro, catire. Também diz o primata macaco, macaco, para
mono. Prefixo grego, significa um só. Nós também usamos a palavra para descrever algo lindo, atraente, bonita. Na
Colômbia, também dizemos mono para um mamaracho pintado por uma criança. Desenho de criança. Esboço.

mono caí
É um dos nomes comuns que um primata sul-americano do platirrinia recebe. É também chamado de macaco córnico,
cappuccino, cappuccino de cabeça dura, Whistler, macaco assobiador, chifre. Seu nome científico é Sapajus
apelações e pertence à família Cebidae.

mono mercado
Em termos comerciais, significa apenas que você tem um comprador só potencial. Comprador exclusivo.

monocatenario
Significa uma única corrente. Refere-se a algum tipo de . Vírus cujo material genético é de uma cadeia simples.
Tecnicamente usando vírus dna ou vírus ssDNA.

monocaules
Plantas que têm um único caule que não se ramifica. Um só caule.

monocultivos
Práticas agrícolas que devem ser corrigidas. É dedicar toda a terra disponível para uma única cultura. É
contraproducente, porque torna-se vulnerável a pragas e o esgotamento do solo. Recomenda-se a rotação de culturas.

monoexportacao
Não é um termo do espanhol mas Português. Isso significa que Monoexportacion, é um termo de comércio que indica
que exporta apenas uma única classe de 40 produtos; ou um único produto ).

monogamia
É o tipo de relação conjugal estabelecida entre um homem e uma mulher. Simples casamento de um homem e uma
mulher. Parceiro e permanente. É o mais comum de todas as formas de casamento.

monogamo
O termo correto é monogâmico (com acento). É o tipo de relação conjugal estabelecida entre um homem e uma
mulher. Simples casamento de um homem e uma mulher. É o mais comum de todas as formas de casamento.
Parceiro e permanente.

monologo
O termo correto é monólogo, sempre com til. É o mesmo que soliloquio. No teatro é um jogo onde apenas um
personagem fala. É um discurso em que uma única pessoa fala, como se ela estivesse apenas falando para si mesma
ou pensando em voz alta.

monomarca
Significa uma marca. Marca única. É um tipo de competição em que apenas veículos de marca única participam.

monomodal
Apenas um modelo. Significa apresentar uma forma uma única modalidade ou apenas uma forma. É normal ou que
sempre tem a mesma aparência ou apresentação. É um termo usado em meteorologia e climatologia. Apresentando
um modelo, como sempre, que sempre tem as mesmas características. Semelhante, igual, semelhantes, idênticos.

monoproducao
Não é a língua espanhola mas a palavra em Português. Em termos comerciais, significa para produzir um único
produto.

monorritmo
Monótono. Repetição da média. Que se refere os discursos repetitivos e cansones que não diga nada. Ande em um
ritmo permanentemente. Cantar ou tocar uma melodia musical um ritmo, que se torna muito canson e cansativo. Taxa
inalterada com a mesma métrica e entonação.

monos
Macaco plural . Significa cabelos loiros. Nome genérico que na Colômbia damos a macacos ou macacos. Nome de
uma co-produção cinematográfica dirigida pelo colombiano Alejandro Landes Echavarría que ganhou vários prêmios

internacionais.

monosacárido
Eles são açúcares simples de açúcares simples ou simples. Eles têm três a sete átomos de carbono. Eles não
hidrolisam.

monotemático
Pessoa que só fala sobre um único tópico. Uma pessoa que só normalmente fala sobre um assunto definitivo.

monotrema
Na Zoologia eles são mamíferos muito especiais porque eles põem ovos. Considera-se que sendo mamíferos, eles
também têm características répteis. Eles têm bico e esgoto. Eles só são encontrados na Austrália. Um exemplo
clássico de monotrema é a equidna e outra a ornithrinco.

monox
Na Alemanha é o nome de uma rede de lojas de roupas e implementos esportivos.

monozoico
Significa animal solitário. Animal que não é gregário. Animal que não gosta de viver acompanhado.

monótropo
Significa que vai, vai ou vira para um lado. Eles se voltam para um lado. Refere-se a um tipo de plantas que só
florescem do mesmo lado, para algum tipo de orientação. Eles faziam parte do gênero Monotropa e da família
Monotropaceae, que agora são classificados como a família Ericaceae. São típicos da América do Norte.

monrovia
O termo correto é 40 Monróvia; nome próprio ). É o nome da Capital da Libéria. É uma homenagem a James Monroe,
presidente dos Estados Unidos que libertou os escravos negros. Existem vários locais dos Estados Unidos, que são
chamados de Monróvia ( Maryland, Califórnia, Indiana ).

monroy
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Nome de um povo espanhol na província de Cáceres.
Sobrenome de famosos comediantes e músicos colombianos (Los Herrmanos Monroy ).

monsejon
O termo correto é monsejón, com tilde. Significa muito manso. Muito dócil, silencioso, silencioso, submisso.

monstruo
Seja prodigioso por sua forma, tamanho ou aparência. Significa desova, anormal, deformado, fenômeno, perverso,
maligno, feio, horrível, adefesio. Também significa excepcional, único, fabuloso, gênio, colosso, tremendo, enorme,
gigante.

montaã±oso
montanhoso é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Montanoso", sendo o seu significado:<br>O termo

correto é Montanoso. Você quer dizer com muitas montanhas, rodeadas por montanhas. Abundante de cordilheiras.
Robusto, resistente, dura, abrupta íngreme, áspero.

montague
É um sobrenome em inglês. É equivalente a 40 Montague; o sobrenome de Romeu na tragédia de Shakespeare ). É
também uma marca de bicicletas.

montalvan
O termo correto é Montalván, com tilde. É um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um grande ator
mexicano, cujo nome completo era Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán e Merino. Ele era filho de imigrantes espanhóis.

montana
É o nome de um dos Estados da União (Estados Unidos). Sua capital é a Helena. É o nome de um sítio arqueológico
na Guatemala, no departamento de Escuintla. É também o nome de uma cidade e um província da Bulgária.
Montanha é o nome de uma comuna no Valais.

montañas
Quer dizer, cordilheiras, montanhas, elevações do terreno, topografia íngreme ou muito densa vegetação.

montar en colera
O termo correto é "andar de raiva" (com o til). Significa raiva, lenta para a ira.

montarrón
Montanha grossa e grande. Monte impenetrável. Na Espanha é o nome de um município pertencente à Província de
Guadalajara. Foi bombardeado durante a Guerra Civil Espanhola. Era um enclave do exército republicano e tinha
vários pós.

montazgo
Nos tempos antigos era um tributo pago por fazendeiros por passar gado através de uma montanha estrangeira.
Presume-se, para compensação a ramoning e pisoteamento no local.

monte
Geografia é um ponto alto do terreno ou alívio. Montanha, colina, Cordilheira. Na Colômbia significa selva, montanhas,
floresta densa. Também significa erva, barba por fazer. É uma inflexão do monte.

monte alban
O termo correto é Monte Albán. É o nome de um sítio arqueológico perto de Oaxaca, no México. Foi chamado pelos
mexicanos como Ocelotepec ou é Cerro del Jaguar (que em Zapoteco é Dani Beedxe) e pelo Yucucúi Mixtecs que
significa Cerro Verde. O nome Monte Albán foi dado pelos conquistadores espanhóis.

monte de la calavera
Também conhecido como Gólgota ou Monte Calvario. Lugar onde ele foi martirizado e mataram a Jesus de Nazaré.

monte de tesalia

É a definição do Olimpo. A montagem da Tessália que separa Grécia da Macedónia. Pode também referir outras
montanhas que existem naquela região.

montecino
É um sobrenome de origem espanhola. É popular no Chile. Há também Montesino, Montecinos e Montesinos. É de
origem valenciana. Significa que vem da montanha, montanhista, montanhista, montanhista. Montaraz, montuno.
Pode ser tomado, como um indicador de medo, esquivo, huraño, áspero. Sobrenome de uma escritora e antropóloga
chilena chamada Sonia Cristina Montecino Aguirre. Nome de uma vila italiana na Toscana.

montecinos
Montecinos é um sobrenome de jogadores chilenos ( Cristian e Joaquin ). O primeiro nascido no Chile disputou o Junior
de Barranquilla, onde seu filho Joaquin, que atualmente joga no La Serena ) nasceu. Montesinos com sobrenome de S
é originalmente de Aragão ( Espanha-) e não há na América Latina.

montefiore
É um sobrenome de origem italiana. O sobrenome de um banqueiro judeu britânico, cujo nome completo é Moses
Haim Montefiore, Barão eu. Ele fundou o primeiro assentamento judaico em Israel. Npmbre dos dois locais italianas
(província de Ascoli e Rimini). O nome de um projeto de ecoturismo em Floridablanca, Santander, Colômbia.

montera
Tipo de chapéu, chapéu ou cocar usado por assassinos e bandeiras em festas de touradas. Também significa que é
da montanha, que pertence à montanha, montanhas, campo, campera. Tipo de van ou veículo campista de dupla
tração, especial para o campo (Montera Mitsubishi 4x4 ). Típico tipo de chapéu astúrias. O nome comum de uma
planta endêmica do Chile, na família Bromeliaceae. Seu nome científico é Puya chilensis e também é conhecido como
puya, cardón, chagual , caraguatá. Uma montanha também pode ser um galpão ou uma asa de telhado. Também um
tipo de vela nos barcos.

montés
Dizer isso é del monte, montanhista, selvagem, tacanho, cerrero. Que é a floresta.

montmorillonita
Montmorilonita é um tipo de argila que é usada na preparação de lama de perfuração, a indústria do petróleo e os
aquíferos por qualidades tixotrópicas.

montoneros
Na Colômbia é uma forma de pedir de uma forma coloquial que atacam o grupo, feixe, gang. É o nome dado a um
grupo rebelde terrorista de esquerda peronista na Argentina.

montuno
Meios do monte ou relacionada, montanhista, rústica. Tipo de música cubana e a dança, derivado do filho.

moono
Significa monocromática, cor única ou tonalidade única. Cor de pele uniforme. É o nome de um grupo musical inglês.
Quarteto de Rock Inglês.

mopa
WC de utensílio servindo lustrando o assoalho. Conjunto de fios ou tiras de pano que é usado para secar, limpar e
engraxar. Trapero.

mopris
Em várias partes da Colômbia é uma maneira de chamar primos. Plural de mopri ( primo ) .

moque
É uma palavra de origem Muisca. Na Colômbia significa peça, desperdício, pite, sobras, descanso. Coisa ou elemento
parcialmente consumido. Também pode significar praga (pedaço de madeira parcialmente queimada). Outro
significado é incenso, resina para fazer sahumerios.

moquete
Soco no nariz. Aparelhos, sopre as narinas.

moquilea
É o nome de um gênero de plantas que pertence à família Chrysobalanaceae. É sinônimo de Licania e Pleragina. A
espécie do tipo é Moquilea tomentosa ou Licania tomentosa, que conhecemos como oití. Também é chamado de
oitizeiro ou oiticica. São arbustos tropicais para uso ornamental.

moquillo
É uma doença que afeta muitos animais domésticos e selvagens, em todo o mundo. É causada por um vírus e é
severamente infecciosatocontagios (gênero Morbillivirus , família Paramyxoviridae , o mesmo que o vírus do sarampo).
No ambiente doméstico pode afetar os cães. Entre os selvagens afeta ginetas, lobos, lontras, gambás, hienas,
guaxinins, focas e alguns felinos. No caso dos cães também são dados os nomes do destempero canino ou da doença
de Carré. Há também um moquillo que afeta as aves. No caso das aves também é chamada de coriza aviária
infecciosa. Eles podem afetar muitos órgãos e, portanto, tornar-se fatais. Muco diminutivo.

mora
Mora é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mora ( pelo último nome )." sendo seu significado:<br>Mora é
um sobrenome de origem espanhola, comum na Colômbia. Significa, também, um atraso no pagamento de uma
obrigação. Mulher árabe, Moura, mourisca. Fruta.

morada
Significa casa, casa, quarto, residência, habitação, domicílio, albergue. Mulher de roxa. Lila cárdena intensa, púrpura,
violeta, machucado, roxo.

moradilla
Diminutivo da morada. É o nome de duas plantas diferentes. Um também é chamado de mat, favo de mel ou verbena.
Seu nome científico é Glandularia bipinnatifida e pertence à família Verbenaceae. É uma planta herbácea. A outra
planta é Merremia umbellata da família Convolvulaceae. Também é conhecido na América Central com os nomes
jícama, coalho ou cajete. É uma planta de escalada de flores queimadas.

morado
Na Colômbia, além da cor, é um galo, um colombiano. Na região de café da Colômbia também dizer que você passear.

moral
Na Colômbia pode ser uma planta de amora ou uma cultura de amora. Lugar onde há muitas amoras. Diz-se que a
amora é um tipo de frutas em frutas poligrupo. É chamado a cair por parte nas plantas do gênero Rubus e da família
Rosaceae ou às do gênero Morus que pertencem à família Moraceae. É também a característica ou qualidade das
pessoas certas. Decoro, ética, decência, honestidade, ética. Conjunto de regras, bons costumes, crenças e valores
que permitem um bom desenvolvimento em uma sociedade e servem de modelo para o bem-estar.

morales
Morales é o plural de moralidade e moral é um campo cultivado de amoras. O BlackBerry é um fruto comestível. Há
muitas variedades e pertencem ao género Morus e Rubus.Morales com um sobrenome de origem espanhola muito
comum na América Latina.

morandaña
É um dos nomes comuns dados no México a um fungo comestível ou cogumelo. Seu nome científico é Calvatia
lilacina. Ele também recebe os nomes de bola, fungo de bola, fungo preto, chifre de veado e ternerilla da planície.

moraya
Significa esmagado de batata, desidratados de batata. Como preservar o antigo processados batatas. Com este
produto, você pode fazer vários pratos e cookies. Chuño branco, aderência. É o nome de uma população boliviana na
província Omiste, departamento de Potosí.

morbosear
Significa pensar ou agir de forma mórbida ou imoral. Agir ou pensar mórbidamente.

morbosiar
morbosiar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Morbosear" no sentido de:<br>A palavra escrita e
pronuncia-se corretamente é morbosear. Significa pôr curiosidade ou morbidade para tudo. Você pode aplicar para
adicionar o senso de curiosidade para tudo o que ele fala, mas também dirige-se uma conversa para o campo de incitar
e falar com a outra pessoa com morbidade. Busca excitar o casal através de conversas com morbidade, com
linguagem de conteúdo sexual elevada.

morceña
É o mesmo que faísca, faísca que salta da brasa ou da chama. Flash, sizzle, flash, shine.

morcilla
Na Colômbia é uma salsicha feita com arroz, ervilhas e sangue de porco. Dizemos coloquialmente tubo preto. De
pelúcia. Também é sinônimo de forma coloquial gorda, obesa.

morcilleras
Na Colômbia é dedicada a fazer e vender a mulher negra, recheada.

mordad
É um dos nomes dados pelos muçulmanos para o anjo da morte. Também lhe dizem Abu Yaria. Outros nomes dados
são: Azrael, Azrail, Ashriel, Azaril, Azriel, Baltazar, Ozryel. Nome do quinto mês do calendário persa.

mordaz
Uma pessoa que age com pungência. Na Colômbia, nós usamos este termo como um sinônimo para irônico, virulenta,
zombando, incisivo, cruéis, satírico, sarcástico, cáustico, incisivo, corrosivo. Também duro, ácido.

morderse la lengua
Na Colômbia é uma maneira coloquial de dizer "Eu não disse nada", "Eu segurei a vontade de dizer alguma coisa" ou
"Eu estava em silêncio enquanto ele detalha". Muitas vezes pretende dizer é mantido em silêncio para evitar grandes
conflitos. Salvando a prudência.

morelia
É um nome de mulher de origem Latina e significa pequena Mulberry. É o nome de uma cidade mexicana, capital do
estado de Michoacán. É o nome de um município no departamento de Caquetá, na Colômbia. Em zoologia é o nome
de um género de serpente da família Pythonidae. O Python verde pertence ao gênero de Morelia da família Pythonidae
(Morelia viridis). Também em botânica é um género botânico pertencente à família Rubiaceae.

moreliana
Significa relacionados a Morelia, nativo ou residente. Morelia é o nome de uma cidade mexicana do estado de
Michoacán, também é um município colombiano do departamento de Caquetá.

morelo
É um sobrenome na Colômbia, de origem espanhola. Futebolista colombiano chamado sobrenome de Wilson Morelo.
Atualmente é jogador do Colón de Santa Fe na Argentina. Seu nome completo é David Wilson Morelo Lopez. Marcela
Morelo é o nome de um famoso cantor e compositor, dançarino argentino.

morelos
Morelos é um sobrenome de origem espanhola. É o nome de um dos Estados do México, e sua Capital é Cuernavaca.
Último nome do Padre, herói militar e nacional da independência mexicana, seu nome completo é José María Teclo
Morelos y Pavón, conhecido como "O servo da nação". Nome de várias cidades e municípios mexicanos (disponíveis
em quase todos os Estados). Nome de vários satélites de comunicações mexicanos. O sobrenome de um jovem
futebolista colombiano que atua Rangers da Escócia, seu nome completo é Alfredo José Morelos Aviléz, 21 anos.

morena
Sobrenome do famosa futebolista uruguaio.

morete
Pode significar roxo, escurecer a pele por um golpe. No Equador é o nome comum de uma espécie de palmeira. Na
Colômbia nós o chamamos de moriche, canangucha ou chomiya e todo o seu se chama Morichal. Pertence à espécie
Maurícia flexuosa e à família Arecaceae. É muito comum na Colômbia, Venezuela e grande parte da América do Sul.
Também recebe outros nomes: rega no Peru e murití ou burití no Brasil.

moretón equimosis
Contusão, equamosis devem ser separados por círia. Ambos são sinônimos de roxo e hematomas. Hematoma
causado por um golpe. Hematoma, acúmulo de sangue sob a pele.

moré
É um sobrenome espanhol de origem catalã. Sobrenome do cantor cubano Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez,

mais conhecido como Benny Moré, que foi apelidado de "Sonero Mayor de Cuba" ou o "bárbaro del ritmo". Inflexão
para habitar, o que significa residir, viver, durante a noite, habitar.

morfinas
Drogas opiáceas usado dor muito relaxante. Anestésico forte que gera dependência. É um parente do ópio e heroína.

morfologia
É a parte da biologia que estuda a forma e a evolução dos seres vivos. Em linguística, é o estudo das regras que
regem a composição e derivação de palavras.

morganática
Significa desigual, desigual. É a união conjugal legal e aceita de um casal que tem condições desiguais em relação ao
nível social ou status de nobreza. União consentida, concedida, tolerada, presente ou presente.

morganático
Tipo de casamento entre um casal que é de diferentes condições sociais ou status. Por exemplo, o casamento de um
príncipe e uma duquesa ou entre uma princesa e um conde. Também entre um nobre e um plebeu.

morganucodon
Significa com o dente de Glamorgan ou a maxila dobro. É um gênero extinto de mamíferos que existia no Triássico e
se assemelhava a shrewts de hoje.

morgón
É o nome dado ao caule da filmagem ou cotovelo, que é semeado ou enterrado sem ser separado da planta.

mori
É o nome de uma cidade italiana na província de Trento. É também um sobrenome de origem italiana. Há também o
sobrenome Mori, de ascendência espanhola, da Cantábria (mas de italiano remoto). Sobrenome de uma bela atriz
mexicana nacionalizada uruguaia cujo nome completo é Bárbara Mori Ochoa.

moria
Nome de uma cidade grega na Ilha de Lesbos, muito perto de Miletus. Monte em que Abraão deveria sacrificar seu
filho Isaac. Em botânica nome comum de duas plantas diferentes : Uma é comumente conhecida como fivela, brabil,
cadillo; seu nome científico é Ranunculus arvensis e pertence à família Ranunculaceae. O outro também é conhecido
como ballarida, guacharrillo, pamplina, ppollos, chinelo. Seu nome científico é Hypecoum imberbe e pertence à família
Papaveraceae. Nome de vários videogames.

moriah
É uma palavra hebraica que significa ordenado ( a ) ou considerado ( a ) por Deus . Também é usado como nome de
mulher. Nome de um Monte de Israel. Lugar onde Abraão sacrificaria seu filho Isaac. Monte do Templo para os
Judeus. Nome de uma estrela na constelação de Dolphin. Nome de uma Escola de Ibagué (Colômbia). Nome de uma
personagem feminina em "A Família Plath".

morichales
É uma zona húmida muito especial das planícies orientais da Colômbia, onde a palmeira do Riche é abundante,

também chamada Canangucha, Canangucho, palma Riche (Colômbia e Venezuela), Aguao (Peru), mority ou Burití
(Brasil) Moree (Equador). Seu nome científico é Mauritia flexuosa e pertence à família Arecaceae. É uma espécie de
palmeira muito comum nas planícies da Colômbia. Nos Wilds, reúna os pássaros, peixes, batrachians, mamíferos e
répteis. O que os torna um ecossistema especial e protegido.

moriche
Na Colômbia é o nome comum de uma espécie de palmeira. Também chamamos de canangucha ou chomiya. Seu
conjunto se chama Morichal. Pertence à espécie Maurícia flexuosa e à família Arecaceae. É muito comum na
Colômbia e na Venezuela. Também recebe outros nomes: rega no Peru, morena no Equador ou murití ou burití no
Brasil.

moriches
Plural de Riche. É uma espécie de palmeira muito comum nas planícies da Colômbia e que forma as riquezas.
Também é conhecido como Canangucha, Canangucho, palma Riche (Colômbia e Venezuela), agua (Peru), mority ou
Burití (Brasil) Moree (Equador). Seu nome científico é Mauritia flexuosa e pertence à família Arecaceae.

morigerados
Inflexão de morrer. Significa regular, controle, moderado ou conter, especialmente paixões, instintos ou sentimentos.

morigerar
É a ação de reduzir a paixão ou o impulso, com o qual as coisas são feitas. Significa moderada, contido,
regulamentado, abster-se.

morillo
Morillo é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Morillo ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é Morillo. Sobrenome do exército e da marinha espanhola, chamado o pacificador, contam de Cartagena e
Marquês de porta: Pablo Morillo e Morillo.

moringa
É um dos nomes comuns de uma árvore na família Moringaceae. É outro nome dado à árvore de moringa, cujo nome
científico é Moringa oleifera. Também recebe outros nomes: reseda, marango, terebinto, liberdade, paraíso, seringa,
pérolas.

moriondo
Ele ovelha no calor. Ovelhas ou ovelhas que estão no calor.

moris
MORIS é os amar, família e apocopada homens de chamada com o nome de Maurício ( é a pronúncia em francês de
Maurice ) Apelido de um músico de rock argentino chamado Mauricio Birabent, membro dos Beatniks. Viveu exilado na
Espanha.

morisco
É outra maneira de chamar os mouros, kebabs, árabes, muçulmanos, os marroquinos.

morisqueta

WinCE, gesto que fez com a cara. Gesticulação. É também o nome de um prato típico mexicano.

morisquetas
Plural de irônico. Significa mohin WinCE, gesto, gesticulação. Na Colômbia, há também um tipo de bolo ou pão de ló.
Há também o irônico como um tipo de prato de Michoacán, no México.

morjen
Morjen é uma antiga medida de superfície que foi usado nos Países Baixos, elevou-se a 105. 900 pés quadrados de 40
Espanha; é de aproximadamente um hectare, )

morlaco
Na Espanha é uma maneira de chamar um touro de castas. touro de lidia ou assado. É também o nome dado a uma
pessoa que parece ser boba, que finge ser ou.

morlaco cuenca
É uma alcunha, remoquete, Alcunha ou forma coloquial de chamar no Equador (natural da província de Azuay)
Azuayos ou (natural da cidade de Cuenca) Cuencanos. Antiga moeda grande e pesada, também conhecida como
patacon. Era também uma áspera e falsa moeda na Roma antiga. Touro muito grande. Ele também é usado para
designar uma sorrateira, taimada, velhaco, astuta, perspicaz da pessoa. Ele finge não saber ou entender, enganando
todo mundo. Que parece ser bobo ou ignorante.

mormollo
Na Colômbia é o nome de um riacho ou córrego no departamento de Córdoba, perto de Cerro Miller e Filipa (Tierralta).
É, também, salsicha, linguiça, recheadas ou moronga, feito com sangue de cabra e legumes.

morocha
Na Colômbia, mulher morena. Couro cor de canela.

morochos
Na Colômbia é uma maneira coloquial e amigável para chamar as pessoas de raça negra. Marrom, preto. Significa
também forte, vigoroso.

morodeira
Na Galícia e nas Astúrias é uma forma de chamar a planta de morango selvagem. Também é chamado de mayueta,
metra ou miezdago. Seu nome científico é Fragaria vesca e pertence à família Rosaceae.

morodo
É um sobrenome de origem espanhola. Nome artístico de um cantor de reggae de origem espanhola. Sobrenome do
cantor espanhol de reggae cujo nome completo é Rubén David Morodo Ruiz .

morogo
No norte da Espanha, é uma maneira de chamar uma árvore frutífera, também conhecida como érbedo ou madroño.
Seu nome científico é Arbutus unedo e pertence à família Ericaceae.

morojo
Morojo, Moroto ou Morogo são outros nomes dados ao madroño. Árvore e seus frutos da família Ericaceae. Seu nome
científico é Arbutus unedo. Também é geralmente chamado de harino, alazano ( Panamá), camarão (México), slamo
(Costa Rica).

moromoreño
Significa que é de Moro Moro, que é o nome de uma cidade boliviana e também município. Pertence à Província de
Villagrande e ao Departamento de Santa Cruz.

morona
Na Colômbia, significa partículas, porções muito pequenas de algo, migalha, migalha. Os boros também são usados.
No Equador, é o nome de um cantão pertencente à província de Morona Santiago.

moronga
Na América Central é chouriço, salsicha, recheadas ou mormollo, feito com sangue de cabra e legumes.

morongo
Acho que estão pedindo morrongo. Morrongo é usado na Colômbia. Significa preguiçoso, lento, paronôneo. Também
pode significar hipócrita, falso, duplo, falso. Parece que não é. No Panamá, morongo é recheado, pudim preto.

moros
Pessoas e crianças não batizadas. Habitantes do norte de África, as pessoas daquela região. Cavalos de tordos.

morosidad
Na Colômbia, coloquialmente significa parcimônia, lentidão, calma, tranquilidade, flemeu, cachaza. morigeração,
frugalidade, temperança. Também está em atraso ou sendo atrasado em uma dívida.

morote
É um sobrenome peruano. Sobrenome de um escritor peruano. Seu nome completo é Heberth Morote Rebolledo. É
também o sobrenome de um terrorista peruano, chamado Osman Morote. Nas artes marciais e especificamente no
Judô, é uma queda que é feita simultaneamente às duas pernas, chamada Morote Gari. É também uma maneira de
chamar o morango selvagem.

morquela
É a castellanização do termo Morchella. É o nome de um gênero de fungos ascamicete comestíveis. Cogumelos
comestíveis. Eles são conhecidos como sacos de ovelhas, bundas, cagarrias, morillas, murgoles, crespilla, murgula.
Eles são muito apreciados na gastronomia da Espanha e da França. O termo é de origem alemã, de Morchel, que
significa esponja ou fofo (que é o aparecimento desta classe de fungos). Se eles não são cozidos bem eles podem se
tornar tóxicos e em casos graves causar a morte,

morralla
Na Colômbia, lixo é uma pedra preciosa maçante ou baixa qualidade (ao invés de tudo que se refere a esmeraldas).
Lumpen, população, pessoas comuns.

morrena

É todo tipo de material que é depositado nos vales, depois de se separar de uma geleira. Geralmente consiste em
pequenas rochas, pedras de areia e terra.

morrigan
Nome da deusa celta da morte ou rainha dos fantasmas. Também pode significar espectro ou fantasma. Em alguns
escritos irlandeses antigos, ele também aparece sob o nome anand ou Anu. Outra maneira de chamá-la é Macha.
Nome de um personagem de videogame.

morrillazo
Bata o morrillo. Também se refere a uma boa facada até a morte uma raça de touro.

morrillera
É o nome comum de várias plantas do gênero Cynara e da família Asteraceae. Eles também são conhecidos como
alcachofra, alcachofra, cardo, cardillo.

morrillo
Na Colômbia é o local onde é colocado a bigorna para os bois. Pescoço, ombreiras, testuz.

morrinotipia
É o nome dado à arte de imprimir ou gravura em porcelana. Quando é artesanal é feito na superfície de porcelana
molhada, com um lápis com mina de alumínio. Em grande escala é feito com tipos de blocos metálicos.

morrion
O termo correto é morrião. É o nome de um tipo de chapéu ou capacete militar metálico. É o nome do entrelaçamento
do fio que garante as rolhas em garrafas de champanhe ou vinho espumante, então eles não vai sair. Prenda o fio,
capacete, capacete, tampão, tampão, ros, chaco.

morrión
É um tipo de chapéu alongado em forma de top e adornado em cima. Tipo capacete, parte da armadura que protege a
cabeça.

morrocotudo
Na Colômbia significa grande, gigante, forte, corpulento. Também significa que é muito importante, excepcional ou
notório. Parece um nariz.

morrocoyo
A Colômbia é um dos nomes comuns de uma tartaruga terrestre. É também conhecido como Marrocos, morrocoy,
tartaruga terrestre. Seu nome científico é Chelonoidis carbonaria e pertence à família Testudinidae.

morrocó
O termo correto é Marrocos, sem sotaque. Na Colômbia é uma maneira de chamar a tartaruga Morrocoy, ou savanas
tartaruga, Jabuti. O nome científico é carbonaria de tartaruga da família Testudinidae. Ele é associado com o lento,
paciência e nem má sorte.

morrongo
Na Colômbia significa lento, preguiçoso, fazendo as coisas com indiferença, apático, indiferente, desdenhoso,
despreocupado. Se sobrepunham. No gato de Espanha, gatinha.

morruo
Vulgarismo mórbido. Na Colômbia significa lombo ou costas largas. Tem nariz grande, referindo-se a uma classe de
gado cebu.

